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overzichtsproeverij
Zondag 24 maart 13.00–17.00 (2 sessies)
Locatie: Ernst Sillem Hoeve,

(4 km van Baarn)

Op de proeftafels: domein- en handelswijnen Ganevat; de Roaricollectie; Corsica; Beaujolais; Elzas Marc Tempé; Portugal; Rhône;
Languedoc; nieuwe wijnen; rosé; zomers wit, zomers rood.
Dit jaar één grote overzichtsproeverij, verder zullen we verspreid over het jaar,

Vinoblesse per fles
Sommige wijnen worden ook per
fles in een aantal winkels verkocht.
Meer informatie op vinoblesse.nl.

De geschiedenis
Op een gure novemberavond, ruim
44 jaar geleden, komen ten huize van
Jan van der Doef, zeven vrienden
bijeen. Allen notoire vinofielen. Bij
het knapperend haardvuur, het
vioolconcert van Beethoven op de
achtergrond, klinken zij het glas. Een
Clos Vougeot 1962. De Kring van
Ware Wijnvrienden is geboren. De
Kring groeit en wordt een bloeiende
club. In 1986 wordt deze met de
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€ 8,50

bewaaradvies
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Goed nieuws uit de Bourgogne

prijs per fles
nu-2020

4

Duitsland, Oostenrijk, Elzas

biologisch gecertificeerd
Vin Nature

05218

op wijnpad maart 2019

enkele kleine geven, meer informatie op www.vinoblesse.nl

Spanje, Portugal

Info pagina
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Eind januari stuiten we in Montpellier op een sliert leuzen
scanderende gilets jaunes. Schrikken, het in gele hesjes tegen
Macron, overheid, het hele Franse systeem, demonstrerende
volk, kennen we alleen van de tv. Later die middag worden we
even in winkel opgesloten als rolluiken neergaan om het door
politie ingezette traangas buiten de deur te houden. ’s Avonds,
de rust is weergekeerd, associëren we gele hesjes met wijn...
Alternatieve wijn. Steeds vaker gaan Franse wijnen als Vin de
France door het leven, niet als aop of igt, de klassieke (over)
beschermde herkomstbenamingen. Meerder redenen daarvoor.
Wijnen die door (plaatselijk, conservatief) proefcomité van de
appellation atypisch zijn bevonden en daarom tot laagste rayon
gedeclasseerd. Ook zijn er inmiddels grote spelers die meeliften
op het hippe imago van Vin de France, en de voor consument
onbekende herkomst Coteaux de Nergenshuizen weglaten van
het etiket. Belangrijkste reden is echter om te breken met de
starre, achterhaalde statuten met betrekking tot gebruikte
druiven en smaak. De autonomie, individuele expressie van de
wijnmaker, auteur wordt zo groter, zijn/haar naam op het etiket
belangrijker dan herkomst. Zie het als protestbeweging tegen
alle bureaucratie, betutteling en vooroorlogse ideeën. Zie deze
wijnboeren als pioniers. Onvermijdelijke bijvangst: er worden
ook allerlei eigenlijk niet te drinken wijnen verhipsterd. Maar
besef dat veel klassieke, zich keurig aan de regels conformerende wijnen, sowieso niet boeien...
Tot zondag 24 maart in de mooie Sillem Hoeve, al dan niet in
gele hesjes gehuld...
Marc Collard & Tjitske Brouwer

Bijdrage in de kosten: € 12,50 te voldoen bij entree.
Reserveren noodzakelijk: info@vinoblesse.nl of 035 542 62 60

komst van Tjitske Brouwer en Marc
Collard een officiële wijnkoperij:
Vinoblesse. De gedeelde passie blijft:
genieten van bijzondere wijnen. In
1994 roept Hubrecht Duijker hen uit
tot ‘Wijnkopers van het jaar’. In 2006
René van Heusden in Perswijn,
Vinoblesse tot ‘Wijnhandel van het
jaar’. In 2007 wordt Tjitske Magister
Vini, in 2010 ontvangt zij de Mérite
Agricole. 2016: jubileum 30 jaar
Ware Wijn, Vinoblesse oblige….

Colofon
© Vinoblesse bv 2019 (tekst en beeld)
Wijnselectie, tekst & foto’s:
Marc Collard & Tjitske Brouwer.
Vormgeving en opmaak:
Werkplaats Amsterdam.
Een uitgave van Vinoblesse bv 2019.
Op al onze transacties zijn onze
leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te
Amersfoort nr 31037570. Afschrift
bij ons verkrijgbaar.

Voorjaar in Toro
(Spanje, pagina 35)
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de wijnzin van alledag
Alstublieft, onze selectie voor alledag: energieke, zuivere wijnen,
getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig – veelal vér
beneden de norm - sulfiet bevattend, ook belangrijk. Wijnen uit klassiek
Europa, die bevallen ons nou eenmaal het best…. Geen grands crus – verre
van dat - maar wel met zoveel smaak, karakter en leven dat ze niet gauw
vervelen (sommige voeren we al twintig, dertig jaar) en fris opstaan de
volgende dag niet in de weg staan. Ook échte bubbels in de vorm van
stoere cava ‘brut nature’ in plaats van gauw flauwe prosecco, en vergeet
ook de natuurwijnen van Roari niet op pagina 36.

generaties lang goed

We kennen de familie de Faramond,
oude landadel, intelligent, belezen, hoffelijk, filosofisch met kwinkslag, al
sinds 1985… Logeren op het aan de traag
stromende Tarn gelegen 17e-eeuwse
Château Lastours is je een nacht in ander époque wanen. (O)pa Jean, comte
(graaf) in oude jeans, haalde ons die eerste keer van het loomlege stationnetje,
een auto hadden we nog niet. Jean is al
een poos niet meer onder ons, zoon
Pierric, zijn rechterhand evenmin.
Oudste Hubert, de man van de wijngaarden en eeuwige maisvelden nadert
de zeventig… Fijn dat kleinzoon Louis
– terug van werelds leven - zijn (r)entree
maakte: voor ons de derde generatie de
Faramond. Waar het om gaat: de klassiek Frans droge 2018 Gaillac Blanc (sémillon, sauvignon, l’en de l’el, muscadelle,
mauzac) frisser, aromatischer, sappiger
dan in warm 2017. De aimabele 2016
Gaillac Rouge 2016, Médaille d’Or à
Paris van braucol, duras, syrah, cabernet-sauvignon en merlot heeft het aardse
van Bordeaux met Bourgondische
élégance. Won goud in Parijs.

CHÂTEAU LASTOURS
2018 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01118
nu-2020
€ 7,50
2016 Gaillac Rouge
Al 33 jaar bij Vinoblesse.
Médaille d’Or à Paris.
01016
nu-2021
€ 7,95
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lekkers uit limoux
Visionaire Bourguignons Christian
Collovray en Jean-Luc Terrier investeerden in 1997 in het zuidelijkste, hoogste
deel van Limoux, 30 km onder Carcassonne. Chardonnay en pinot noir paren
rond hun Château d’Antugnac zuidelijke rijkdom aan energieke fraîcheur

vloeibaar comfort
dankzij kalk- en fossielrijke bodem en
de hoogte. De basis, Pays d’Oc in drie
kleuren: wit 2017 (mauzac en chardonnay) is volfris, geconcentreerd en opwekkend; de fruitrijke rosé staat op
pagina 6; rouge 2016 (veel merlot) is een
kwieke, zwoelzachte allemansvriend.
Op pagina 18 de grote broers.

le midi in huis
Altijd le Midi en bijbehorende zon in
huis met minervois van maître JeanLouis Bellido, Domaine des Murettes
(zie pagina 18), met akkers als zonne
panelen. Basis Métairie de Vênes is
altijd te goed voor zijn geld. Nu 2015
met geschouderde rijkdom met kersen,
braam, specerijen, gele bloemetjes.
Geen 2016 en 2017 gemaakt, op=op.

Op Domaine Valambelle werkt la
famille Abbal, met papa Michel (78)
onverdroten aan kop, ambachtelijk en
biologisch. In hun Faugères louter
leisteen in de bodem: schiste. Dat proef
je, ruik je: elegantie, fluwelen tannines,
rozen. De compacte (geen drup regen)
2016 van carignan, grenache, syrah,
mourvèdre dampt van het fruit, is gevuld, warm, omarmend. Perswijn:
‘geweldig veel wijn voor onder een tientje... ‘
De Volkskrant: prijs/kwaliteit 9–.
‘vloeibaar comfort’.

vijf emmers halfvol
Door aanhoudende (biologisch lastig)
te bestrijden meeldauw halve oogst bij
Emile et Rose. Nieuwe eigenaar, waterbouwkundig ingenieur Marc Royo had
zich zijn debuut anders voorgesteld. De
kwaliteit is uitstekend, maar de prijs
moest aangepast van de 2018 Coteaux
de Béziers Les 5 Seaux (vijf emmers)
van oude cinsault gekruid met syrah,
marselan, snuf merlot. Monter, friszacht
met kers, kruiden, iets aards toe.

cava mét en zonder
Een zeldzaamheid: alleen cava maken
van eigen biologische druiven, precies
wat la família Suriol in Alt Penedès,
50km ten zuidwesten van Barcelona al
27 jaar doet. De familie woont en werkt
rond het Castel van gehucht Gabruac.
Papa Francesc, ingenieur wiens vader en
opa alleen druiven teelden, studeerde
oenologie in Montpellier om zelf wijn te
kunnen maken. Nu doet zoon Assis dat,
een pientere, eigengereide Catalaan in
hart en nieren. Precieze, natuurlijke
wijnen onder label Azimut. De ‘stille’
blanc is vederlicht (11˚) wit, bijna sulfietloos, zacht, met Catalaans spoortje
rijping, heel prettig drinken…Ster is
Cava ‘Brut Nature’, stoer en puur, fris,
droog, op het fruit, menig champagne
is niet beter. Echt.

vrienden uit calabria
Calabria, de knoflookteen van de Italiaanse laars, heeft als basis de bergrug
van de Apennijnen, omringd in het
westen door de Tyrreense, in het zuiden
en oosten door de Ionische Zee. Zon
garantie hier, de bergen (tot 2000m) en

DOMAINE D’ANTUGNAC
2017 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Betaalbare klasse uit Limoux,
opwekkend en vol.
26817 12 nu-2020 € 7,10
2016 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Zwoelzachte allemansvriend
00116 12 nu-2021 € 7,10

DOMAINE DES MURETTES
2015 Minervois ‘Métairie de Vênes’
Van akkers als met zonnepanelen.

00215

nu-2021

€ 8,25

DOMAINE VALAMBELLE
2016 Faugères ‘Millepeyres’
Volkskrant: 9-. ‘vloeibaar comfort’
****(*) Perswijn
38716
nu-2021
€ 8,95
DOMAINE EMILE ET ROSE
2018 Coteaux de Béziers Les 5 Seaux
Monter, friszacht met kers, kruiden, iets
aards toe.
05218
nu-2021
€ 8,50

BODEGAS DE CAN SURIOL
2017 Penedès Blanc ‘Azimut’
Zacht, Catalaans, heel prettig drinken
32117
nu-2020
€ 7,35
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Menig champagne is niet beter. Echt.
37400
nu-2020
€ 9,95

zeeën geven verkoeling. Slechts 5% is
met druiven beplant, waarvan 90% voor
rood. Deels in bergen, meeste staat op
hellingen nabij zee. In 2017 zakten we af
naar Cantina de Luca van Vincenzo de
Luca, 10km bergwaarts van de Ionische
zee (bij Cirò). Druiven gaglioppo (rood)
en greco bianco (wit) al 2000 jaar aangepast aan de lichte, vruchtbare bodem
met kalk; de temperatuurschommelingen; de soms maandenlange droogte.
Twee vriendenwijnen: wit is ongebolsterd volfris, sappig, kan veel aan. De
baksteenrode rosso is pittig, niet
zwaar, rins rood fruit, rode peper, in
2017 best vol ook.

niet alledaags, maar…
Voor alledag maar allesbehalve alledaags: natuurwijnen Monte dei Roari
van net onder het Gardameer (Veneto)
in drie kleuren én natuurlijke frizzante,
alles nog onder een tientje. Verslávend:
kijk op pagina 36.

CANTINA DI LUCA
2018 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Ongebolsterde bianco van greco,
uit teen van de laars.
44418
nu-2020
€ 7,95
2017 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Warmfrisse rosso.
‘Vriendenwijn’ Nicolaas Klei.
44717
nu-2020
€ 7,95
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Riesling & meer…
De door geschiedenis gescheiden buren Elzas en Pfalz hebben naast
overeenkomsten ook verschillen. De Pfalz is warmer, droger, in de Elzas
meer bodemvariatie en een andere, meer liberale, individuele traditie
van wijn maken. Uit de Pfalz de sappige, op het fruit gefocuste zandsteenwijnen van eigenheimer Heiner Sauer in het zuiden, naast de introverte,
mineralige (kalk…) van Tine Bernhard aan de noordgrens. Spektakel uit
de Elzas wordt verzorgd door Marc Tempé met lang (twee-drie jaar) en
‘vrij’ opgevoede wijnen, breed, expressief en zacht als de beer zelf. Uit
Oostenrijk de malse, duurzame veltliner van Donauwinzer.

de tuin van tine

Eigenheimer Heiner Sauer werkt op de
zandsteenflanken rond ‘warme’ Bad
Gleisweiler vanaf 1987 biologisch en
ook al jaren (niet gecertificeerd) biodynamisch. Hij gelooft in biodiversiteit
van bodem en gezonde, rijpe druiven.
Terroir weiter gedacht, noemt hij het.
Nu 3 Trauben bij Gault/Millau. In de kelder weinig poespas, geen opvoeding

WEINGUT JANSON-BERNARD
2018 Pfalz Trocken Silvaner
Kruidig, zachtzilt, rustig, droog.
17118
deze zomer-2021
€ 10,70

WEINGUT HEINER SAUER
2017 Pfalz Trocken ‘Cana’
Malse Pfalz, grauburgunder, riesling,
sauvignon.
39117
nu-2020
€ 8,95

2016 Riesling/Gewürztaminer Trocken
‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Uit 60-jarige huwelijk gewurz/riesling.
Joviaal, würzig, limoen.
34916
nu-2021
€ 12,75
6

DUITSLAND

Pfalz

heiner denkt weiter

Fijnzinnig, ingetogen, mineralig Pfalzwit, vinden we sinds jaar en dag op het
kleine (6 ha) historische (1739) Weingut
Janson-Bernhard met zachte hand biodynamisch gerund door Tine Bernhard
en Bernd Pflüger. Een tuin van Eden
daar… Grootse deel beslaat de kalkrijke
Zeller Schwarzer Herrgott, Pfalz’ oudste (700 n.C.) wijngaard en als Grosses
Gewächs geclassificeerd. Aber…. zij mogen de wijnen niet als GG verkopen: want
geen lid van snobclub VDP. Te gek voor
woorden. Nu azen grote spelers uit diezelfde VDP op grond daar. Als entree de
hartelijke, geprezen (NRC, Volkskrant,
Delicious, radioprogramma Mangiare)
Silvaner 2018, kruidig, zachtzilt, rustig,
droog. In de Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 2016 ruik je de zachte kalk…. Innemend, verstild, tedere zuren, zacht maar
droog. Ideaal voor wie riesling gauw te
zuur en/of zoet vindt. Spannend ook Gemischter Satz Zeller Schwarzer Herrgott
2016/17 uit 60-jarig droomhuwelijk Riesling en Gewürztraminer. Joviaal würzig, limoen, bloemen, fris in finale, ook bij
3-sterren De Leest op tafel.

2016 Pfalz Riesling ‘Kalkfels’
Innemend, verstild, zacht maar droog.
17916
nu-2022
€ 11,50

tempé heeft het

vanaf de tekentafel. Zo: open, spontane
wijnen, sappig, op het fruit. De basis
‘Cana’ is een geurige, makkelijk malse
Pfalz-mix van grauburgunder, riesling,
sauvignon. De Weißburgunder is fijn
fris, volslank, met wat toast. Grauburgunder is ronder en rijker, blijft energiek dankzij mooie zuren en kruidigheid. Paradepaard Riesling Gleisweiler
Buntsandstein heeft limoen, hooi,
grapefruit, honingmeloen. Gevuld,
maar droog, niet strak. Megasucces ook
de (rode) Spätburgunder (pinot noir), is
fris, volzacht, sappig, met wat pruim,
grote aardbeien. Ook op charmante
halve dikbuikige flesjes. Net als de
Riesling. Alle wijnen uit 2017, indien
op, volgt 2018, zeker zo fraai volgens
Heiner.

