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De nieuwe wijngids herfst 2020
Free style wit uit Steiermark + De Germain  

collectie 2018 + Vondst bij Sancerre + Proefdozen + 

Barbaresco Roccalini +  De Elzas volgens Tempé



Verklaring symbolen

Witte wijn/ rosé
 bloemig/kruidig, met fruit
 droog, rond en rijk
 droog en krachtig
 van niet helemaal droog  

 tot zoet

Rode wijn
 elegant op het fruit
 vol en rijk
 stevig en krachtig

 biologisch gecertificeerd
 Vin Nature 

                                prijs per fles

05219  nu-2022  € 8,75
                      bewaaradvies

            aantal flessen per doos
bestelcode

Bewaaradvies
Nota bene: bewaaradvies is een 
schatting. Wijn is een levend pro-
duct, zijn evolutie valt niet exact te 
voorspellen. Volg de wijn ook zelf, 
daarbij: smaken verschillen. Lees de 
omschrijving in gids of op site, een 
wijn laat zich niet in een symbool 
vangen.

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

Bestellen via internet
www.vinoblesse.nl  
Kantoor
Beukenlaan 18
Correspondentie:  
Postbus 319
3740 ah baarn

Tel: 035 54 26 260 
info@vinoblesse.nl
Triodos: nl79 trio 03797 06 377
Rabobank: nl66 rabo 03047 01 572

(Niet) op wijnpad september 2020
Nu, derde week augustus, nog geen idee hoe de vlag er begin 
september bij zal hangen als u dit leest… Het blijven onzekere 
tijden, en dat vanaf eind februari toen we van wijnbeurs in Genua 
waar juist alarm was geslagen, met dag vertraging terugkeerden. 
De lentegids was nét verzonden en nu ligt de herfstgids er al-
weer…. Maanden die als in een boze, verdovende droom waar je 
maar niet wakker uit kan worden, voorbij zijn gegleden. Jessica en 
Tjitske veelal vanuit huis werkend, Marc vaak alleen op kantoor. 
In plaats van proeverijen: nieuwsbrieven met proefdozen. We 
hebben het - we hopen u en de uwen ook – aardig doorstaan. Het 
wegvallen van verkoop aan restaurants werd grotendeels goedge-
maakt door trouwe (ook veel nieuwe) particuliere klanten zoals u, 
dank!! Al die tijd niet op reis, geen beurzen als ProWein, Vinitaly, 
niet naar Corsica of Languedoc… Een bezorgde klant: ‘komt er nog 
wel een herfstgids, nu jullie niet op reis kunnen?’. Natuurlijk, altijd,  
al vierendertig jaar. We hebben thuis geproefd, geselecteerd, 
wijnboeren (meeste kennen we al jaren) stuurden monsters op. 
Maar 9 juli was het toch zover: eindelijk op wijnpad, inspiratie 
opdoen in de Bourgogne en Rhône… Hopelijk dit najaar nog  
een reisje. In deze gids naast nieuwe jaren ouwe getrouwen, 
trouvailles uit Sancerre en Oostenrijk. Op naar jubileumjaar 2021: 
vijfendertig jaar Vinoblesse…

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

∑
proeverijen?  

∂
Een ‘traditionele’ najaarsproeverij zit er niet in, te riskant onder  
de huidige omstandigheden. We broeden op een andere vorm,  

bijvoorbeeld kleinere (thema)proeverijen met een strikt gelimiteerd aantal 
deel nemers, waarbij eenieder aan eigen tafeltje steeds de wijn krijgt in-

geschonken. Hou in ieder geval www.vinoblesse.nl in de gaten en meld u 
daar ook aan voor onze, nu maandelijkse nieuwsbrief.  

En zet toch maar alvast zondag 28 maart 2021 in de agenda:  
proeverij 35 jaar Vinoblesse…! 
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond bijna  
46 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 

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 2020 (tekst en beeld)
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Werkplaats Amsterdam. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2020.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas-
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.

Bij Domaine la Cabotte in 
het stille Massif d’Uchaux
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?

veel wijn 
In Faugères louter leisteen: schiste in de 
bodem. En dat proef je in de ambachte-
lijke, biologische wijnen van Domaine 
Valambelle waar 79-jarige papa Michel 
Abbal het na hartoperatie het rustig 
aan moet doen. Kan, eega Marie-Louise 
bruist van de energie en kinderen wer-
ken al jaren mee. In 2017 Millepeyres 
(grenache, carignan, cinsault, syrah, mour-
vèdre) mooi fruit, kruiden, vol, fluwelen 
tannines. Perswijn: ‘geweldig veel wijn 
voor onder een tientje.‘ De Volkskrant: 
‘vloeibaar comfort’.

stoere brut nature
In Alt Penedès, 50km ten zuidwesten 
van Barcelona maakt la família Suriol in 
gehucht Gabruac al dertig jaar cava van 
eigen biologische druiven. Jonge Assis 
Suriol, Catalaan in al zijn vezels, maakt 
zijn Cava Brut Nature Azimut stoer, 
puur, fris, droog, zonder camouflage 
dosage. Zoals Catalanen ‘m zelf graag 
drinken.