Stephan Reinhardt (Wine Advocate) pas
over Marc Tempé: you either have it or
you don’t: style! Als wij lang, lang geleden Marc en zijn eerste oogst 1995 aan u
voorstellen, schrijven wij ‘men verklaart
hem voor gek’. Want biodynamisch werken; eigen natuurlijke gisten; twee-drie
jaar opvoeden in houten vaten op zolder
zónder sulfiet? Argwaan alom… Na gedoe over transport verliezen we elkaar
rond 2000 uit het oog. Niet uit het hart,
wijnwegen blijven elkaar kruisen. Na
wéér een fijn weerzien op een beurs en
bezoek daar in Zellenberg maken Marc
en eega Anne-Marie een memorabele
comeback op de jubileumproeverij 2016.
De wijnen, biodynamisch, breed, energiek en oprecht als beer Marc zelf, maken indruk. Niet alleen bij u: Guide Bettane et Desseauve; vier sterren (très
haute qualité, ceux qui sont les gloires du
vignoble français); No 1 in Grote Hamersma; 100pt Parker. Duur? Niet gezien de kwaliteit, kijk wat een mooie
bourgogne kost, de keuze is snel gemaakt. Instap Alliance, haute couture
van chasselas, sylvaner, plukje gewurz,
pinot blanc, is fijn en open in 2016,

Zellertal bij Janson-Bernhard
op grens Pfalz en Reinhessen

2017 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, toast, volslank.
29117
nu-2021
€ 10,40
2017 Pfalz Grauburgunder Trocken
Ronder, rijker, maar fris, kruidigheid.
34417
nu-2021
€ 10,40

2017 Pfalz Riesling Trocken
‘Gleisweiler Buntsandstein‘
Sappig, limoen, hooi, honingmeloen.
29517
nu-2021
€ 10,70
Idem halve fles
29500 12 x 0,375L nu-2021
€ 6,50
2017 Pflalz Rotwein Spätburgunder
Reuze populair, fris, volzacht.
Kan van alles aan.
18117
nu-2021
€ 10,70
Idem halve fles
18155 12 x 0,375L nu-2021
€ 6,50

Voor alle wijnen geldt:
is 2017 op dan volgt 2018

MARC TEMPÉ
2016 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Haute couture uit de Alsace.
01716
nu-2021
€ 14,95
2015 Pinot Blanc ‘Zellenberg’
Vijf sterren Perswijn.
Rijk, zacht, energieke zuren, toast,
hazelnoot.
14015
nu-2021
€ 16,50
2016 Riesling ‘Zellenberg’
90 punten Wine Advocate
Citrus, slanke zuren, witte peper.
16516
eind 2019-2023
€ 19,95

Elzas

raken. Bloemig, zeep, guave, gebrande
hazelnoot, lychee, golvende elegantie.
Applaus. Rest de fenomenale Gewurztraminer Grand Cru Mambourg 2016
(97+ Wine Advocate). Sprookje van très
vieilles vignes. Fluwelen finesse, élégance, specerijen, prachtzuren. Stilte. Gaat
nog 10-20 jaar mee.

Niederösterreich
zwierig, kruidig, witte bloemen, goede
zuren. De Pinot Blanc Zellenberg uit
zonnig 2015 is rijk, zacht, maar energieke zuren, toast, hazelnoot, 16.5/20 Bettane, vijf sterren Perswijn. Weer uit 2016,
een frisser, klassieker jaar Riesling
Zellenberg (90 pt. Wine Advocate) met
citrus, slanke zuren, witte peper. Breedte van kalk/mergel-bodem. Pinot Gris
Zellenberg 2016 is favoriet Tempé zelf,
minder heftig dan 2015, meer opwekkend, verteerbaar, 90 pt. Wine Advocate.
Dan het grote werk: 2016 Rodelsberg:
wonderwit van 400m boven grand cru
Mambourg (60% gewurz, 40% pinot gris)
door pa net na WO2 geplant. Koud daar,
en rood, de bodem. Kruidig vol met fiere
zuren. Lijkt onbuigzaam en dan: peer,
ananas, amandelspijs, rozen, lychee.
Gewurztraminer Rimelsberg. (60+
stokken op 260m, klei/kalk bij GC
Schoenenbourg; 93 pt. Wine Advocate)
laat zien dat Tempé misschien dé Gewurz-dirigent van de Elzas is, zoals Leonard Bernstein zowel orkest als publiek mee kon slepen, in het hart kon

2016 Pinot Gris ‘Zellenberg’
Favoriet Tempé zelf: rijk, doch opwekkend
16616
eind 2019-2023
€ 21,=
2016 Vin d’Alsace ‘Rodelsberg’
Wonderwit van oude gewurz en pinot gris
35616
eind 2019-2025
€ 27,75
2016 Gewurztraminer ‘Rimelsberg’
93 punten Wine Advocate
Bloemig, gebrande hazelnoot, lychee,
golvende elegantie.
16816
eind 2019-2025
€ 32,50

OOSTENRIJK

guter grüner

Goede, betaalbare, duurzame, biologische veltliner maken, idee uit 2008 van
wijnboer Rudi Hofmann en wijnprofessor Ferdinand Mayr. Tractor minimaal
inzetten; bodembedekkers gezaaid, niet
gemaaid; weinig kopersulfaat; gebladerte
dat vocht reguleert: zo daalt uitstoot CO2
flink. De Grüner Veltliner Donauwinzer 2017, kwaliteit Spätlese, eigen gisten,
begint zich volslank te ontvouwen, draai
peper, geel fruit, fijne zuren, fijn jaar.

2016 Gewurztraminer Grand Cru
Mambourg
97 punten Wine Advocate
Sprookje van très vieilles vignes.
17516
eind 2020-2035
€ 43,95
RUDI HOFMANN DONAUWINZER
2017 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Kwaliteit Spätlese, eigen gisten, goed jaar.
40117
nu-2020
€ 10,40
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JURA & SAVOIE
La route des vins du Jura begint en eindigt in gehuchtje La Combe bij
Rotalier, chez levende legende Jean-François Ganevat, in 2018 wijnboer
van het jaar in de Revue du Vin de France.
Proeven betekent hier een halve dag (of meer) in de rollercoaster langs
vijftig, zestig cuvée’s uit Jurassic Park en van elders. De een nog opwindender dan de ander. Alle zonder enige toevoeging gemaakt, ook geen
milligram sulfiet, en opgevoed op amfora, cuve tronconique (grote
kegelvormige houten vaten) of barriques. Geen klaring of filteren. De
natuur en geniaal artiest, poëet Ganevat in je glas… Naast 2017 (rood
veelal) van handelshuis met zus Anne, het langverwachte immens rijke
wit 2015 na 36(!) maanden opvoeding op fles. Aandacht ook voor bovenbuur Savoie, redelijk betaalbaar daar en érg interessant.

na de jura: de savoie!
Nu onderhand elk resto, iedere wijnbar
(kostbare) (bio)wijnen uit de Jura voert,
tijd om verder, zuidwaarts omhoog te
kijken naar kwiek authentiek bergwit
(en steeds beter rood) uit de Savoie. Bij
broers Giachino sprankelende natuurwijnen van rond de Mont Granier, zoals
onze 2017 Monfarina van 80% jacquère,
20% verdesse, zo van ‘t vat sur lie op fles.
Licht, speels, pril, energiek, lychee,
verse bergkaas, peper. Heerlijk.

oude gamay op puur graniet, zonder
enig ingrijpen in houten kuip van druif
wijn geworden. J’en Veux Encore van
pinot noir, pinot gris is groots. Het kruidig volfrisse van de gris, het subtiele
van de noir.

domaine ganevat 2015
Jura & Savoie

(chardonnay Jura + Bourgogne en aligoté
Bourgogne). Breed en fris, jong, geduld.
Dan rood: Les Dentelles, syrah en oude
100+ grenache op amfora. Licht baksteenrood, fijn als pinot noir, kruidig
warm als een rhône. Le Jaja du Ben
(gamay/grenache) is (niet) klassieke glouglou, fris op het rinse fruit, bar-à-vins-

wijn. Met Poulprix (gamay, poulsard,
savagin) zijn we bijna helemaal in de
Jura. Krachtig, transparant. Kruidig,
savagnin (wit!) kwispelt lang na. Croix
des Batailles, archetype glouglou,
velourszacht, prachtig fruit, komt van

2017 Vin de France Rouge ‘Le Jaja du Ben’
Gamay en grenache, glou glou, met lef
33017
nu-2021
€ 21,00

2017 Vin de France Rouge ‘J’en Veux
Encore’
Pinot noir en pinot gris op amfora: très fin.
31817
nu-2021
€ 26,50

Fanfan (Jean-François) Ganevat

Na zesendertig maanden rijping op
hout of amfora geklaard noch gefilterd
op fles: de magnifieke, lumineuze,
voluptueuze, fenomenaal energieke
Côtes du Jura Blanc 2015 Domaine
Jean-Francois Ganevat . Kijk ook op
website voor beschikbaarheid. Van Cuvée Florine (wortelecht geplante (1996)
chardonnay in Chalasses) was niet veel,
alles is gereserveerd. Wel nog stoere
Chamois du Paradis (chardonnay 1960
Grands Teppes). Vers brood, bijenwas,
breedte, lengte. Grusse en Billat (chardonnay 1960, deels leisteen) is de meest
golvende, zwierige. Nieuw: Gryphées
Vieilles Vignes (chardonnay 1922 van
fossielrijke rossige bodem), fijn licht

anne & j.f. ganevat 17
Op domein zelf nauwelijks 2017 gemaakt
door nachtvorst. Alles komt dit jaar van
druiven die l’enfant terrible du Jura met
zus Anne bij biogabbers in Jura, Elzas,
Beaujolais, Bourgogne, Savoie en nu ook
Rhône uitzoekt en zelf vinifieert. Deze
Vins de France dragen de signatuur
genie Ganevat, en zijn nu op niveau die
van het domein, net als (bijna) de prijzen. Uit het rijke gamma (alles zonder
sulfiet) 2017 kozen we witte Kopine

DOMAINE GIACHINO
2017 Vin de Savoie ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38617
nu-2020
€ 12,95
ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2017 Vin de France Blanc ‘Kopine’
Niet alleen voor vriendinnen...
45017
nu-2021
€ 27,95
2017 Vin de France Rouge ‘Les Dentelles’
Syrah en oude grenache op amfora
52017
nu-2021
€ 18,50
8

2017 Vin de France Rouge ‘Poulprix’
Gamay, poulsard en savagnin.
34717
nu-2021
€ 23,00
2017 Vin de France Rouge ‘La Croix des
Batailles’
Glou glou van puur graniet uit de
Beaujolais.
80617
nu-2021
€ 23,50

DOMAINE JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2015 Côtes du Jura Blanc ‘Florine’
Chardonnay, wortelecht geplant
in 1996 in Chalasses.
2019-2023
31215
€ 29,95
2015 Côtes du Jura Blanc
‘Chamois du Paradis’
Chardonnay 1960, in Grands Teppes.
2019-2025
36715
€ 32,00

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Grusse en Billat’
Chardonnay 1960, deels leisteen.
2019-2025
38915
€ 34,00
2015 Côtes du Jura Blanc ‘Les Gryphées
Vieilles Vignes’
Chardonnay 1922 van fossielrijke
rossige bodem.
2019-2025
31915
€ 38,00
2015 Côtes du Jura Blanc Chalasses
‘Vieilles Vignes’
Chardonnay, geplant in 1902 in
Chalasses wijngaard.
2019-2028
31515
€ 44,50

oxidatief onweerstaanbare élégance.
Chalasses Vieilles Vignes (chardonnay
1902) pakt alles en iedereen in, incluis
the Wine Advocate. Wijn is inmiddels
verdeeld. Wellicht nóg mooier (kan dat?
Ja.): Grands Teppes Vieilles Vignes
(chardonnay 1919) overweldigend,
volzacht, ragfijn, gerekt: niveau
bâtard-montachet, 18.5/20 rvdf.
Magnumfans gaan voor Cuvée Mar
guerite van wortelechte melon à queue
rouge (oude variant chardonnay) van
vóór 1900… Per magnum (1.5L) af te
halen in Baarn.
Zijn we op de etage savagnin beland:
Cuvée Orégane van half savagnin, half
melon à queue rouge (zie boven) is ideale
iniatie tot het exceptionele 2015. Open,
floraal, geel fruit. Verleidelijk. Les
Chalasses Marnes Bleu (savagnin vert
1930) bizar rijk in alle opzichten. Gaat

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Grands Teppes’
Honderdjarige chardonnay.
Niveau bâtard-montrachet.
2019-2028
39915
€ 46,00
2015 Côtes du Jura Blanc ‘Cuvée Oregane’
Half savagnin, half chardonnay melon
à queue rouge.
2019-2028
32915
€ 36,00
2015 Côtes du Jura Blanc ‘Les Chalasses
Marnes Bleu’
Savagnin vert uit 1930. Bizar rijk en krachtig.
2019-2030
38115
€ 47,50

decennia mee. Ook zeer beperkt en per
fles (afhalen Baarn): 2007 Les Vignes
de Mon Père savagnin vert elf(!) jaar op
bijgevuld (ouillé) vat gerijpt, en gele
broer 2008 Vin Jaune waar bijvullen
naar traditie niet is gebeurd.

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Cuvée
Marguerite’ Magnum
Chardonnay melon à queue rouge.
Stokken uit 1900, wortelecht geplant.
31715 1 x 1,5L 2019-2028
€ 94,=

Bestellen kan ook op:
www.vinoblesse.nl
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goed nieuws uit de bourgogne
Goed, tegelijk opstandig stemmend nieuws uit de Bourgogne waar we
deze zomer een rondje langs de velden maakten. Fijn dat oogst 2017 niet
alleen (eindelijk) royaal was; de wijnen van hoog niveau en toegankelijk
blijken. Minder leuk: men peinst er niet over te tornen aan de door opeenvolgende kleine oogsten naar ongekende hoogten gestegen prijzen. Zoals
Jean-François Germain (Meursault) het toelicht: ‘we zijn met de misère van
afgelopen jaren bij elkaar feitelijk een complete oogst kwijt geraakt’. En de
liefhebber weet en verzucht: la Bourgogne is onvervangbaar. Al worden
elders heus aardige chardonnay’s en pinot-noirs gemaakt, het blijven ko
pieën, posters, lookalikes, nooit een échte meursault van Germain of
puligny-montrachet Carillon, chablis Dauvissat. Een pinot noir van
‘buiten’ zal nimmer dat fijne, opwekkend fijne fruit van hier kunnen
hebben. Daarbij zijn goede bourgognes per definitie wijnen in kleine
oplages, het zijn zeldzame postzegels. Neemt niet weg dat je elders –
denk aan Corsica, Languedoc, Sicilië – voor 25 euro de absolute top in
huis haalt en in de Bourgogne niet meer dan de basis…

chablis pattes loup

Bij jong icoon Thomas Pico van Domaine Pattes Loup (twee sterren Classement rvdf), is de lach terug op de konen, hij heeft weer praats. Na twee jaar
op een houtje bijten is de kelder nu met
mooie oogst 2018 goed gevuld. Bij Pattes
Loup biologische teelt, laat plukken;
druifeigen gisten; niet filteren; weinig
sulfiet. Vanaf oogst 2015 bottelt Thomas
de wijnen pas na twee, drie jaar. Zo meer
vulling, breedte, complexiteit, houdbaarheid waarbij zijn gulle, extraverte
stijl verdieping krijgt.
Van de minimale (maar 15% door nachtvorst, hagel) oogst 2016 beperkt de
krachtige en complexe Chablis Vent
d’Anges. En uit 2015 dan eindelijk de
langverwachte 1er Cru Butteaux Mise
Tardive, na 34 maanden(!) opvoeding
ongefilterd op fles. Score 94–96 pt

DOMAINE PATTES LOUP
2016 Chablis
Kleine oogst, maar wat voor een.
2020-2025
00616
€ 27,50

2015 Chablis Premier Cru Butteaux
96 punten Wine Advocate
Bloemen, citrusfrruit, breedte,
sap en mineraliteit.
2020-2025
01315
€ 52,50

Wine Advocate. Bloemen, citrusfruit,
energie, breedte, sap en mineraliteit.
Grand chablis.

chablis dauvissat
Van stille, oude (nou ja, hij is pas 62)
grootmeester Vincent Dauvissat (drie
sterren in Classement rvdf) nu bijgestaan door les enfants Ghislain en Etiennette, oogst 2017, die gelukkig niet zo
klein was als bij Pattes Loup. De grands
crus zijn al verdeeld. Wel beperkt de legendarische Chablis 1er cru La Forest.
Let op: wijn voor de kelder!

VINCENT DAUVISSAT
2017 Chablis Premier Cru La Forest
Floraal, mineraal en zilt. Kelderwijn.
2021-2028 € 42,00
11817

Bourgogne

la famille ambroise

chez richard

Vrij recente aanwinst Domaine Henri
Richard is een van de oudste bottelende
domeinen in Gevrey, een met une histoire… Opgericht in jaren dertig door Jean
Richard, overgrootvader van Sarah Bastien als deze tonnelier en goûteur, lapje
Charmes-Chambertin, en later stuk Gevrey-Chambertin bemachtigt. Als huwelijk kleindochter spaak loopt, worden de
druiven in de jaren negentig noodgedwongen aan de handel verkocht. Er
wordt dan wel al biologisch gewerkt,
certificaat volgt in 2005, dat voor bio
dynamie in 2018. Sinds 2010 maken en
bottelen achterkleinkinderen Sara en
Richard (oenoloog in Canada) de wijnen
zélf. Stijl: fris en puur (eigen gisten, weinig sulfiet, geen enzymen, ongefilterd),
op het fruit en volume door traditionele
hele druif-vinificatie. 2015 Coteaux Bourguignons Rouge, La Pointure van 55+
achtertuin in Couchey (bij Fixin) met
gamay noir, gamay teinturier, pinot noir,
césar, pinot tête de nègre, chardonnay en
nog wat vergeten soorten. Drinkt weg zoals je dat van álle bourgognes zou willen.

HENRI RICHARD
2015 Coteaux Bourguignons Rouge
‘La Pointure‘
Gamay noir en teinturier, pinot noir
en tête de nègre, césar en chardonnay.
49915
nu-2021
€ 17,50

Ook voor la famille Bertrand Ambroise
was het even lastig na de nachtvorst in
2016. Veel wijnen werden niet gemaakt.
Ook moesten ze bio-certificaat laten
schieten, ‘zonder eenmalig niet-biologisch
in te grijpen hadden we geen druif geoogst’,
aldus Ludivine en broer François in
koor, ’we blijven gewoon biologisch werken,
zoals in 2017’. Natuurlijke vinificatie en
opvoeding is ook gebleven: eigen gisten,
wijnen niet klaren (ook wit niet) waardoor ze vegan zijn, minimaal (of niet)
filteren en lage sulfietgehaltes.
2017 Coteaux Bourguignons Blanc,
Lettre d’Éloise (100% chardonnay bij
het spoor) is gul frisse, zachte allemansvriend. Tree hoger 2016 Bourgogne
Blanc: geconcentreerd, laat geoogst.
Onno Kleyn in de Volkskrant: ‘over
dreven lekkere wijn, voluptueus gerijpt
in eiken en daardoor dampend van butter
scotch, lindebloesem, vanille en boter. Perfecte balans tussen weelde, vet en frisheid.
Wijn om horizontaal te drinken’. 2017
Coteaux Bourguignons Rouge, 100%
pinot noir 70+stokken is kloek, fris en
prettig rustiek, mag voor deze prijs.
2017 Bourgogne Rouge van 50+-veldje,
is echt nuits: kruidig, kers, cassis, thee,
volfris, zacht, niet zwaar.

la famille germain
Januari 1986 (koud toen!) kloppen we
voor het eerst aan bij de familie Henri
Germain, zonen Jean-François en Eric

MAISON BERTRAND AMBROISE
2017 Coteaux Bourguignons Blanc
‘Lettre d’Eloïse’
Gul, fris en zacht. Een fijne allemansvriend.
09317
nu-2021
€ 11,95
2016 Bourgogne Blanc
Volkskrant: overdreven lekkere wijn.
12016
nu-2023
€ 15,95

De verklaring van de symbolen
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Marc (l) en Jean-François Germain,
Meursault juni 2018

2017 Coteaux Bourguignons Rouge
‘Lettre d’Eloïse’
Van 70+ stokken. Stevige Bourgogne
voor habbekrats.
06717
nu-2021
€ 11,95

zijn nog pubers. Jaren, oogsten vliegen
voorbij, Marc plukt er in 1996, 1997 en
1999. In geruisloze harmonie neemt
Jean-François in 2000 met vrouw (en
wijnboerdochter) Sophie Jobard het
domein over. Broer Eric vliegt uit (maar
niet ver), wordt wijnmaker bij huis
Vincent Girardin, is er nu directeur. De
basis bij onze Germain bestaat uit oude,
door pa al geploegde perceeltjes in
Meursault en Chassagne, net als de
unieke koele kelder waarin wijnen in
eigen tempo mogen gisten, rijpen om
het eeuwige Germain-leven te krijgen.
De grote wijnen uit 2017 komen dit najaar, er is meer dan in 2016. Bourgogne
Aligoté 2017 (70+ stokken in Chassagne,
Meursault) is robuust en gevuld, mag
2-4 jaar de kelder in. Uit 2016 de superbe
Bourgogne Blanc van vieilles vignes in
Meursault, niet in aop. Kleine oogst:

mini-meursault, rijk, kruidig, toast.
Meursault 2017 van lapjes Pellans,
Moulin au Judas, Clos du Cromin. Dressoles,
Vireuils is krachtig, fris, volvet, eindigt
elegant met zwier en sap. Ook van
Bourgogne Rouge 2017 is genoeg.
Zacht, delicieus fruit, dropje, delicaat
en opwekkend.

2017 Bourgogne Rouge
Echt nuits: kruidig, zwarte kers, snufje hout.
2019-2023+ € 15,95
03017

2017 Meursault
Stokken van vier percelen uit 1938 en 83.
Elegant met zwier.
2020-2026+ € 45,00
08117

preview uit pommard

Erbij op de valreep: Domaine Frédéric
Rossignol-Février (Volnay). Als preview de biodynamische (Demeter)
ongefilterde 2017 Bourgogne Rouge
Maison Dieu. Akker net buiten Pommard waarvan wijn tot 1938 als pommard werd verkocht. Fijn fruit, floraal,
rechte rug maar niet streng, lengte.
Un petit pommard, fijne vervanger van
verdwenen Luténières Vigot. Proberen.

HENRI GERMAIN & FILS
2016 Bourgogne Aligoté
Bewaar-aligoté uit Chassagne-Montrachet.
Stokken uit 1930.
16317
eind 2019-2022
€ 17,95

2017 Bourgogne Rouge
Van 50+ stokken: rijp bosfruit,
zacht en opwekkend.
08217
dit najaar-2022
€ 26,50

2016 Bourgogne Blanc
Mini-meursault. Rijk en kruidig,
deels stokken 1962.
08316
eind 2019-2022
€ 26,50

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER
2017 Bourgogne Rouge Maison Dieu
Un petit pommard, maar niet streng.
80717
midden 2019-2023
€ 25,=
11

beaujolais & lyonnais

carrilon depuis 1520

Eind juni waren we in Morgon bij Bonne Tonne. Met nestor (65+) Marcel
Grillet wandelen we op een lome namiddag over de legendarische Côte
du Py. Een educatief ommetje: Marcel vertelt over de bodem van verweerde schiste (leisteen); eigen histoire (verkocht vroeger alles aan Duboeuf);
dat zijn ouders naast drie ha wijngaard, nog twee koeien, een paard en
landje voor eigen groente hadden. Vanaf de top mooi uitzicht op de
andere cru’s: Regnié oostelijk; Brouilly in het zuiden; noordwaarts
Chiroubles; dan Fleurie en erachter Moulin-à-Vent… Met precies op de
grens van deze cru’s Les Garants van Chermette. De volgende dag zijn we
net voorbij Lyon bij Guillaume Clusel die de Coteaux Lyonnais op de
kaart heeft gezet.

Een van de beroemdste wijnboeren van
de Bourgogne, dus ter wereld: Jacques
Carillon in Puligny-Montrachet. Je ziet
het er niet aan af: niet aan de deur of het
naambordje, niet aan de kelder en zeker
niet aan Jacques zelf. In 1520 verbouwde
Jehan Carillon hier al druiven, in 1965
deden opa Robert en pa Louis nog aan
polycultuur… Anno 2019 is Jacques’
zorg: hoe de oogst te verdelen. De premiers crus 2017 (kleine oogst) en de
grand cru komen ook, maar zijn op intekening al uitverkocht. Wel beperkt 2017
Puligny-Montrachet: elegant, fijn,
zacht, brioche, steely in finale. Stijl tussen 2015 en 2016 in. Nog twee, drie jaar
geduld.

domaine(s) chermette

belles lies nature

De natuurbourgognes van Maison En
Belles Lies (Saint-Aubin) voeren we
vanaf eerste oogst 2009. Pierre Fénals
(70 nu) gaf op zijn 52e Parijse luxe en
baan op voor idealistisch sober leven in
de Bourgogne. Zijn biodynamisch werken (handmatig, als een monnik in
moestuin) en het in de kelder niets, ook
geen sulfiet toevoegen, geeft pure, verteerbare wijnen met sap: La Bourgogne
krijgt zo een vierde dimensie, de Xfactor van Belles Lies .Verademend 2017
Bourgogne Aligoté, aligoté die aligoté
mag zijn: knisperend droog, opwekkend, amper 11.5˚, zuiver. Leg ook wat
weg: fijne surprise straks. 2016 Bourgogne Blanc: de schaarse druiven (pluk
eind oktober) uit Saint-Aubin, Monthelie, Meursault en Santenay samen: gul,
volfris, rinse zuren, vers brood, lengte.

JACQUES CARILLON
2017 Puligny-Montrachet
Puligny pur sang van topdomein.
2020-2024 € 49,95
11217
MAISON EN BELLES LIES
2017 Bourgogne Aligoté
Aligoté die aligoté mag zijn.
2019-2022
06117
€ 18,95
2016 Bourgogne Blanc
Oogst uit Saint-Aubin, Monthelie,
Meursault en Santenay samen.
2019-2023
07116
€ 24,95
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Na rijping komt de X-factor van (stijl)
Belles Lies: toast, volume. Een 9+ in
dgh. Nog fraaier de stenige 2017
Monthélie Blanc, rond, fris, rijp geel
fruit, mineralig, ingehouden energie.
2017 Hautes Côtes de Beaune Rouge
dartelt van het fruit en levenslust,
transparant, lessend. Frisfijne pinot
in optima forma. 2015 L’Étrange, niet

verdwaalde vreemdeling van 65+veldje
met 80% gamay à petits grains, 20% pinot
fin, en pluk chardonnay. Peper, braam,
viooltjes, robuust, fris, très naturel. Valt
goed. In 2015 Maranges Rouge de diepte van 60+-stokken pinot fin. Griotjes,
donker fruit, kleiige tannines. Even
geduld nog.

2017 Monthélie Blanc
Stenig, mineralig, energiek.
2020-2025
07917
€ 29,95

2015 Maranges Rouge
Bewaar Belles Lies. Serene van oude
stokken.
2019-2023
08515
€ 25,00

2017 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Twinkelend fris, geparfumeerd, puur pinot.
10817
nu-2022
€ 23,50
2015 Vin de France Rouge ‘L’Étrange’
Stoer!. Oude gamay à petits grains, 20%
pinot fin.
10415
nu-2021
€ 22,50

Onze Pierre-Marie en Martine Chermette herdoopten hun Domaine du Vissoux
in Domaines Chermette. Hier in de
Zuid-Beaujolais komen we sinds 1994
voor levenslustige beaujolais van rijpe
druiven van geploegde akkers, natuurlijk gemaakt zonder sulfiet, suiker, gisten of Arabische gom. Kampioen prijs/
plezier blijft Beaujolais Vieilles Vignes
Origine van 35-85 jaar oude gamay op
graniet. Concentratie in 2017 (4,5 ster
Perswijn) van rijp maar fris fruit, mals,
stoer, kruidig, vrolijk fruit. 2018 straks
is wat soepeler, lichter. De 2017 Fleurie
Les Garants ook goed vol en stevig, is
gracieuzer met parfum van viooltjes,
iris, jasmijn, grafiet, zwarte kers. Even
geduld nog.

morgon bonne tonne

Beaujolais
& Lyonnais

even voorbij lyon

Bij de morgons van La Bonne Tonne zijn
de trefwoorden: elegantie, mineraliteit,
diepgang van oude stokken. Het zijn
verkwikkende, verfijnde, opwekkende,
bourgogne-achtige wijnen. Oude baas
Marcel Grillet heeft het domein nu echt
overgedragen aan zoon Aurélien en
schoonzoon Thomas Agatensi die de
wijnen overigens al een poos maakten.
De 6 ha worden biodynamisch en deels
met het paard bewerkt. Natuurlijke
vinificatie zonder sulfiet (alleen bij
bottelen), vrije opvoeding op oude houten vaten. 2017 Morgon Les Charmes
(graniet) proefden we in juni nog van het
vat, in januari dan op fles. Voluptueuzer
dan 2016: koket, rondborstig, heet niet
voor niets les charmes, rijp kersenfruit.
Wordt ook bij de Librije geschonken. Uit
2016 de Côte du Py, officieuze grand cru,
(70-80 jarige stokken, leisteen). Begint
nu los te komen al hoeft deze inner beauty
niet te koketteren. Energie, diepte, achteloze verfijning. Vijf sterren Perswijn.

Grond in Côte-Rôtie is niet te betalen
voor starters, dus zoekt Guillaume
Clusel, zoon van Gilbert Clusel en
Brigitte Roch, het hogerop, iets ten
zuiden van Lyon. Druiven: gamay en
chardonnay. Expositie, bodem en vini
ficatie à la côte-rôtie en voor wit:
condrieu. Cultuur is bio. Coup de coeur
Revue du Vin de France: ‘un niveau rarement vu dans cette appelation’. De laatste
witte Coteaux du Lyonnais l’Hecto
2015 (chardonnay op condrieu-gebruikte
vaten) in de aanbieding. Blijkt lastig te
verkopen… Volzacht, rijk, als witte bourgogne met zweem condrieu. 2018 Rouge
Traboules van gamay, gemaakt als
syrah. Krokant, warmfris, framboos,
kers, pepertje. Hamersma: ‘Drinkt u
maar, slempt u maar’. Precies!

DOMAINE DU VISSOUX
2017 Beaujolais Origine Vieilles Vignes
Klassiek, altijd goed.
13517
nu-2020
€ 12,25
13518
nu-2021
€ 12,50

DOMAINE DE LA BONNE TONNE
2017 Morgon ‘Les Charmes’
Rijk, veel fruit, koket, eigengereid in al haar
charmes.
17617
nu-2023
€ 17,50

GUILLAUME CLUSEL
2015 Coteaux du Lyonnais Blanc ‘l’Hecto’
Natuur-chardonnay. Abrikoos, perzik, rijk
en fris.
36915
nu-2020
Van € 15,95 nu € 13,50

2017 Fleurie ‘Les Garants’
Volslanke diva, niet zonder élégance.
13817
nu-2023
€ 18,95

2016 Morgon ‘Côte du Py’
Grand cru Morgon op zijn mooist.
2019-2023
18516
€ 18,50

2018 Coteaux du Lyonnais Rouge
‘Traboules’
Drinkt u maar, slempt u maar.
42518
nu-2022+
€ 12,50

13

reuzen uit de rhône
Weinig wijnstreken met zo’n goed imago als de Rhône… Zeker bij de wat
oudere, francofiele generatie. Door-en-door betrouwbare, gulle wijnen
die zeker in het mediterrane deel, de Drôme en Vaucluse , plezier voor je
geld bieden en doen terugdenken aan de zomer; dat lommerrijk terrasje
met uitzicht op de Mont Ventoux; het paadje omhoog door de cipressen;
de olijfbomen; dat perceeltjes oude grenache… In het noorden (Côte-Rôtie,
Hermitage) waar syrah regeert, is het wijnleven duurder, exclusiever maar
ook daar, zoals in Crozes-Hermitage is betaalbaar moois te vinden. Toch
achtten wij, net als collega’s Ockhuysen en Verbunt, gesteund door de
Franse ambassadeur Philippe Lalliot het tijd om de Rhône weer voor het
voetlicht te brengen. Al was het maar voor de nieuwe generatie sommeliers en wijnwinkeliers opgegroeid met wijnen uit alle windstreken van
deze aarde… Zo geschiedde 12 november in de residentie van de ambassadeur middels een fraaie proeverij waaraan zeventien importeurs deelnamen en de verscheidenheid van de Rhône als wijngebied proefbaar was.

koning der crozes

Rhône

Noordelijke Rhône. Geen hout (maar op
betonnen eieren): syrah op zijn puurst.
Krokant, mals, fruit, fruit en sap.
Rouge Domaine Combier 2017 heeft
het rijpe van 2015, élégance van 2016,
zacht, comfortabel, volsmeuïg, perzik,
chocola, dat typische gerookte, snuf
luxueus hout. 17/20 pt rvdf. Beperkt
ook het magnum opus 2016 Clos des
Grives, 17.5/20 rvdf, magistrale, voluptueuze bonbon voor de kelder.

sulfiet, Demeter gecertificeerd. 2016
Blanc Recto Verso is een spannende
blanc de noirs (grenache noir en wat
witte clairette), zachtfris, lief, bloemig,
olijfjes in finale. Fijn apéro, uitdagend
aan tafel. 2016 Rouge Le Rendez-Vous
van jonge grenache op zachte kalk, komt
op stoom: zwart fruit, speels, opwekkend, Bourgondisch transparant, maar
12.5˚, lekker hoor.

bourgogne in ardèche

Florence et Olivier Leriche verkassen na
dertien jaar het fameuze Domaine
L’Arlot in de Bourgogne te hebben geleid in 2010 naar de Ardèche waar ze
het in hun Bourgondische ogen juiste
terroir: klei met kalk op accoles (terras
hellingen) vinden. Vandaar: Domaine
des Accoles. Biodynamische teelt,
natuurlijke vinificatie met beperkt

Op Domaine la Cabotte van MariePierre d’Ardhuy en Eric Plumet –
geflankeerd door zoon Etienne – in het
stille Massif d’Uchaux worden in 2017
weerrecords gebroken. Na koude winter
en warmte in maart en april lopen de
ranken snel uit, waarna nachtvorst
2 mei een ravage aanricht; het half mei
boven de 30˚is; er vier maanden geen
regen valt en het overdag tussen de 32˚

DOMAINE COMBIER
2017 Crozes-Hermitage rouge
‘Cuvée Laurent ‘
Initiatie tot keizerrijk Noord-Rhône.
06517
deze zomer-2022
€ 17,50

2017 Crozes-Hermitage rouge
‘Domaine Combier’
Comfortabel zacht, fris, volsmeuïg,
perzik, chocola.
05517
eind 2019-2024
€ 21,50

2016 Vin de France Rouge
‘Le Rendez-Vous des Accolytes’
Bourgondische, glou-glou van
jonge grenache.
18816
nu-2020
€ 10,50

2018 Crozes-Hermitage blanc
‘Domaine Combier‘
Initiatie tot keizerrijk Noord-Rhône.
10518
nu-2021
€ 21,95

2016 Clos des Grives rouge
Magistrale luxe kelderwijn.
2020-2026
05916
€ 38,=

DOMAINE LA CABOTTE
2017 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, zachtfris, rond,
allegro-finale.
02617
nu-2021
€ 10,95

De Crozes-Hermitage 1992 van Laurent
Combier was eerste biowijn in ons
assortiment. We proefden wijn met fruit,
zo anders dan fruitige wijn… Laurent,
voorbeeld toen, boegbeeld nu: twee
sterren in Guide Revue du Vin de France
2019 en ook artikel van vijf pagina’s over
het domein (te lezen op onze site) ‘tous
les vins, y compris les blancs, sont désormais de haute volée’, van hoogste
kaliber dus. Zonen Julien en David
(diploma oenologie op zak) doen ook al
mee, de toekomst van het sinds 1962(!)
bio werkend domein lijkt verzekerd.
Nieuw (bij ons) de zalige Crozes-Hermitage Blanc Domaine Combier 2018
(85% marsanne, 15% roussanne, deels
hout), fijn fruit (nectarine, abrikoos),
strelend zachtfris, subtiel hout, gelijk
onweerstaanbaar. Cuvée Laurent
Rouge 2017 is ideale initiatie tot magie
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Suzette (114 inwoners) op 400m hoogte
bij Ferme Saint-Martin

DOMAINE DES ACCOLES
2016 Vin de France Blanc ‘Recto Verso’
Spannend wit van rode druiven,
zwarte olijf, kruiden.
16916
nu-2020
€ 13,50

record bij cabotte

en 42˚C blijft. Zo kleine oogst van kleine
druifjes en een evident tekort aan wijn.
Volgt 2018 waarin veel grenache verloren
gaat door meeldauw na te natte lente.
Arme Plumets…
De wijnen dan, waarin tien jaar bio
dynamie is getransformeerd in stijl
volle, niet zware rhônes met fraîcheur
en precisie: 2017 Côtes-du-Rhône
Blanc (clairette, grenache blanc, viognier)
met perzik, steranijs is zachtfris, fijn en
rond. 2018 ‘Colline’ Rouge is volzacht,
open. Kers, viooltjes, kruidiger dan
anders, fijne zuren. Minder bekend
en daarom betaalbaar: 2017 Côtes-duRhône Villages Massif d’Uchaux
’Garance’, prachtspul, gereserveerd
nog, framboos, peper, douceur in
minerale fraîcheur. Bij lamskoteletjes
of zeeduivel met ratatouille.

natuur & fraîcheur

Favoriet toef- en proefadres: La Ferme
Saint-Martin van Thomas (en papa
Guy) Jullien, bij Suzette hoog verstopt
in de Dentelles de Montmirail. Marc
plukte er ooit, Tjitske was er vorige zomer een warm weekje in de fijne gite.
Zó mooi daar…; de sulfietarme wijnen,
zó energiek, kloek, fris ongerept. Bio
werken is hier gewoon: respect voor de
natuur. Thomas maakt de wijnen nu,
doet dat goed: ster in Guide Revue du
Vin de France: ‘bravo!’ De 2017 Côtesdu-Rhône Les Romanins geurt naar

2018 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje, goed vol, sappig.
01918
deze zomer-2022
€ 10,95
2017 Côtes-du-Rhône Villages Massif
d’Uchaux ‘Garance’
Super prijs/plezier verhouding.
03117
dit najaar-2022
€ 13,75
DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2017 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Brem, olijf, rozemarijn, fruit.
Krokant, naturel.
05417
nu-2021
€ 10,75

tijm, brem, lavendel, kersen. Beet, energie, vol, krokant, naturel. Visitekaartje
Beaumes de Venise Rouge Terres
Jaunes, in 2016 is even royaal als fris.
Kers, cacao, olijf, breedte van kleibodem
met fraîcheur van 450m hoogte en
veertig jaar bio-werk. Is ie op volgt
2017, iets steviger. Eigen wijn Thomas,
2018 Ventoux Rouge ‘Sur le Caillou’
komt later.

rhône rollend vol
Met stip binnen: de rollend volle wijnen
van La Roubine in Gigondas. Ex-brandweerman Eric Ughetto en eega Sophie
kozen voor bio en het gezond verstand
en de simpliciteit van grand-père et grandmère. Strenge selectie bij het laat oogsten, schoon werken, natuurlijke gisten,

2016 Beaumes de Venise Rouge
‘Les Terres Jaunes’
Zwoel zachtfris. Kers, lavendel,
sinaasappel.
23216
nu-2021
€ 14,50
DOMAINE LA ROUBINE
2017 Côtes-du-Rhône Villages Sablet
‘La Grange des Briguières’
Zwier, gul plezier, rood fruit, laurier.
01517
deze zomer-2022
€ 13,50

niet ontstelen, geen roestvrij staal of
nieuw hout, maar cementen cuves en
gebruikte foeders. Zo oprechte, onge
filterde, van fruit en kruiden dampende
reuzen. 2017 Sablet La Grange des
Briguiéres met 70% grenache, 25% syrah,
5% cinsault is meest toegankelijke. Volzachte zwier, kersen, laurier en andere
kruidigheid. 2017 Vacqueyras van 70%
grenache, 15% mourvèdre, 15% syrah op
kalk/klei, is nog timide maar in de
mond genereus, fraîcheur draagt de
lekkere geuren van daar. 2017 Gigondas
(70% grenache, 15% syrah, 13% mourvèdre
en wat cinsault) is deels op oude vaten
opgevoed. Nog op slot, ontluikend kers,
olijf, kruiderij, cacao, peper. Meest royale én elegante van al, 16/20 rvdf: ‘tout en
finesse.’

2017 Vacqueyras
Kruidig, rijk en royaal.
04017
dit najaar-2023

€ 17,50

2017 Gigondas
Hedonistisch vol, ladingen fruit en kruiderij.
2020-2026
01417
€ 19,95
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provence & corsica
De Provence….. het weer, het licht, de natuur, de zee, het eten… Héérlijk.
En de wijnen? Er wordt vaak geteerd op het aan toeristen makkelijk en
duur slijten van fancy rosés, anno 2019 bleker dan bleek. Ook voor banaal
wit of in hout gesmoord rood hoeven we niet die kant op. Er zijn uitzonderingen, de parels. Nabij Bandol, op Château de Roquefort biologische
côtes de provence, rosé voorop maar wit en rood zijn evenmin te versmaden. Een halve dag varen of uur vliegen en je bent op l’île de Beauté Corsica. Spannend en mooi daar en qua wijn helemaal hot. Jonge gedreven
producenten volop, zeker in cru Patrimonio. Na leerzame (kronkelige)
ontdekkingstocht opteren we voor rijzende sterren Clos Canereccia en
Nicolas Mariotti Bindi.

provence bij roquefort
In achterland Bandol een enclave noord
gerichte gaarden op 380 m hoogte, wind
van zee. Rebel Raimond de Villeneuve
blaast vanaf 1995 historische Château de
Roquefort (ooit Romeinse villa) met
elan en (bio)dynamiek een nieuw leven
in. Rosé Corail staat op pagina 26.
Pleidooi ook voor Blanc Petit Salé 2018
(65-jarige clairette met vermentino,
pluk ugni blanc), verkoelend zomerwit.
Bloemetjes, peer, sap. Petit salé? Lokale
naam voor clairette. Rouge 2017 Gueule
du Loup is wijnplezier-van grenache,

cabernet sauvignon en wat cinsault, geen
hout, coup de coeur Revue du Vin de
France. ‘très gourmand, un style que l’on
aimerait voir plus souvent en Provence’.
Zwart fruit, lekker volsoepel, maar fris.
Raymond: ‘een niet serieuze wijn voor de
serieuze dorst’.

clos canereccia
Familiedomein tussen Aléria en Corte,
ooit leverend aan coöperatie, vanaf
2010 door kleinzoon Titi (Christian)
Estève getransformeerd in biologisch,
experimenterend (amfora’s, enten oude
druivenrassen) modern wijngoed. Bodem vol rossige galets roulés op alluviale
klei, waarvan sappige, open, alom
bejubelde wijnen. 2017 Corse Blanc
Clos Canereccia (vermentinu) verleidt:
witte bloemen, perzik, luxueus, koesterend zacht. 2017 Corse Rouge Cuvée
des Pierre is fijne instapper (50% niellucciu, 25% syrah, 25% grenache): zwart
fruit, maquis, grafiet, monter fris, niet
zwaar, ondanks (nog) stevige finale.

2017 Bouches du Rhône rouge
‘Gueule de Loup’
Grenache, cabernet en een beetje cinsault.
52217 deze zomer – 2020
€ 12,50
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Corsica

nicolas mariotti bindi

Bij Nicolas Mariotti Bindi weet je gelijk: un futur grand want helder, humor,
toegewijd, het wijnhart in vuur en
vlam. Weet wat hij wil en kan. Gloedvolle biologische wijnen van (klei/kalk)
terroir Patrimonio, soms als vin de france
gedeclareerd. Hoewel Corsicaan in hart
en nieren, studeert Nicolas rechten in
Parijs maar besluit plots bij ingeving
terug te keren om wijn te gaan maken…
Stages in Patrimonio bij Antoine Arena,
Giudicelli, Leccia, hij mag bij laatste

Oogst 2018 in Patrimonio bij
Nicolas Mariotti Bindi

ook eigen wijn maken van oude wijngaard. In 2015 eindelijk een eigen kelder,
Cantina di Torra in Oletta.
We waren op tijd vorig jaar want in
Guide 2019 Revue du Vin de France,
wordt Nicolas tot wijnboer van het
jaar van Corsica uitgeroepen.
En nu de wijnen: 2018 Cantina di Torra
Blanc (vermentinu op lichte grond) is
zachtfris, vol-elegant, zalig toegankelijk, bloemig, niet belastend, type glaszo-leeg. Hoe anders en heftiger 2017
Blanc Mursaglia ongefilterde weelde
van bio-vermentinu op kalk. Breed, rijk,
fluweelzacht. Een Corsicaanse symfonie

van bloemen, peer, specerijen. Ook bij
*** De Librije op de kaart en coup de coeur
(16.5/20pt) Revue du Vin de France ‘grand
blanc expressif, aux notes de poire et de
fleurs séchées, dont le profil dynamique et
la finale épicée équilibrent la générosité
naturelle.’ De lumineuse Rosé Hors
Série staat op pagina 26.
Bij rood is 2016 Hors Série de ideale
kennismaking, relatief betaalbaar ook.
Niellucciu van beide percelen Mursaglia
(klei/kalk) en Porcellese (50+ stokken,
lichte grond) jong gebotteld. Rood peperig fruit, slank, opwekkend, in de afdronk komen de oudjes uit de Porcellese

hun verhaal doen: kruiden, kruiden,
kruiden. 2015 Rouge ‘Mursaglia’ van
jonge niellucciu (sélection massale) is
compact als espresso. In geur oregano,
munt, mirte, salie, bloemetjes. Cran
berries, rulle tannines, enorm volume,
mooie zuren. Geduld. 2014 Patrimonio
Rouge Porcellese Vieilles Vignes
(50+ niellucciu) heeft finesse van een
brunello, geen hout, wel wilder, ani
maler, granaatappel, kruidiger, teer,
leer, munt, mineraal, lengte.

CLOS CANERECCIA
2017 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Fijne instapper van niellucciu,
syrah en grenache
42117
nu-2020
€ 12,50

CANTINA DI TORRA/
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2018 Patrimonio Blanc
Zalig toegankelijk, type glas-zo-leeg.
80818
midden 2019-2023
€ 16,50

2017 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Alle schoonheid en kracht van
vermentinu op kalk.
42017
eind 2019-2023
€ 26,=

2014 Patrimonio Rouge
‘Porcellese Vieilles Vignes’
Nieillucciu 50 jaar oude stokken
2019-2024 € 27,50
42614

2017 Corse Blanc ‘Clos Canereccia’
Verleidelijke vermentinu.
Koesterend friszacht
42817
nu-2020
€ 18,95

2016 Vin de France rouge Hors Serie
Rood peperig fruit, opwekkend kruiden,
kruiden…
80716
eind 2019-2023
€ 17,95

Raimond de Villeneuve (Roquefort)

CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2018 Bouches du Rhône blanc ‘Petit Salé’
Clairette en vermentino
25018 deze zomer – 2020
€ 13,95

Provence

Patrimonio

CORSICA
Aléria

2015 Vin de de France Rouge ‘Mursaglia’
Nieillucciu op zijn mooist, geen hout.
2020-2025 € 22,50
42315
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grands vins du languedoc
Moet je nu Occitanië zeggen tegen ‘s werelds grootste en spannendste
wijngebied, de Languedoc? In Montpelliers nieuwe tramlijn 4 worden de
haltes nu ook in Occitaans (klinkt Catalaans) omgeroepen. Maar nee, daar
horen administratief groot deel Sud-Ouest, een part Provence en stuk
Rhône ook bij. Ondanks nat, kil voorjaar is 2018 toch met name bij Pech
Redon en Deux Anes een goed jaar geworden na mooie zomer met aroma’s
bevorderende temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Minder bedeeld waren Emile et Rose, Malaveille en Murettes waar het verlies door
biologisch lastig te bestrijden valse meeldauw aanzienlijk was en tot 50%
van de oogst verloren ging. Onzeker bestaan dat van wijnboer, ook in
zonnig Occitanië.

uit hoge groene vallei:
château d’antugnac
In zuidelijkste, hoogste hoek van Limoux bij Château d’Antugnac van
Bourguignons Christian Collovray en
Jean-Luc Terrier kalkrijke grond op 400500 meter hoogte met Pyreneeën in het
vizier. Ooit stroomde hier de zee, nu
groen, zonnig én fris waardoor chardonnay en pinot noir noordelijke fraîcheur
houden. Rond het hoge Antugnac in
2018 minder meeldauw, hagel en overstromingen dan lager in de streek. Op
pagina’s 4 en 26 het trio voor alledag,
hier de volfrisse 2017 Haute Vallée
Blanc, Chardonnay: sappig, comfortabel, stijlvol, geen hout. 2017 Pinot Noir
heeft rood fruit, zweem vanille en een
monter zachte smaak. Echt pinot…

goede tijden, slechte
tijden: murettes
Trouwe (vanaf eerste oogst 1991 bij Vinoblesse) veldwerkers Jean-Louis en Viviane Bellido van Domaine des Murettes
in La Livinière, blijft weinig bespaard.

DOMAINE D’ANTUGNAC
2017 Haute Vallée Blanc, Chardonnay
Fris, comfortabel vol, sappig.
31017
nu-2020
€ 10,25
2017 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris.
31117
nu-2020
€ 9,95

Limoux & Minervois
Limoux, genoemd naar zijn hoofdstadje ligt in het Atlantisch groene
deel van Oc, onder Carcassonne.
Beste deel: het zuiden want hoog
en kalkrijk. Fijne bubbels; volfrisse
chardonnay; elegante pinot noir.
Ook mauzac, chenin, merlot en syrah doen hun best. Cabernets?
Mwah. Van Carcassonne oostwaarts rij je de Minervois in en na
30 km vlakte waarvan saaie wijnen,
gaat het in de heuvels bij La Livinière boeien. Syrah stijgt er boven
zijn zuidelijke zelf uit. Geur: zwart
fruit en droge, gele bloemetjes,
santolina. Warm zomers, piscine
noodzakelijk.
Jean-Louis vorig jaar net hersteld van
hernia en gevolgen van het van kelderladder afkukelen, lag eind oktober met
levensbedreigende infectie twee weken
op de intensive care. En dat na lastige
oogst 2018 waarvan 50% verloren ging
door valse meeldauw, volgend op 2017

DOMAINE DES MURETTES
2018 Vin de France Blanc Viognier
Echt viognier, écht Minervois.
Heel goed in 2018.
04718
deze zomer-2020
€ 10,25
2017 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper.
05717
nu-2022
€ 9,95

Let op: er staan ook Languedoc wijnen
op pagina 5
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Les Corbières

Languedoc

waarin nachtvorst schade aanrichtte.
Stijl wijnen voor ze nog niet kent: vol en
rijk want van rijp met eigen knuisten geplukte biologisch geteelde druiven. Héél
goed de (natuurlijk witte) Viognier 2018!
Stoer zuidelijk wit, volsappig, abrikoos,
perzik, streekeigen kruiderij. Geen (instaprood) Métairie des Vênes in 2017 en
2018 gemaakt. Minervois Rouge des
Murettes 2017 maakt alles goed. Jeugdig, druivig bijna maar al volzacht en
royaal. Mand zwarte kersen, bloemen,
kruiderij, kamille, peper. Doen.

corbières aan zee:
Een heuvel landinwaarts bij Peyriac de
Mer over en je staat in de prachtige,
buurloze biotoop van Domaine des 2
Ânes. Daar biodynamie vanaf de start
in 2000 (en gelijk bij Vinoblesse). In 2016
verlaat Dominique Terrier het domein,
partner Magali Roux zit niet bij de pakken neer. Ze neemt vriendin Mylène in
dienst en ene José voor het zo belangrijke biodynamische veldwerk, zij zelf
is blijft gewoon baas in eigen kelder.

DOMAINE DES DEUX ANES
2017 Corbières ‘Premiers Pas’
100% fruit, 100% drinkbaar, fris en soepel.
27517
nu-2020
€ 10,50
2016 Corbières ‘Les Fontanilles’
Kers, bosbes, garrigues, gevuld, sappig.
25516
nu-2021
€ 11,50
2016 Corbières ‘L’Enclos’
Gulle grenache, sprankelende syrah,
rijpe mourvèdre.
25616
nu-2023
€ 14,85

Languedocs grootste, meest gevarieerde AOP ten zuidoosten van
Carcassonne en zuidwesten van
Narbonne. Ligt aan de voet van de
Montagne Noire en is veelal nog
goed ruig (wandelen!), gaat van
nabij zee tot de desolate, tot 500
meter hoge rotsen van Alaric in
binnenland. Meeste wijn is rood,
hoofdrol: carignan.

Premiers Pas 2017 (carignan ) is een
gave vin nature: barst van het fruit, fris,
kruidig, sloksloksoepel. Serieuzer is Les
Fontanilles 2016 van grenache, carignan,
syrah, geen hout. Sappig fris, kers, bosbes, garrigues, opwekkend. Rijkdom en
volume in L’Enclos 2016 waar oude
grenache, syrah en houtgelagerde mour
vèdre zorgen voor donker fruit, peper,
rondeur én mooie zuren.

eenzaam aan de top

Als je met Christophe Bousquet de
wijnen in de duistere 19-eeuwse kelder
van zijn eenzaam op de pech (top) van natuurreservaat La Clape gelegen Château
Pech Redon, tot je door laat dringen,
ontdek je in het glas vanzelf de magische
natuur vandaar, zelfs de zee is ruikbaar
dichtbij. In Guide 2018 rdvf coup de cœur,
multdimensionale wijnen, noemen ze het.
Bettane & Dessauve: ‘l’absolu de La Clape
et du Languedoc’. In 2018 geen last van
stress hydrique (droogte), dat was lang geleden: de kelder vol! Christophe blij eind
januari toen we samen het gamma proefden. Wij ook. 2017 L’Epervier Blanc

CHÂTEAU PECH REDON
2017 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Maritiem wit van bourboulenc en
grenache blanc.
09617
nu-2022
€ 15,95
2016 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Ultieme blanc Languedoc?
Bourboulenc glorieert.
10616
nu-2023
€ 19,50
2018 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
All-time favorite.
Warmvol, energiek, claperdeclap.
27418
deze zomer-2022+
€ 12,25

(grenache blanc, bourboulenc) is streelzacht, pijnboom, venkel, abrikoos,
jodium. Zilte finale, 17/20 Bettane. Subtieler en krachtiger 2016 La Centaurée’
van 80% bourboulenc (10 hl/ha) op hout
met grenache blanc: zonne-energie, bloemen, dennen, rozemarijn. Subtiel licht
oxidatief en hartig als fijne manzanilla.
17/20 rdvf.
Rood dan: van geliefde Les Cades al 2018
die Christophe ‘en grappes entières’ vinifieerde zoals ook (weer) in de Bourgogne
gebeurt. Ruim syrah, 20% oude cinsault,
10% grenache. Jong op het denderende
fruit gebotteld. Verwarmend, energiek,
mineraal. Pas na de zomer gaat La Clape
spreken: laurier, jeneverbes, peper, hars,
rozemarijn. Echt clapissimo nu is 2015
L’Epervier Rouge van 40% weelderige
oude grenache en 60% syrah (op foeder)
pas na twee jaar op fles. Obscuur fruit;

2015 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Grandeur de La Clape.
Gebotteld kruidenrek.
00315
nu- 2023
€ 15,50
2016 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Beste carignan die we kennen.
Allure Priorat.
31416
dit najaar-2023+
€ 15,50

De magische natuur van La Clape
bij Pech Redon
benevelend parfum van cades, teer, hars,
wierook, ceder, specerijen. Weelde, volume, geen zwaarte, fris zelfs. Coup de cœur
Guide rvdf; 17/20 bij Bettane. Hoe anders 2016 L’Éperon van door zout, wind
en zon verweerde 60+ knoesten carignan.
Braam, bosbes, teer, peper. Vol met rechte rug dankzij zuren. Geen hout, wel
Catalaanse (Priorat) allures.

La Clape
In de Romeinse tijd nog een eiland
(Insula Laci), nu extreem droog,
warm, winderig, kalkrijk bergmassiefje bij Narbonne. Unieke wijnen
mogelijk mits je de overrompelende
natuur respecteert. De bedwelmende geur van pijnbomen, cades
(soort jeneverbes), rozemarijn,
brem. Grijswitte rotsen; steile
kliffen; gefladder van vlinders;
gekwetter van kleine vogeltjes;
gezaag van de cigales . En altijd
die wind van zee…
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Les Terrasses
du Larzac
Allegaar terrroir: 32 gemeentes,
o.a. Saint-Saturnin, Aniane, Montpeyroux, Jonquières, Lac de Salagou, Saint-Jean de la Blaquière,
Saint-Privat, Puéchabon. Alle
(rode) streekdruiven doen het hier
goed. Met opwarmende klimaat is
ook verguisde carignan weer geliefd. Verzengend overdag, fris ‘s
nachts met Cevennen(wind) in de
rug. Legio goede producenten.

uit hartje larzac

Vins nature maar beschaafd, puur, fris.
Sterrenwijnen ook: bij Ducasse, Troisgros, Bras, Tribeca, De Leest, Cordial op
tafel. Bij ons: 2015 Terrasses du Larzac
l’Indigène: (60% syrah, 25% grenache,
15% carignan) het volle verleidelijke van
2015 met nonchalante élégance en
fraîcheur. Bosbes, lapsang souchon,
munt, tijm. Nicolaas Klei: ‘fruit als de
beste bourgogne. Verrukkelijk samengaan
van stoer Zuid-Frans en verfijnd fruit, van
puurnatuurwijn en klassiek.’

Samen bij Jean-Baptiste Granier (r),
Les Vignes Oubliées

de toekomst van
vergeten akkers
Verandert het klimaat? Oui, vinden de
wijnboeren: droger; warmer; vaker en
heftiger hagel; overstromingen; meer
ziektedruk; nachtvorst; korter groei
seizoen. Vooruitdenkers zetten in op
gaarden bij buurgehuchtjes Saint-Privat
en Saint-Jean de La Blaquière, vergeten
rafels van Les Terrasses du Larzac.
Het is er koeler, hoger, geventileerd; de
bodem (leisteen, kalk) hittebestendig.
Olivier Jullien heeft er grond; starters
beginnen juist hier; gigant Gérard
Bertrand neemt Château la Sauvageonne

Meeste grond van de familie Mireille
Bertrand ligt bij Lac de Salagou:
Domaine de Malavieille maar sinds
2011 ook Mas de Bertrand, in historisch hart Larzac Saint-Saturnin, erfenis van grand-mère Juliette. Zoon Benoît
maakt de biodynamisch gecertificeerde
wijnen in designnieuwe kelder alles is
er rond (en blauw), ook de cementen
cuves. De geliefde Saint-Saturnin Roc&
Lune met 85% carignan uit 1890(!) lijkt
in 2016 brozer dan in 2015. Bescheiden
fruit (sulfietgehalte is minimaal), des
te meer kruiden: tijm, kurkuma, nootmuskaat. In de mond zachtfrisse warmte met de rust van oude, wijze stokken.

(50ha) over; jonge vader Jean-Baptiste
Granier - we dineerden pas nog samen
in Montpellier- maakt er van vergeten
gaarden met oude grenache, syrah, carignan op 300-400m Les Vignes Oubliées.
Rijping in oude, koele, verscholen schapengrot op grote houten vaten. Exquise
2016: fijn bosfruit en garriques, luxe toef
hout, opwekkende élégance.18/20pt
Bettane+ Desseauve: ‘rejoint l’élite du
Languedoc’.

verrukkelijk samen
Moedige Stéphanie Ponson en ondanks
het sinds 1984 in rolstoel zitten, altijd
positieve Frédéric Porro runnen Mas
des Agrunelles in Argelliers, een winderig, radicaal koel (geen fruit- en olijfbomen hier), kalkrijk hoekje Larzac.

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2016 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
Carignan uit 1890, geen hout.
43516
nu-2020
€ 8,75
MAS DES AGRUNELLES
2015 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,
bosbes, fraîcheur.
06215
nu- 2020
€ 11,50
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Le Pic Saint-Loup
JEAN-BAPTISTE GRANIER
2016 Terrasses du Larzac
‘Les Vignes Oubliées’
Exquise wijn: zijdezachte élégance,
opwekkende finale.
35816
dit najaar-2024
€ 18,95

Zo’n 40 km boven Montpellier, natste, noordelijkste deel Languedoc
op uitlopers Cevennen. AOP met
aanzien! Rood én wit met fraîcheur
en élégance als het goed is. Geur
van dennen, rozemarijn, tijm… Veel
nieuwe domeinen. Mooi, Clos Marie
is en blijft de top.

aanbieding clos marie
Zoals u zich vast nog herinnert vernietigde hagel in 2016 vlak voor de pluk,
95% van oogst Clos Marie. Zoals dat
gaat tegenwoordig (mooi toch?!)
schieten met Christophe Peyrus en
Françoise Julien bevriende wijnboeren
te hulp en bieden druiven aan uit o.a.
Montpeyroux; Puechchabon; L’Escalette; Saint-Privat, Soubes om ze zo toch
wijn te kunnen laten maken; klanten
niet te verliezen; het domein voort te
kunnen zetten… Van solidaire cuvée
Les Trois Saisons Blanc nog enkele dozen, zie website. Rode broer Les Trois

CLOS MARIE
2017 Coteaux du Languedoc blanc ‘Manon‘
grenache blanc&gris, rousanne, rolle,
carignan blanc, muscat en clairette
24117
nu-2020
€ 18,95
2016 Languedoc ‘Les 3 Saisons Rouge‘
Languedoc tot op het bot: garrigues,
zwart fruit, volfris en zacht.
14716
nu-2022
van € 17,50 nu € 15,00

Lauret, gemeente Pic Saint-Loup
bij Clos Marie
Saisons Rouge (zwart fruit, zonneenergie, peper, oregano, munt, vol,
zachtfris vuursteen in finale) doen we
in de aanbieding, want eigen piepjonge
L’Olivette 2017 komt e bijna raan. Van de
grote twee uit warm 2015, Pic SaintLoup ‘Simon’ (syrah/grenache) met
braam, tijm, sinaasappel, hecht, sap,
bite, fraîcheur en energie. Métairie du
Clos (veel oude carignan) is kruidig,
stoer stoïcijns. Peper, bosaardbeitjes,
gelaagde tannines, mineraal.

2017 Pic Saint Loup ‘Olivette’
Op het fruit en pure plezier. In het Frans:
une gourmandise.
14717
nu-2022
€ 17,95
2015 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Zinderende fraîcheur en energie
04215
eind 2019-2024
€ 25,00
2015 Pic Saint-Loup ‘Métairie du Clos’
Oude carignan, kruidig, stoer en stoïcijns.
24315
eind 2019-2024
€ 25,00
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champagne + bordeaux & co
Hoewel ruim 700km van elkaar verwijderd, horen ze ergens bij elkaar:
Champagne en Bordeaux. Het luxe-imago waarvoor alles opzij wordt gezet…., het geld gerichte…, veel grote huizen (grandes marques) hebben
bezittingen in beide streken en zitten ook nog in de parfum, mode of verzekeringen. Gelukkig zijn er uitzonderingen, de kleine récoltants-manipulants,
met steeds betere, individuele champagnes. Zoals onze Erick de Sousa die
we twintig jaar geleden al ontdekten, en talent Thomas Barbichon in de Côte
de Bar. In Bordeaux zetten wij de eerste wijnstappen: half jaar Sauternes
(1982), vijf maanden (1984) Médoc. We kenden er de maîtres de chai, de vaten
overstekende keldermannen. Alle deuren gingen open, als je niet de officiële
nam. Een ons vreemde, feodale wereld. Geld, handel, prestige tellen, dan pas
de wijn zelf. Maar fijn dat we in 2009 biodynamisch duo Comme van Champ
des Treilles en Pontet-Canet tegenkwamen. En later Christophe Landry in
Margaux en diep in de Sud-Ouest, in Cahors Matthieu Molinié. Alle met
wijnen naar ons hart: authentiek, biologisch en menselijk.

champagne de sousa

champagne barbichon

Ruim twintig jaar geleden introduceerden wij in Nederland de ‘kleine’ champagnes van Erick en Michelle de Sousa
uit Avize. Ze werkten toen al deels biodynamisch. Sinds 2013 is alles Demeter
gecertificeerd en doen enfants Charlotte,
Julie en Valentin mee. Erick was zijn
tijd ver vooruit, nu struikel je over de
recoltants-manipulants (zelf bottelende
boeren) al dan niet bio werkend.
Champagne de Sousa staat voor:
subtiel, energiek, biodynamisch, bescheiden dosage, weinig sulfiet. De Brut
Tradition van 50% chardonnay 50%,40%
pinot noir, 10% pinot meunier. is fijn soepel, droog, fris en zacht. Heerlijk om los
te drinken. Brut Réserve Blanc de
Blancs is 100 % Grand Cru Avize.
Aristocratisch subtiel, precies, vitaal,
fijn en droog. WineLife: must-have!
Perswijn 4,5 ster. Een 9 in dgh 2017.

Nóg een biodynamische champagne, en
wel van Robert Barbichon et fils waar
zonen ( fils) Thomas en Maxime op
weg zijn naar roem. De 9ha wijngaarden
in de Côte de Bar (zuidelijkste, warmste deel Champagne) liggen nogal verspreid en worden afgewisseld met bossen, weilanden, riviertjes. Een verschil
met de levensmoeë monocultuur rond
Reims en Epernay. De klei/kalk-bodem
geeft breedte (als in Meursault); net als
de malolactische gisting, weinig sulfiet,
lage dosage.. Wij kiezen de speciale Brut
‘Réserve 4 cépages’, strijkkwartet van
70% pinot noir, 10% pinot meunier, 10%
chardonnay, 10% pinot blanc met lage
(5g/l) dosage. Breed, maar monter fris,
appeltjes, kweepeer. Na wat rijpen:
brioche, hazelnoot, honing. Zachte
mousse, weinig sulfiet. 4,5 ster Perswijn.

CHAMPAGNE DE SOUSA
Champagne Brut Tradition
Elegant, soepel, aperitief.
04100
nu-2021
€ 35,=

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Brut Réserve 4 cépages.
Rustig, volzacht, 4 ½ ster Perswijn.
03600
nu-2021
€ 31,=

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
Verfijnd, voornaam ‘Must have’ Winelife.
04800
nu-2022
€ 44,=
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Champagne

Bordeaux

le petit grand vin du
champ des treilles

muscadelle, sémillon) is goed energiek,
pittig, fris met bloemen; peper; vuursteentje en passievrucht in finale. Jong
drinken en/of na 3-4 jaar. Uit 2016 rode
Le Petit Champ van 60% merlot, 30%
cabernet franc, 5% cabernet sauvignon, 5%
petit verdot met de charme van het ongerepte. Géén hout, wel braam, vlier, peper.
Vitaal, zuidwestelijk ferm, mondvullend.

zo smaakt margaux…

Autodidact Christophe Landry is un
enfant du pays, wijnboer van vader op
zoon in Arsac op Château des Graviers,
en staat ver af van het klassieke, hautain
delegerende (zelf liever golfende) type
kasteelheer. Christophe laat de kiezelgrond spreken, werkt biodynamisch;

gebruikt amper sulfiet; klaart niet; filtert
minimaal, is zuinig met nieuw hout.
2015 Margaux Cru Artisan heeft het
verleidelijke van zonnig jaar, is volzacht,
blijft delicaat energiek dankzij biodynamie en swingend sextet cabernet, sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot,
malbec en carmenère. Ceder, wat hout,
zwart fruit, rondeur, fluwelen finesse.
Ook in mei beperkt de 2012: open, zacht,
verfijnd genieten komende tijd, járen.

cahors nu of nooit
in 2000 aan de coöperatie ontsnapt,
horen Matthieu en Virginie Molinié
met Château de Ponzac bij de nouvelle
vague die van nukkige, in Cahors thuisspelende malbec sappige, fruitrijke

wijnen maakt zonder dat aan originaliteit wordt ingeleverd of er hout aan te
pas komt. Het biologische werk krijgt
certificering met oogst 2019. De 2016
Cahors ‘Maintenant ou Jamais’ is een
houtloze malbec (met pluk merlot) om
jong, licht gekoeld van te genieten.
Vier sterren Perswijn: stoer, fris,
soepel, pruimen, peper. Rinst en raspt
blij na. De 2015 Cahors ‘Patiemment’
(médaille d’or Paris) komt van kimmeridgien-grond als in Chablis. Evenmin
hout, meer finesse, fraîcheur, voller,
fermer, 4,5 ster Perswijn.

Oud vissershutje aan de Gironde,
bij Saint-Julien (Haut Médoc)

Nauwelijks 2017 op Champ des Treilles,
ook rond Sainte-Foy-La-Grande in uiterste oosten van de Bordeaux eiste nachtvorst voorjaar 2017 zijn tol. Voor wie
de eigenaren niet kent: Jean-Michel
Comme is régisseur van Pontet-Canet,
stuwt deze grand cru (Pauillac) biodynamisch naar grote hoogte. Eega Corinne
adviseerde grand cru Climens (Barsac)
terug naar de top. De basis, eigen Champ
des Treilles fungeert voor het vliegend
(nu ook in Nappa consulterend) koppel
als proeftuin voor het grote werk. Ze
kennen er elke stok, elke pol en mol, ze
luisteren naar wat de natuur hen vertelt,
alles gaat handmatig. Prachtwijnen:
energiek, puur, terroir (klei/kalk met
vuursteen) en jaar reflecterend, jong
soms streng, altijd met lange adem.
De witte Vin Passion 2018 (sauvignon,

CHÂTEAU CHAMP DE TREILLES
2018 Bordeaux Blanc Sec ‘Vin Passion’
Wit fruit, citrus. Zuiver, droog
en verkwikkend.
08418
deze zomer-2022
€ 11,50
2016 Bordeaux Rouge ‘Le Petit Champ’
De charme van het ongerepte.
06816
nu-2022
€ 11,50

CHÂTEAU DES GRAVIERS
2015 Margaux Cru Artisan
Groot jaar, de kelder in.
2020-2027
37915
€ 29,=

CHÂTEAU PONZAC
2016 Cahors ‘Maintenant ou Jamais!’
Nu of nooit, straks mag ook.
15716
nu-2021
€ 9,95

2012 Margaux Cru Artisan
Voor nu en de komende jaren.
37912
nu-2022
€ 29,=

2015 Cahors ‘Patiemment’
Top-malbec zónder hout.
Kimmerdgien-grond. 4,5 ster Perswijn.
15515
nu-2023
€ 13,50
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loire luilekkerland
Afgelopen jaar twee maal in Loire-Luilekkerland op pad. Eind juni
verbleven we in poppendorpje Sancerre - dat was lang geleden… - om
nieuwe leverancier Domaine du Carrou te bezoeken. In september
tijdens de oogst maakte Tjitske een rondje langs leveranciers in de
Touraine en Anjou, en proefde ook in de buurt van Saumur bij (potentiële) nieuwkomers. Na nachtvorstjaren 2016 en 2017 was 2018 ondanks de
meeldauw een verademing. Homogene oogst, aardige hoeveelheden en
niet te excessieve alcoholgraden.

muscadet miniatuur
Onvermoeibaar onze besnorde biodynamische Muscadetman Jo Landron
van La Louvetrie: Geen (bio)beurs of
Jo (en anders eega Jocelyne wel) staat er
om bezoekers het muscadetlicht te laten
zien. Hij moet wel want ondanks alle
faam van La Louvetrie, blijft het lastig
échte, dus duurdere muscadet te slijten.
Muscadet de Sèvre et Maine, Amphibolite Nature 2017 is een miniatuurtje:
zó subtiel, zachtfris, delicaat en op
wekkend. Je ruikt en proeft zee, zand,
schelpjes. Mosselen!

Fleur d’Erables, Chenin Moelleux
(=coteaux-du-layon) is enige zoete 2016
gemaakt. Water loopt je in de mond,
fijn rinszoet, appels, lindebloesem,
kweepeer, 10.5˚ maar, mooie zuren,
lessend.

magie bij angeli
Wie een beeld (ook letterlijk) wil krijgen
van overtuig(en)d biodynamist, idealist
Mark Angeli, zoon Martial en zijn

idylle uit de layon

Idyllisch bij Domaine des Sablonnettes in lieflijke Coteaux-du-Layon, net
onder Angers. Opstandige Joël en Christine Ménard werken er in de twintig
jaar dat we ze kennen compromisloos
biodynamisch, motto: cultivons le bonheur. Zoon Jérémy maakt de wijnen nu,
doet dat prima. Wijnen gaan als vin de
france door het leven want de Ménards
zijn de starre én lakse autoriteiten zát.

Loire

kompaan Bruno Coifi kan op onze site
het verslag lezen van bezoek tijdens de
oogst op hun mythische Ferme de la
Sansonniére. Angeli, de apostel van de
Anjou en altijd voorop de barricades om
ware wijn te verdedigen maakt mede
dankzij minimale interventie in kelder
magische, ongekend subtiele, ingetogen
witte wijnen. In 2017 weer vorstschade
waardoor opbrengst nog lager was dan
in 2016. Van Blanc La Lune twee versies.

sancerre du carrou

Dezelfde chenin van diverse percelen
met eendere vinificatie: hele trossen
gaan in oude, aaiend zacht persende
verticale champagnepers, débourbage is
zo niet nodig, most vergist zonder enige
toevoeging in rvs. Dan rijpt de gewone
een jaar op gebruikt hout, de ander op
zandstenen amfora’s.

klassieke sauvignon
Drieëntwintigste jaargang bij Vinoblesse van de door Jean-Luc Mardon (Oisly)
duurzaam (Terra Vitis) en modern-klassiek gemaakte sauvignons op Domaine
du Pré Baron. De 2018 Sauvignon de
Touraine is op en top witte loire: pril,
volfris, stuivend, sappig, grassig, grapefruit, kruisbessen. 2017 Oisly L’élégante
is een cru van van laatpluk sauvignon
oude stokken met gekonfijt fruit, is
goed zwoel en rijk.

Oude zacht persende champagnepers bij Mark Angeli
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En wat nu? Overleg tijdens oogst 2018
bij Mark Angeli

DOMAINE DE LA LOUVETRIE
2017 Muscadet de Sèvre et Maine
‘Amphibolite’
Zó subtiel, zachtfris, delicaat en opwekkend
21417
nu-2020
€ 12,95

FERME DE LA SANSONNIÈRE
2017 Vin de France Blanc ‘La Lune’
Laatpluk chenin: vers fruit, druiven, peer,
groene appel en iets restzoet.
2019-2026
14217
€ 28,50

DOMAINE DES SABLONNETTES
2016 Vin de France Blanc Moelleux
‘Fleur d’Erables’
Rinszoete laatoogst chenin, 10.5˚ alcohol.
23016
nu-2021 [wz]
€ 14,95

2017 Vin de France Blanc ‘Amphore’
Als bovenstaand, met iets meer
spanning, mineraliteit.
2019-2026
14817
€ 28,50

DOMAINE DU PRÉ BARON
2018 Sauvignon de Touraine
Stuivend fris en rijp-rond tegelijkertijd.
02218
nu-2020
€ 9,50
2017 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. Gekonfijt fruit.
02717
nu-2020
€ 11,25

aanbieding sauvignon
Een andere, vrijere visie op sauvignon bij
Domaine l’Epicourchois van AnneMarie en Luc Percher: alles bio met inzet van het begrijpbare uit biodynamie;
handpluk; vinificatie met eigen gisten
(zó belangrijk!) en amper sulfiet. In de
aanbieding (want grote voorraad) de
rijke, ongefilterde 2017 Sauvignon
Sassayen: goudgeel, volfris, streelzacht
met rijpe grapefruit, guave, perzik. 2017
Phyllade, is een fraaie, strakke chenin
van leisteen uit Haut-Anjou. Fijn, droog,
pittig, dynamisch. Ook nog wat 2015
Cheverny Rouge (pinot noir+ gamay)
frisse elegantie met het rijpe fruit van
2015. Zacht, ondanks rijkdom fijn en
opwekkend.

L’EPICOURCHOIS, LUC PERCHER
2017 Vin de France Blanc ‘Sassayen’
Volfris, streelzacht met rijpe
grapefruit, guave en perzik.
18617
nu-eind 2019
van € 10,95 nu € 8,95
2017 Vin de France Blanc ‘Phyllade’
Fraaie, droge, montere chenin
van leisteen uit Anjou.
13217
nu-2021
€ 14,95
2015 Cheverny Rouge
Rijpe pinot noir+gamay, met frisse elegantie.
18415
nu-2020
€ 14,95

Op bezoek in suffig wijndorpje Bué,
niet ver van Sancerre zelf, bij Domaine
du Carrou van Dominique en Danny
Roger is op cursus gaan. Een over
terroir… Alvorens te mogen proeven
moeten we eerst de geologische kaart
en allerhande gesteente bestuderen:
caillottes (klein, zacht kalkgesteente op
Oxford-kalk), terres blanches (klei-kalk
uit Kimméridgien, als in Chablis), en
silex (bekend van Pouilly-Fumé aan de
overkant). Eindelijk mogen we proeven:
serieuze sancerres met diepgang, en
met ouder worden (we sluiten af met
een 1988) complexiteit, ook omdat ze
met eigen gisten zijn gemaakt en van
geploegde akkers komen. Sancerre 2017
komt van de drie terroirs (caillottes, terres
blanches, silex). Concentratie van 2017,
breed, vol, geel fruit, fijne zuren, lengte,
en toekomst. 2017 Sancerre 2017 Chêne
Marchand: een cru van caillottes heeft
niveau hoge chablis: subtiel, krachtig en
gerekt. Wit fruit, eikenschors, kalk, gaat
nog 5–10 jaar mee.

DOMAINE DU CARROU
2017 Sancerre Blanc
Van drie terroirs, fijne zuren,
lengte, toekomst.
00417
nu-2022
€ 17,50
2017 Sancerre Blanc Chêne Marchand
Cru van Sancerre, subtiel, krachtig, gerekt.
2020-2028 € 22,00
14517
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le vin en rose

Trentino & Veneto

Onze strenge selectie rosé voor 2019 vormt een qua prijs smaak en tint
lekker gemêleerd gezelschap. Meeste zijn biologisch, alle laag van zwavel, en zonder fabrieksgisten, Arabische gom en/of andere hulpstoffen
gemaakt. Echte wijnen dus, maar dan blozend roze…. Het leuke van
goede rosé is dat deze – net als witte wijn met schilinweking – vaak goed
past bij de hedendaagse, op groenten, kruiden en specerijen gebaseerde
keuken, beter, makkelijker dan ‘gewoon’ wit of rood….

Trentino is het land van de schitterende Dolomieten, met appels, kaas,
mooie wandelpaden en wijn, van hoofdstadje Trento tot aan de bergen
bij het Gardameer. Grote huizen en coöperaties mikken vaak op internationale druiven. Familiebedrijven gaan eerder voor authentieke teroldego,
nosiola en manzoni. En als ze wijs zijn: voor biologisch. Wat lager, ooste
lijker het welvarende Veneto, wijnstreek bij uitstek, grossierend in niets
kostende niemendallen uit de vlakte, maar tegelijk ook beste bron van
betaalbare biowijnen. De heuvels rond het Gardameer en in de Soave zijn
het interessantst. Druiven: garganega, pinot grigio, corvina, rondinella,
molinera, cabernet en merlot. Wijnen o.a: soave, bardolino, prosecco,
custoza,valpolicella, amarone. Eten: vis, polenta, risotto, salami’s.

voorjaarsklassieker

provençaalse klasse

Al jaar of vijftien niet weg te denken,
Pays d’Oc Rosé Pilotis van Antugnac
uit hoge Limoux van cinsault, syrah,
merlot. De 2018 heeft echt rood fruit, is
mooi volfris en droog. In de aanbieding
de laatste dozen 2017, zie vinoblesse.nl.

De biologische wijngaarden rond
Château de Roquefort van recalcitrante Raimond de Villeneuve liggen noordelijk en hoog, de bodem is kalkrijk.
De illustere Côtes de Provence Rosé
‘Corail’, ooit vijf maal op rij winnaar
Proefschrift, zit jong soms krap in zijn
pak, heeft tijd nodig. 2018 noemt Raymond l’an sans vent, ‘het jaar zonder
wind’ (mistral). We proefden corail begin februari blozend en pril: rinse besjes, bergamot, brem, buxus. Opmerkelijk open al, elegant, fris, lang. Volheid
en verfijning komen later. Bestel tijdig,
in juli is ie vast weer op.

rock & rosé
Retro duistere rosé van 120 jaar oude
carignan in cru Saint-Saturnin, 2017
Rock & Lune van Malavieille. Véél
smaak, om je ook in herfst, winter en
voorjaar al zonnig zuidelijk te wanen.
Geweigerd voor de AOP Saint-Saturnin,
want te donker terwijl vroeger hier álle
rosé’s er zo gekleurd bij liepen. Rijpe
framboos, aardbei, kers, gedroogde
rozemarijn, tijm. Stoer, rijk, fris, 4,5
ster Perswijn. Rock & rosé... et lune.

chique & energiek

In 2016 geen Rosé Pic Saint-Loup Clos
Marie door hagel vlak voor oogst, in
2017 een kwart van normaal. Maar nu
(even) voldoende 2018: aalbesjes, aardbeitjes, fijn tijm, rozemarijn. Volzacht,
chique en energiek. Mooi.
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Trentino

belle de corse

Corsicaanse schoonheid rosé Hors Série
2018 van fluks geperste niellucciu en
(witte) vermentino. Auteur: supertalent
Mariotti Bindi (zie blz. 17). Zalm
kleurig, geurig, fijn opwekkend rood
fruit, kruidjes van daar, mineralig:
Zálig. Trakteer u zelf eens.

De gaarden della famiglia Gino Pedrotti
liggen 300m hoog in Valle dei Laghi, net
boven het Gardameer. In de vallei naast
veel zon, frisse lucht uit het zuiden;
briesjes van Gardameer; rugdekking van
Dolomieten: het is daar goed en mild toeven, ook voor druiven. Bodem van zachte
Dolomieten-kalk. Aldus en ook door
hoogte een zachte frisheid en niet te veel

alcohol in de wijnen. De Pedrotti’s zijn
niet van de technische, (te) aromatische
wijnen, ze gaan voor smaak. Biologisch
werk buiten, binnen de druiven vrij wijn
laten worden. De 2016 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay (schilinweking) is
geen chardonnay familie Doorsnee. Nee:
berghoning, veldbloemen, fris, lieflijke
rondeur zonder vettigheid. Gnocchi of
polenta met paddenstoelen erbij. Zeker zo

sensuele rosado
Uit groen rosado-land Navarra, de bio
logische 2018 Rosa di Azul Y Garanza
(garnatxa, tempranillo): hedendaags
lichte kleur maar ouderwets stevig,
sappig, vief, rood fruit, pepertje, na
paar maanden sensuele rondeur. Perfect
bij Mediterrane en Aziatische keuken.

vrolijke chiaretto

De terrashit van vorig jaar, de Bardolino Chiaretto staat op de achterkant
(blz. 36) bij special Monte dei Roari.

DOMAINE D’ANTUGNAC
2018 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Vierseizoenen-rosé. Stijlvol met écht fruit.
26918 12 deze zomer-2020 € 7,15

CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2018 Côtes-de-Provence Rosé ‘Corail’
Blozend en pril: rinse besjes, bergamot, brem.
26018 deze zomer – 2022
€ 13,95

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2017 Vin de France Roc & Lune Rosé
Véél smaak, om je ook in vroege voorjaar,
zonnig zuidelijk te wanen.
16917
nu-eind 2019
€ 8,50

CANTINA DI TORRA/
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2018 Corse Rosé ‘Hors Série’
Zalmkleurig, geurig, fijn opwekkend rood fruit.
80918
deze zomer-2021
€ 16,50

CLOS MARIE
2018 Pic Saint-Loup Rosé
Chique volzacht, energiek en kwiek, heerlijk.
00718
deze zomer -2021
€ 16,95

dolomiti bij pedrotti

BODEGAS AZUL Y GARANZA
2018 Navarra Rosado ‘Tres’
Perfect bij Mediterrane en
Aziatische keuken.
33618
nu-2020
€ 8,50
MONTE DEI ROARI
2018 Bardolino Chiaretto
Zo sappig, zo puur, rins en vrolijk opwekkend.
20918
nu-2020
€ 9,25

Veneto

ITALIA

fraai, 2016 Nosiola. Dit koppige autochtoon druifje voelt zich bij Pedrotti thuis:
lichtgoud, alpenkruiden, beukennootjes.
Sappig, rustig, bijna mollig (maar
dróóg), mineraal. Bite toe van drie weken
schilinweking. Fles niet gelijk op? Wordt
alleen maar beter na paar dagen open….

gambellara classico
Nee geen wielerklassieker noch de jaarlijkse voetbalderby in Verona, Gambellara Classico maar volfris wit (garganega) uit natuurpark op vulkaan in ruste
ten westen van Verona. Onze Davide
Vignato laat er de mineraalrijke basaltbodem spreken, werkt sinds 1997 biologisch en met druifeigen gisten. Sulfietgebruik is minimaal. 2017 Gambellara
Classico El Gian is floraal, wat peer,
vuursteen, monter fris, weldadig rustig,
weinig sulfiet, zachter, spannender dan
soave. Bij Tribeca (**) op tafel. Een 9 in
dgh 2018: ‘kalm maar enorm opwindend.’

De Dolimiti bij la famiglia Pedrotti

GINO PEDROTTI
2016 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay
Zuiver, mineraal, lieflijk zacht.
45916
nu-2021
€ 13,95
2016 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Bite van schilinweking, rond, mineraal.
45316
nu-2021
€ 14,50

DAVIDE VIGNATO
2017 Gambellara Classico ‘El Gian’
Monter fris, weldadig rustig, zachter dan
soave.
48617
nu-2020
€ 10,65

De wijnen van Monte dei Roari
staan op pagina 36
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Piemonte

le marche & la toscana

De heuvels ten zuiden van Turijn (Torino: Tureng in lokaal oudfrans
dialect) genoemd naar de ligging aan voet van de bergen. De akkers
zijn zo versnipperd als in de Bourgogne. Druiven o.a. barbera, dolcetto,
nebbiolo, cortese, freisa, grignolino, moscato bianco. Legio aop’s en docgs
als barolo, barbera d’alba, dolcetto d’alba, langhe rosso, barbaresco,
roero, gavi, moscato d’asti. Gastvrije streek met weinig (zomer)toeristen.
Je eet en drinkt er geweldig, overal fijne enoteche en osterie. En de volgende dag loop je het er weer uit en af, op een van de vele wijnwandelpaden
die de dorpjes verbinden….

In Le Marche (de Marken) geven druiven als verdicchio, passerina, pecorino
(wit); montepulciano, sangiovese, lacrima (rood) halfweg Italië in het
binnenland van de Adriatische kust, op uitlopers van de Apennijnen
stoere (eet)wijnen. Relatief weinig vakantiegangers hier, zeker landinwaarts niet, prettig boerse keuken…. Toscane is het meest tot de verbeelding sprekend stukje Italië. Lieflijk, cultureel, romantisch, historisch,
toeristisch: Florence, Siena, Montalcino, Lucca, San Gimignano…
Kunstenaars roemen de lichtval, lekkerbekken de wijnen en la cucina.
Zon verleent druif sangiovese een tanige, warme souplesse, de aarde geeft
kruidigheid, zuren. Ook te dure, houtrijke, op export beluste wijnen bij
Bolgheri van merlot, cabernet-sauvignon, syrah. En dat vaak van jonge
stokjes. Niet ons ding.

piccolo barolo

De akkers van Ferdinando Principiano
(Monforte d’Alba) liggen op de hoge
zuidgrens van Barolo, expres afgewisseld door bos, struikgewas, hazelnootbomen: goed voor koelte en biodiversiteit. Bij vinificatie en opvoeding voegt
Ferdinando niets toe. Pas bij geklaard
noch gefilterde botteling, 10 à 15mg
sulfiet. Uit het warme 2015 ontpopt de
Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’ zich
als piccolo barolo. Intens, compact, fris,
stevig maar niet zonder eleganza. Rozen
en frambozen, kruiderij, kersen.

met blinkende Alpen erachter. Arme
Nicoletta: in 2014 kwart oogst kwijt
door regen; 2015 de helft door hagel; 2016
goed, rijk jaar maar deel klanten is dan
weggelopen; 2017 door nachtvorst 25%
minder; in 2018 door hagel bijna niets.
Nu inslaan dus van 2016 Dogliani
Superiore ‘Valdibà’ stoer en hoewel
rijkelijk gevuld, opwekkend. Kers,
framboos, hazelnootjes, rinse zuren toe.

koningin van dogliani

Kluizenaarster Nicoletta Bocca maakt
haar dogliani (100% dolcetto) als ware
het barolo: serio, serieus dus. Harold
Hamersma noteert (over 2015): ‘Dolcetto
tot kunst verheven.’ De biodynamische
(Demeter, al staat het niet op etiket)
wijnen hebben inner beauty, ze zijn kalm
en energiek tegelijk. Zelden komt de koningin van Dogliani buiten haar Azienda
San Fereolo hoog (500 meter) verstopt
in de heuvels van Dogliani met zicht op
Monforte d’Alba, Serralunga, Barolo

FERDINANDO PRINCIPIANO
2015 Nebbiolo d’Alba Montagliato
Rijp en rijp. Rozen en frambozen.
28015
nu-2021
€ 16,95

Piemonte

puur piemonte: brezza

winnende verdicchio

in hartje chianti

In het glooiende Monferrato vinden we
het oudste (1964) biodynamische wijnbedrijf van Italia: Tenuta Migliavacca
(duizend koeien) van Francesco Brezza.
De geur van verse melk, hooi, mest,
veldbloemen, kruiden en in oktober:
gistende wijn, komt je van verre tegemoet. Je ruikt: een gemengd bedrijf, zoals
het hoort in échte BD. Koeien zijn voor
Francesco even belangrijk als zijn vini.
Misschien daarom wel Piemonte op zijn
puurst. Wijnen zonder opsmuk, hoog
op smaak, die toch drinken als bronwater. 2016 Grignolino del Monferrato
Casalese: zo unbearable light de kleur,
zo intens de smaak. Rinse kers, bosbes,
stro, verfrissende zuren, treuzelende
tannines. Je droomt er al Piemontese
anti-pasti bij. Grignolino? Druif met
veel pitjes, grignòle in lokaaltaal.

Almaar winnend wit uit koele hoogte
(500m) bij Jesi in de Marken, de biologische verdicchio di matelica Collestefano van laconieke, bescheiden Fabio
Marchionni. Al vijf maal tre bicchieri in
Gambero Rosso. Decanter: Italy’s best
buy-wine of all time, unbelievable quality
for the price!’ Aanbevolen met een ‘slakje’
in wijngids Slow Food. Na pijnlijk kleine
opbrengsten (twee meinachten strenge
vorst) was 2017 al (te) snel op. Nu iedereen blij met goede, ruime oogst 2018,
Fabio voorop. De Verdicchio di Matelica
2018 gaat weer voor de ultieme drie
glaasjes: open, kruidig (gember, kardemon), floraal, peer, citrus, amandel.
Lumineus, crispy fris. Ultiem bij schaal-,
schelpdieren. Fabio: ’irresistibile da
subito, sarà all’apice attorno al 2023’. Ofwel:
gelijk onweerstaanbaar, op zijn mooist
(pas) in 2023.

Eind november – we waren toch in de
buurt…- aangewipt bij onze Toscaans
Napolitaanse ingenieur Gabriele Buondonno op zijn 15eeeuwse Casavecchia
alla Piazza in de heuvels bij Castellina
in Chianti. Gewoon verder (vorige avond
al samen gegeten in Florence) praten en

Op weg naar Migliavacca,
oudste BD-domein van Italië.

AZIENDA SAN FEREOLO
2016 Dogliani Superiore ‘Valdibà’
Rinse kers, peper, hazelnoot. Gecorseerd
in 2016.
03416
nu-2021
€ 15,50

TENUTA MIGLIAVACCA
2016 Grignolino del Monferrato Casalese
Puur Piëmonte. Heerlijk bij Piemontese
antipasti.
32416
nu-2020
€ 14,95

In het Palazzo
degli Uffizi (Florence)

COLLESTEFANO
2018 Verdicchio di Matelica
Geconcentreerd, breed en droog, zacht en
lang.
34318
deze zomer-2020+
€ 10,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2016 Toscana Rosso
Rijpe kers, stevig, gevuld, rins, rokerig.
15416
nu-2021
€ 10,50

Le Marche

Toscana

proeven bij de eeuwenoude schouw die
nog steeds het hele (zo oude) huis moet
verwarmen. Hier, hartje classico-zone
worden de romantische perceeltjes (al
dertig jaar bio) afgewisseld door olijfbomen en struikgewas. De bodem met
leisteen, kalk geeft kracht én finesse.
Niet filteren, weinig zwavel, subtiel
houtgebruik, zo wordt zijn wijn in het
glas je wanen in Toscane. Zoals de 2016
Toscana Rosso, ook in goed jaar declasseert Gabriele toch wat chianti om betaalbaar glas in zijn agriturismo te kunnen
schenken. Rinse kers, stevig, gevuld én
slank, rokerig. Geen geld. 2016 Chianti
Classico volgt tre bicchieri 2015 op. Zeker
zo rijk maar dan met ferme, klassieke zuren. Vol en stoer, aristocratisch zonder
arrogantie. Zwart fruit, teer, kruiden,
hout discreet, warme rinse finale. 2016
Toscana Rosso ‘Lemme’ van viti mari
tate in 60+ veldje met sangiovese, canaiolo,
malvasia nera, colorino op amfora opgevoed. Zeldzaam rustig en tegelijk opwindend gelaagd, elegant, verteerbaar.
Eerder kruidig dan op het fruit.

2016 Chianti Classico
Zwart fruit, kruiden, iets hout in rinswarme
finale.
2019-2023
15116
€ 15,50
2016 Toscana Rosso ‘Lemme’
Rustig en tegelijk opwindend complex,
elegant, verteerbaar.
2019-2023
47016
€ 26,50
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Umbria & Lazio

Campania

Umbrië, het binnenland tussen Toscane, Marche en Lazio, is Italia in
optima forma: Groen; stil; ruig soms; bergjes tot 1200m (mooi wandelen
daar); eerlijke, aardse, copieuze keuken; droomdorpjes als Assisi,
Montefalco, Spello, Spoleto…. Beste wijnen rond Montefalco. Witte
druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbiano spoletino. Rode sterren:
sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Wandel je Umbrië uit richting Rome
ben je plots in Lazio, wat lieflijker hier. Romeinen drinken er de regiowijnen bij de regionale keuken: artisjokken, pasta, saltimbocca, pizza....
Leuke autochtone druiven, vooral ónder Rome: bellone, greco moro,
cesanese, nero buono di cori, romanesca, bonvino. Handig: de meeste wijnen
heten gewoon Lazio igt.

Mozzarellaland Campania – tussen Rome en Napels, en het schiereiland
daaronder – werd in de oudheid gezien als beste wijngrond van Italië.
Want ondanks alle zon: groen en vruchtbaar. Druiven als aglianico,
greco, falanghina, fiano en aop’s o.a.: Sannio, Falerno, Solopaca, Vesuvio,
Benevento, Ischia, Cilento. docg’s Greco di Tuffo, Fiano di Avellino,
Taurasi, Aglianico del Taburno. Lang ingedut, nu een opwindend
wijngebied, niet voor niets waren we er in 2018 voor derde jaar op rij.
Vooral (natuurlijk) wit kan geweldig zijn, past ook bij de meest diverse
groentegerechten, en mozzarella natuurlijk…

toeval in montefalco
Halfweg pelgrimage te voet van BolognaFlorence-Assisi naar Rome (koud) voorjaar 2014 koopt Marc – even voorbij
Assisi – toevallig(?) een umbria rosso
Moretti Omero uit naburige Montefalco, bio, die smaakt goed zeg... Niet
aarzelen, er gelijk langs, dan maar rustdag inlassen. Na lang gesteggel over de
prijzen komen we in 2016 alsnog tot zaken. Daar hebben wij (en zij) geen spijt
van. De landelijk stoere bio-wijnen,
hoog op smaak zonder in zwaarte te
vervallen, blijken een schot in de roos.
En hartelijk hoor la famiglia Moretti,
eigenwijze papa Omero voorop. Dochter
Giusy die de verkoop doet, staat te popelen om straks de wijnen naar eigen inzicht te gaan maken. Hardloper is 2017
Umbria Rosso ‘Terre di Giano’, een
zachte, heerlijk fruitrijke rosso voor alledag. Half ciliegiolo (denk aan pinot noir),
half sangiovese. Geen hout, monter, kruidig, frisse zuren naast het verleidelijk
zwoele fruit. Maat groter de echte
Montefalco Rosso 2016, een verwar-

MORETTI OMERO
2017 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Verleidelijk zachte, kruidige, fruitrijke rosso.
39017
nu-2020
€ 9,95
2016 Montefalco Rosso
Prachtig. Enorm kruidig, boel fruit,
snuf hout.
39716
nu-2023
€ 15,00
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mend vol, stevig-fris glas van 70%
sangiovese, 20% lokale sagrantino en nog
wat…. Zwart fruit, viooltjes, wierook,
teer, salie, toef hout, fiere zuren. Bij
stuk pittige boerenkaas: buonissimo.

herenboer in lazio
De prachtige moderne kelder van herenboeren Marco en zoon Paolo Carpineti
ligt aan de voet van het oude, tegen een
berg geplakte Cori, 50km ten zuiden van

Umbria

Lazio

tegen de windmolens
Rome. Heerlijk om na het proeven, of
volgende morgen voor het ontbijt door
de steile steegjes formaat extra-small,
sommige meer dan 2000 jaar oud, te
dwalen. Het gaat goed met de azienda
biologica: in Rome zijn de wijnen niet
aan te slepen. Maar soms bekruipt ons
het gevoel dat ze het iets te hoog in de
bol hebben. Instapwijn Cervinara is verdwenen, nu wel Nzu een bellone op amfora:, fijn glas maar niet voor de prijs
van een champagne grand cru! Is het
trots en prots? Maar goed, fraai is 2017
Lazio Bianco Capolemole van lokale
bellone. Fris, voornaam, citrus, bloesem,
honing. Rond, sappig, golvend. Vlaggenschip 2017 Bianco Moro (greco moro,
greco giallo) is helaas in prijs gestegen.
Volumineus en breed met perzik, amandel, kracht, lengte. Eetwijn. Bij rood
steelt 2017 ‘Tufaliccio’ van montepu
lciano en cesanese op tufaliccio (tufsteen)
de show. Kruidig, rijpe kers, zwierig,
verleidelijk zwoel en houtvrij.

Stoere wijnen en mooi wandelen in Umbria

MARCO CARPINETI
2017 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Dit jaar extra mooie versie lokale bellone:
molto fine!
32717
nu-2021
€ 12,25

Campania

2017 Lazio Bianco ‘Moro’
Sterrenwijn van greco moro, greco giallo.
34217
nu-2021
€ 17,25
2017 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, kersen, verleidelijk zwoel.
34517
nu-2021
€ 11,25
Olio Extra Vergine di Oliva
Fijn fruitig, picante met peper,
cactusplant, tomaat.
70618 1 x 0,5l
€ 17,25

Op de grens Campania en Basilicata in
Alta Irpinia ligt op 800m hoog (koud,
winderig, in mei ’s nachts rond het vriespunt) verstopt tussen de oneindige korenvelden een biologisch veldje (2ha)
fiano van tegen windmolens en hoofdschuddende buren vechtende Nerina
en Pierluigi Zampaglione, Vinificatie
zonder sulfiet met maand schilinweking.
In tegenstelling tot de 2016, is 2017 Campania Fiano Don Chisciotte jong al om
van te watertanden. Fier, zacht gevuld,
mooie zuren, pietsie tannines als van
een kaki. Ook Turks fruit, mandarijn,
abrikoos. Vondst Tjitske, favoriete bianco
Marc. Flink deel van de 6000 flessen gaat
naar sterrenrestaurants over de hele wereld. Een doos (of twee) naar Marc.

lief wit uit benevento
In duizendjarige borgo Guarda Sanframondi zo’n 60km ten noordoosten
van Napels in de provincie (met gelijknamige hoofdstad) Benevento, treffen we
Giovanni en zus Eleonara Morone die
nu het 4ha kleine, door nonna Berta gestichte Cantina Morone met open vizier

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2017 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Van 800 meter hoog. Trouvaille Tjits,
favoriet Marc.
37617
nu-2023
€ 18,50

Citroenoogst in groen Campania
biologisch leiden. Zij is antropologe, hij
medicus. Papa Pasquale hoedt de wijnstokken en kweekt pepers die hij met sardonisch genoegen laat proeven. Mama
Maria kookt fantastisch en doet de proeverijen in het piepkleine keldertje. Hier
aan de voet van de Monte Taburno
weelderig groene wijngaarden die ook
door het tendone snoeien romantischer
zijn dan de in het gelid geharkte in Piëmonte en Toscane. Mooi daar, oud
daar… , de wijnen van streekwijze druivenrassen zacht, bescheiden en lief. 2017
Albanora Falanghina del Sannio, in

koele akker Acquefredde is falanghina
van oudsher geconcentreerd. Ingetogen
en delicaat zachtfris met perzik, pruimpjes, acacia; amandel. Fijn, bevallig glas.
De 2017 Vassallo Benevento Bianco
(60% malvasia, 40% falanghina) 50 jaar
oud op kalk/klei, spontane vergisting in
open cuve, niet geklaard, minimaal gefilterd is open, floraal, sinaasappelschil,
prille appeltjes, fris en sappig. Dezelfde
wijn maar dan van amfora en helemaal
niet gefilterd: 2017 Vassallo Benevento
Bianco Anfora net voller, zachter, kruidiger, ruimer in zijn vel. Spannend.

CANTINA MORONE
2017 Falanghina del Sannio ‘Albanora’
Fijn bevallig glas van 100% falanghina.
41517
nu-2020
€ 11,95
2017 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Floraal, sinaasappelschil, herfstappeltjes.
41817
nu-2020
€ 10,50
2017 Benevento Bianco ‘Vassallo Anfora’
Net iets voller, zachter ruimer in zijn vel.
40717
nu-2020
€ 11,95
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la sardegna & la sicilia
Sardinië is een eigenzinnig, introvert eiland. Menig veroveraar deed er
poging tot landjepik – maar kwam niet verder dan de kust – de bevolking
verstopte zich met de schapen in het hoge, ruige binnenland. Zo zijn de
Sardijnen dicht bij eigen cultuur kunnen blijven en bij éigen wijnen van
eigen druiven met vermentino (wit) en cannonau (rood) voorop. Hoe
anders betovert Sicilië: de lichtval, het klimaat, de drie zeeën, bergen,
cultuurschatten, de Etna, het chaotische verkeer, citroenen, sinaasappels, amandelen, pistachenoten, pasta, ijs, tomaten,peperoncini, vis. De
Siciliaan zelf is trots, maar ook gelaten met 5000 jaar overheersing in de
genen. Het arsenaal wijngaarden is enorm dankzij nieuwkomers en oude
landadel die investeren in saaie cabernet, chardonnay, syrah, sauvignon,
viognier… Neem liever wijnen van nero d’avola, frappato, nerello mascalese
(rood) en grillo, inzolia, cataratto bij wit.

Sardegna

Sicilia

sardinië bij dettori
In oktober op bezoek bij Paolo en figlio
Alessandro Dettori, behorend tot selecte
groep Tripple ‘A’, Agricoltori Artigiani
Artisti. Hier bij Sennori in het noordwesten wijnbouw sinds 2500 v.C. De akkers
–met zeezicht- liggen in amfitheater, in
bodem kalk en fossielen. Compromisloos
biodynamisch werk ‘de natuur gidst, niet de
mens, … wijnen zijn zoals ze zijn en niet zoals
ú wilt dat ze zijn’. Alles rijpt zonder sulfiet
op kleine cementen cuves. Dat is niet
zonder risico, in (relatief) vochtige jaren,
zo bleek. De 2017 Vino Renosu Bianco
(vermentino met drup moscato di sennori)
ongefilterd natuurwit is zoals we hem
kennen met bloemen, mirte. Lieflijk
zacht, zeebries in finale. Bij vis, groente,
wit vlees in pittige saus. Maar Vino
Renosu Rosso is te lastig, te vluchtig in
de geur. De een is er gevoeliger voor dan
de ander. We hebben besloten deze niet
aan te bieden. In Baarn nog wel enkele
dure cuvée’s Dettori te koop, ook per fles.

grens wordt gevormd door Lago di Liscia
(groot stuwmeer) in het noorden, door
dorpen Luras en Calangianus in het westen,
Sant’Antonio in het oosten. Kijk daar in
het zuiden de op-een-na hoogste berg van
Sardinië: de Limbara (1342 meter). Die
houdt de warme zuidenwind tegen. Het
Lago tempert, alles is omgeven door lage
bergen waartussen winden vij spel hebben.
Als het in de zomer overdag 36°C is, koelt
het ‘s nachts af tot 12°C. In 2017 maar een
derde (nachtvorst april, droogte daarna)
van zijn flamboyante Vermentino
di Gallura Superiore: rijpe perzik,
amandel, sinaasappel. Vurig, breed
en zilt. Ook bij *** De Librije per glas.
Gaat bij rijpen richting mooie riesling.
Bijzonder ook 2015 Rosso Colli del
Limbara ‘Lu Nieddu, uit 85-jarig tuintje met pascale, caricaggiola, nebbiolo,
cannonau, dolcetto, barbera en cabernet
franc. Geurt naar tijm, mirte, rozemarijn, bosfruit, ceder. Rijk, vlezig, toef
hout, mineralige finale. Parker: 90pt.

uniek wit van vulcano

Op bezoek bij Renatu Spanu (r)
in Gallura, Sardinië.

TENUTE DETTORI
2017 Vino Renosu Bianco
Mild natuurwit: vermentino, drup moscato.
44117
nu-2020
€ 14,50

Bestellen kan ook op:
www.vinoblesse.nl

sardinië bij jankara

Natuurlijk ook langs Jankara van jonge
Renato Spanu. Hij legt nog eens uit:
‘hier bij San Leonardo, het hart van Gallura bodem van puur graniet. De natuurlijke

Op van zwaveldampen geel eilandje
Vulcano, net boven Sicilië maakt Paola
Lantieri uniek droog wit van mediterrane oerdruif malvasia. Kijk op vinoblesse.
nl voor haar verhaal. De 2018 Malvasia
Bianco Secco (laatste oogst, ze heeft
domein verkocht, snik) heeft papaja,
mandarijn, saffraan, warm zand. Friszacht, kalm. Mooie zuren, vulkaanbittertje in finale. Marc wandelde er ooit:
wijn smaakt zoals het daar is en ruikt….

AZIENDA JANKARA
2017 Vermentino di Gallura Superiore
Concentratie, veel fruit en volume, zilt in
finale.
48817
nu-2022
€ 14,95

PAOLA LANTIERI
2018 Malvasia Bianco Secco ‘Salina’
Van Vulcano: zilt, gekonfijte papaya en
saffraan.
49218
deze zomer-2021
€ 15,50

2015 Colli del Limbara Rosso ‘Lu Nieddu’
Field-blend uit achtertuin, 85 jaar terug
door opa geplant.
47915
nu-2022
€ 21,50

MARCO DE BARTOLI
2018 Terre Siciliane ‘Lucido’
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48218
deze zomer-2021
€ 13,95*
2017 Terre Siciliane ‘Vignaverde’
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…!
48317
nu-2021
€ 15,50*
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sicilia in de gloria
Witte wijn en marsala van druif grillo
als die van Marco de Bartoli is: Sicilia in
de gloria… Grillo heeft de zonbestendige
schil en zuren van voorouder cataratto,
fruit van achter-achter oma zibibbo. Als
die op kalksteen staat, niet ver van zee,
op tijd wordt geoogst, is de wijn gestructureerd maar licht van alcohol,
energiek en zilt. In hun Cantina Marco
De Bartoli even buiten Marsala, bouwen Renato, Sebastiano en Giuseppina
dapper, kundig, gedreven biologisch
verder aan het oeuvre van legendarische
papa Marco. Naast groots wit, sublieme
marsala…Jong al zwierig verleidelijk is
2018 ‘Lucido’(kloon cataratto) met kokette kracht, sap, limoen, maar 12.5˚. Bij
tonijntartaar, krab, lamsoren. Ook op
tafel bij driesterren de Leest. Anders,
verfijnder 2017 ‘Vignaverde’ (grillo): intens maar subtiel, slank. Je ruikt de zee,
pijnboompitjes, kruiden, volfris, finale
zilt als marsala. Bij sushi’s, rauwe
zwaardvis of tonijn. Groots (maar piepjong) 2017 Grappoli del Grillo (houtvergiste grillo, idee pa Marco dat hem
gelijk beroemd maakte), toast, wit fruit,
spattend citrus, gember, zonnekracht.
Allure hóge witte bourgogne. Met 2018
Sole e Vento (grillo uit Marsala met
zibibbo van Pantelleria, vulkaaneilandje
ten westen van Marsala) gaat een ander
register open zo uitbundig het citrusfruit met zweem muskaat, zo frisdroog,
energiek de smaak. Heerlijk aperitivo,
perfect met schaaldieren. Rest 2017
Grillo ‘Integer’, Sicilia unplugged. Grillo
met schilinweking, zonder sulfiet,
ongefilterd, deelsop amfora. Natuur-

2018 Terre Siciliane ‘Sole e Vento’
Grillo van Marsala en zibibbo van
Pantelleria
47518
deze zomer-2021
€ 15,95
2017 Terre Siciliane ‘Grappoli del Grillo’
Indringende, houtvergiste grillo.
48417
eind 2019-2023
€ 23,50*
2017 Terre Siciliane Grillo ‘Integer’
Met schilinweking, zonder sulfiet. Als een
droge marsala.
49317
deze zomer-2023
€ 27,50

troebele integrale, subtiel oxidatieve
(als droge marsala) vino naturale. Vorig
jaar vijf sterren Perswijn. Serveren op
14–15˚. Uit collectie marsala (100% grillo)
Vigna da Miccia Marsala Superiore
Oro 5 anni: dadels, toast, marmelade,
hazelnoot, kumquats. Niet té zoet, zilt
zelfs. Ook per fles te bestellen

gone with the wind
Op zoek naar rode equivalent voor de
witte parels van de Bartoli, vonden we
die tussen Palermo en Trapani op winderige heuvel (600 m) bij Camporeale.
De naam zegt het al: Porta del Vento,
deur van de wind. Voormalig apotheker
Marco Sferlazzo trad er in 2002 in de
voetsporen van opa. Bodem koele rosse
kalk/klei, noordelijk geëxposeerd, wind
alom. Biologisch gecertificeerd; natuurlijke gisten; rijping op betonnen cuves
en oude houten vaten. Wind en de ‘s
zomers in de nacht forse daling van
temperatuur zorgen voor zuurbalans,
fruitexpressie, en niet te veel alcohol.
2016 Rosso ‘Maque’ van inheemse nero
d’avola en perricone ruikt naar wilde
oregano, bosbes, pijnboompit, rinse
kers. De levendige smaak is tikje ruig,
tegelijk precies en stijlvol. Indringender
nog: 2016 Nero d’Avola, krachtig, fris,
peps, zwart fruit, kruiden, balsamico,
pistachenootjes. Prachtzuren die geuren en smaken – als op de wind – mee
nemen.

Marsala Superiore Oro 5 anni ‘Vigna da
Miccia’
Betoverend: dadel, marmelade, toast,
hazelnoot.
48700 1 x 0,5l nu-2030
€ 26,50
PORTA DEL VENTO
2016 Terre Siciliane ‘Maque’
Vol siciliaanse macchia medditeranea.
40016
nu-2021
€ 14,95
2016 Terre Siciliane ‘Ishac’
Rood fruit, specerijen, vijgen, grafiet,
prachtzuren..
41916
nu-2021
€ 18,50
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Vinos Vinoblesse
Af en toe struinen we ook in Spanje en Portugal. Intuïtief, herkomst doet
er niet toe, wetend dat zo’n houtgedomineerde reserva in ieder geval niet
ons ding is, maar als we een keer een vino vinoblesse (vitaal, natuurlijk,
authentiek, houtarm, fruitrijk) in het glas krijgen… : gaan we eropaf. En
dat deden we met Azul Y Garanza (Navarra), de familie Suriol (Penedès),
Volvoreta (Toro), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão, Douro)….

Douro
Dão

PORTUGAL

authentiek portugal
De authentieke, biodynamische wijnen
van Casa de Mouraz staan bij sterrenrestaurants als Noma, De Leest, White
Room, Cordial, Bokkedoorns op tafel…
Bezoek aan António Ribeiro en Sara
Dionisio in het groene, oude binnenland van Dão is wijngeestverruimend.
Graniet in bodem geeft fraîcheur en
breedte; de keur aan lokale druiven
maakt de wijnen spannend en verademend ander’. Herfst 2017 werd Mouraz
zwaar getroffen door bosbranden. ’De
helft van de wijngaarden, het ouderlijk huis
van Antonio, groot deel van de opslag zijn in
rook opgegaan. We zijn het meest geholpen
als de mensen in de wijnen blijven geloven,
ze blijven kopen en blijven drinken.’ Doen
we! 2017 Dão Branco (malvasia-fina,

PORTUGAL
CASA DE MOURAZ
2017 Dão Branco
Prachtjaar. Peps. Citrus, peer, specerijen.
43817
nu-2021
€ 11,95
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bical, cerceal-branco, encruzado, alvarinho
+ rits obscure locals) wat citrus, rozen,
peer, groene kruiden, stevig maar volzacht, zoutig en rustig. Ook bij 60 beste
wijnen 2018 volgens Elsevier. Ster is
2016 Dão Branco Encruzado van regioheld encruzado: compact, mineralig,
fiere citruszuren, lange finale. Authentieker dan authentiek de 2014 Dão
Tinto, borstelig rood van touriga-nacional, tinta-roriz, alfrocheiro, jaen, águasanta: kloek, rins, vol maar droog.
Specerijen, cacao, schors, donker fruit:
Recent project van Antonio hoog
stroomopwaarts in Portgebied Douro
(spreek uit Dorò). De 2015 (geen hout!)
van touriga-franca, touriga-nacional, tintaroriz, tinta-barroca, sousãos op terrassen
van leisteen, is fantastisch: nergens de
zwaarte waar menig douro door houtmisbruik en alcohol onder gebukt gaat.
Zwart fruit, rozemarijn, tijm, peps van
opwekkende zuren, doordrinkbaar..

feelgood in navarra
In 2005 stellen we u voor aan de (dan)
piepjonge Catalaanse Dani Sánchez
Nógue en Baskische María Barrena,
samen Azul Y Garanza.in groen Navarra. De biologische teelt met het modern
maar natuurlijk werken zonder geselec-

2015 Douro Tinto
Touriga-Franca, Touriga-Nacional,
Tinta-Roriz, tinta-Barroca en Sousão
80815
nu-2022
€ 14,50
NAVARRA

2016 Dão Branco Encruzado
Regioheld encruzado.
Bij Noma en White Room.
43916
nu-2022
€ 15,50

AZUL Y GARANZA
2018 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur.
34118
nu-2020
€ 8,25*

2014 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven.
44014
nu-2021
€ 12,25

2017 Navarra Tinto ‘Tres’
Sappig, fris, verwarmend.
33417
nu-2020
€ 8,20

Toro

Rioja

SPANJE

Navarra
Catalunya

teerde gisten, houtsnippers of rvs, geeft
vitale, feelgoodwijnen op het fruit. Ze zijn
gelijk een succes, zijn dat nog… 2018
Navarra Blanco Tres (30% oude viura,
70% garnatxa blanca is aromatisch en
levendig. Wordt nog voller, breder. Zalig
bij de asperges. Van Navarra Tinto
Tres, selectie tempranillo met drup cabernet sauvignon de 2017. Braam, bosbes,
rood pepertje, sigaar. Sappig, fris en
verwarmend. Subtieler is 2016 Tinto
Garciano (garciano en garnatxa) met
wilde bloemen, kruiden, lapsang souchong, kers. Slank en rustig. De 2016
Seis de Azul y Garanza (bijna 100%
merlot) uit hoge Desierto kreeg deels
rijping op Frans eiken. Volfris, kruidig,
zwart fruit, hout ok. Modern met
zweempje houtnostalgie.
.

cultuur) en eigenhandige aanleg wijngaard, bouw huis en windmolen. Nu
teelt het hele dorp (olijven en druiven)
biologisch; leeft de bodem; is het landschap weer gevarieerd; scharrelen de
schapen. Men straalt.... Net als de sappige 2017 Rioja Viña Ilusión: een hartverwarmende, vrolijk makende oerwijn.
Ongepolijst, géén hout, rijk in 2017 maar
fris, struikelend van het zwarte fruit en
framboosjes. Spaans rood pepertje toe.
.

amor in toro

In Sanzoles, gehuchtje van één straat
witte huisjes, elk met eigen hittebestendig keldertje, niet ver van het statige
Zamora, vinden we spring-in-’t-veldje
Maria Alfonso en haar boutique-bodega
Volvoreta. Samen met drie zwijgzame,
beschermende grote broers en lieve
papa Antonio een echte wijnfamilie.
Wijngaarden tinto de toro, wortelecht
( franc de pied) op 750m hoogte in natuurpark…En daar is ie dan eindelijk:
de grenzeloos energieke 2016 Toro
Buen Amor met prachtzuren van ongerepte hoogte, opwekkend volfris, weinig
hout, duister fruit, leer, wilde tijm,
roostergeuren, balsamico, bloemen.

stralen in rioja

2016 Navarra ‘Seis de Azul y Garanza’
Volfrisse merlot, kruidig, zwart fruit,
wat hout.
33716
nu-2021
€ 12,95

Opslag en distributie zijn toevertrouwd aan WDC Verhoeven te Tilburg, Een specialist: doet alleen wijn.
U kunt zelf kiezen (zie bestelformulier
of op de site), welke van vier dagen in
uw postcodebied u het best schikt. U
kunt zo van tevoren maatregelen nemen opdat de wijnen die dag ook in
ontvangst kunnen worden genomen.
De wijnen worden tussen 8 en 18.00
uur bezorgd. Is bezorging thuis lastig,
dan verzoeken wij u een adres op te
geven waar men altijd terecht kan.
Op uw werk, bij een kantoor, instantie
of winkel in de buurt bijvoorbeeld. Of
u kunt de wijn afhalen in Baarn kruising A1/A27) of bij opslag in Tilburg
(niet ver van de Efteling). Lukt dit niet
en kan er op deze data niet worden
bezorgd, dan is het mogelijk om een
aparte afspraak te maken met de
vervoerder: 013-5942430. U kun dit
nummer ook gebruiken om ’s ochtends een indicatie van tijdstip
levering te krijgen. Voor levering door
het jaar heen vindt u de bezorgdagen
voor uw plaats op www.vinoblesse.nl.
Hoe bestellen?
Door het bestelformulier (zonder
postzegel) naar Antwoordnummer
320, 3740 VB BAARN te sturen.
Of via de site: www.vinoblesse.nl
Wanneer? Zo snel mogelijk. Het liefst
voor 15 april, later kan ook, maar
de kans bestaat dan, dat een wijn is
uitverkocht.

Altijd opgewekt en dromerig tegelijk
onze Martin Andrés Alonso Etayo,
Nog altijd blij dat het gelukt om van zijn
dorp Calohorra een biotoop in balans te
maken; er gezamenlijk een fijne én betaalbare biologische rioja te maken.
Een droom die uitkwam na al die jaren
van sparen; beslissend bezoek aan
Japanse leermeester Fukuoka (perma

2016 Navarra Tinto ‘Garciano’
Raffinement van graciano & garnacha
20117
nu-2021
€ 9,95

Informatie aflevering en afhalen

TORO
VOLVORETA
2016 Vino de Toro Il Vino del Buen Amor
Volfris, weinig hout, fruit, wilde tijm,
roostergeuren, bloemen
03516
nu-2022
€ 15,95

Wanneer komt de wijn?
De wijn wordt medio mei op de door u
gekozen dag bezorgd. Bestelt u uit
voorraad, dan dezelfde week nog.
Alléén per doos, dus voordelig...
Een wijn kan alleen per doos (van 12
of 6, per wijn vermeld) worden afgenomen. In de originele verpakking

van domein of château. Hierdoor
kunnen wij de prijzen redelijk houden.
Bij minder dan 36 (hele flessen) of
een totaalbedrag/levering van
minder dan € 300,- incl BTW wordt
€ 11,45 bezorgbijdrage berekend
All-in prijzen, wel snel betalen
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns
en verpakking. U betaalt nà ontvangst van de factuur, als de wijnen
zijn bezorgd binnen 8 dagen. Bij een
eerste bestelling vragen wij om betaling vooraf. Bij te late betaling worden
administratiekosten berekend. Pas na
gehele betaling wordt u eigenaar van
bestelde wijnen.
De bezorging.
Vervoerder Verhoeven (013-5942430)
doet zijn best uw instructies op te
volgen bij het afleveren. Controleert
u de zending altijd goed. Een enkele
omwisseling is helaas nooit uit te
sluiten. In geval van breuk, vermissing
of omwisseling, dit graag aantekenen
op het ontvangstreçu én ons dit
onverwijld berichten.
Direct uit voorraad.
Veel wijnen hebben wij op voorraad.
Welke, is op www.vinoblesse.nl te
lezen. Ze zijn het hele jaar door – ook
telefonisch – te bestellen. Levering:
direct. Afhalen in Baarn of Tilburg
kan op afspraak. Er zijn ook winkels
die wijnen van ons voeren.
Kantoor/afhalen Baarn:
Beukenlaan 18
Correspondentie:
info@vinoblesse.nl
Postbus 319 3740 AH BAARN
Tel: 035 54 26 260
Vervoerder/opslag:
Verhoeven 013-5942430

RIOJA
VINA ILUSIÓN
2017 Rioja ‘Viña Ilusión’
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40217
nu-2020
€ 9,50
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MONTE DEI ROARI: ‘ENE NOG LEKKERDER DAN…’
Of het nou bubbelt, wit is, rosé dan wel rood: ze vliegen de deur uit, de
biologische wijnen van jonge Alessia en Stefano Bertaiolo en hun Monte
dei Roari net onder het Gardameer. Harold Hamersma: ‘Tjongejonge, de
ene Roari is nog lekkerder dan de andere!’. Ze zijn sappig, hoogst natuurlijk,
droog, blijmoedig, energiek, betaalbaar en hebben weinig tot soms geen
sulfiet. Roari hoort inmiddels bij ‘Renaissance des Appellations’ het
illustere internationale gezelschap van biodynamische wijnboeren.
We waren er in november weer om
2018 voor te proeven. Als altijd eerst
een ommetje door de wijnveldjes, beschermd door heuvelrug van eikenbos, reboi, waar rood (Bardolino) naar
is vernoemd. Winterstil het oude perceel waar de custoza vandaan komt,
een field blend: garganega, tocai, trebbiano en een enkele stok malvasia staan
er kriskras door elkaar. Wit gaat als
Custoza Bianco door het leven, rood
als Bardolino, mits gedicteerde druiven worden gebruikt, de pinot grigio
wordt Veneto doc. Uiteraard alles met
eigen, natuurlijke gisten. Bijzonder is
dat meeste wijnen een poos in amfora
verblijven. Het poreuze laat ze tijdens
vergisting en rijping ademen, waardoor de wijnen meer toegankelijk en
spontaan zijn, zonder aan natuurlijke
frisheid te verliezen. Wijnen ondergaan hun natuurlijke malolactische
gisting en worden niet gefilterd.
Eerst de lenteachtige Frizzante
Tribolà, fijn parelende energie van
pinot grigio, sulfietloos op amfora
vergist. Deze frizzante naturale, net als
zusje Sortie (later dit jaar) is oneindig
MONTE DEI ROARI
2017 Pinot Grigio Bianco Venezie
Frizzante ‘Tribolà’
Oneindig veel lekkerder dan prosecco.
16417
nu-eind 2019
€ 9,75
2018 Custoza Bianco
Fieldblend met veel garganega,
fris en puur.
02018
nu-2020
€ 9,25

veel lekkerder dan prosecco: geurig,
droog, zachte mousse, opwekkend.
Dan wit: 2018 Custoza Bianco (garganega, trebbiano, tocai , snuf malvasia) op
amfora is net als andere 2018’s niet geklaard of gefilterd en met schroefdop
gebotteld. Zacht, goed vol, tetter fris,
puur. Super voor dat geld, past bij van
alles. Klassieker van snit is de 2018
Pinot Grigio, geen amfora, fier, citrus, peer, puur, bite, wordt inmiddels
bij menig sterrenrestaurant geschonken. Terrashit afgelopen zomer(s):
de ook al ongefilterde, sulfietarme
Bardolino Chiaretto, de rosato dus.
Hoewel per glas geserveerd, gaat
menigeen voor een fles. Of twee. Want
zo sappig, zo puur, rins en vrolijk
energiek. Van corvina 50%, rondinella
40%, molinara 10%, op amfora groot
geworden. Schenken maar. De 2017
Bardolino Rosso is een vrije, blije
wijn (geen sulfiet) met viooltjes, kers,
kruidigheid. Frisdroog en vol ineen,
stribbelt energiek na. Koel schenken.
Heerlijk zomerrood.

2018 Veneto Pinot Grigio ‘Le Tre Rie’
Puur en heerlijk: droog, fris en fier.
49618
nu-2020
€ 9,25
2018 Bardolino Chiaretto
Zo sappig, zo puur, rins en vrolijk
opwekkend.
20918
nu-2020
€ 9,25
2017 Bardolino ‘Reboi’
Vino naturale. Stoerfris viooltjes, kersen.
17717
nu-2020
€ 9,25