vriendenwijnen uit 
ver calabria 
Bij Cirò in ver, ruig Calabria, de knof-
lookteen van de Italiaanse laars - niet 
ver van de Ionische zee –  100% zonga-
rantie waarbij bergen tot 2000m en zee 
verkoelen. Druiven gaglioppo (rood) en 
greco bianco (wit) zijn er in tweedui-
zend jaar aangepast aan de lichte kalk-
bodem, temperatuurschommelingen en 
maandenlange droogte. Van Vincenzo 
de Luca (we bezochten hem in 2017) 
twee vriendenwijnen. Cirò Bianco 2019 
is ongebolsterd volfris, sappig, wit 

fruit, citrus, kan veel aan. De mooi dak-
panrode Cirò Rosso 2018 is pittig, maar 
niet zwaar, raspend fruit, rood pepertje, 
joviaal, fris, opgewekt. 

royaal en rustig
La famille Bertrand bezit naast Domaine 
de Malavieille bij Lac de Salagou, Mas 
de Bertrand in Saint-Saturnin, hart  
Larzac. Zoon Benoît maakt de biodyna-
mische (Demeter) wijnen in recente  
designkelder: alles rond en blauw…,  
ook de cuves. Pa André (74), gestopt als 
cosmetisch chirurg, bemoeit zich weer 
overal mee, ma Mireille is het aan-
spreekpunt. De 2017 Saint-Saturnin 
Roc & Lune met 85% carignan uit 1890(!) 
is compact, zwart fruit, tijm, kurkuma, 
nootmuskaat. In de royale finale de  
rust van wijze 19e-eeuwse stokken.

restpakket pretpakket
Twee keer per jaar gaat de bezem door 
magazijn om van open dozen, losse fles-
sen en restanten, verrassingsdozen te 
maken, àlles zelf opdrinken lukt niet. 
Pretpakketten voor € 99,-, een prix  
d’ami. Waarde € 115,- à € 135,- Per doos 
(12fl) minstens zeven verschillende  
wijnen. 

lastours toujours…
Het aan de Tarn gelegen 17e-eeuwse 
Château Lastours  ademt l’histoire de la 
famille de Faramond, oude landadel, 
intelligent, belezen, hoffelijk, filoso-
fisch, humor. (O)pa Jean is al lang niet 
meer, zoon Pierric evenmin. Oudste Hu-
bert is met retraite. Nu is zoon Louis de 
kasteelheer, voor ons de derde generatie. 
De 2019 Gaillac Blanc, de überhuiswijn 

(Hamersma), ‘chiquer en smakelijker huis-
wijn is er niet.’ (Nicolaas Klei) is geurig, 
klassiek droog, zacht, fris en sappig. De 
Gaillac Rouge 2017 van braucol, duras, 
syrah, cabernet-sauvignon, merlot: het 
donkere, stoere van een bordeaux met 
élégance van een bourgogne. klasse van altugnac

In 1997 investeerden Bourguignons Chris-
tian Collovray en Jean-Luc Terrier in de 
Limoux 30 km onder Carcassonne. De 
kalk- en fossielrijke bodem op 400-500 
meter bij Château d’Antugnac geeft 
mediterrane rijkdom én fraîcheur. Dit 
jaar een upgrade, qua uitstraling, prijs 
en naam, die Altugnac werd, ooit heet-
te het dorp zo. Klassewijnen, knap werk 
van jonge Mathilde Fort. Blanc 2018 
(mauzac en chardonnay) is volfris, zacht, 
al wat toast. Rouge 2018 met veel frisse 
merlot is fruitrijk en zacht. Via de site is 
ook de Rosé 2019 nog te bestellen. 

vijf emmers lekker 
Bij Emile et Rose in de heuvels rond Bé-
ziers is nieuwe propriétaire ingenieur 
Marc Royo op dreef. 2019 Coteaux de 
Béziers Rouge Les 5 Seaux met veel 
oude cinsault: open, aimabel, kers, aard-
bei, kruiden, aards, nergens zwaar. 
Aanbevolen in de Volkskrant.

de wijnzin van alledag  
Al vierendertig jaar ons visitekaartje: de selectie voor alledag met ener-
gieke, zuivere wijnen, getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en 
relatief weinig – veelal vér beneden de norm - sulfiet bevattend. Wijnen 
uit klassiek Europa, die bevallen ons het best. Ze hebben geen grand 
cru-pretenties, verre van dat, maar wel zoveel smaak, karakter en leven 
dat ze niet gauw vervelen en fris opstaan de volgende dag niet in de weg 
staan. En geen plofprosecco, maar échte bubbels met cava ‘brut nature’. 
Vergeet ook het moois van Roari niet op pagina 26. 

CHÂTEAU LASTOURS
2019 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01119  nu-2021  € 7,50

2017 Gaillac Rouge 
Al 34 jaar bij Vinoblesse.  
01017  nu-2022  € 7,95

DOMAINE ALTUGNAC
2018 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Betaalbare klasse uit Limoux, volfris, zacht 
met wat toast.
26818  nu-2021  € 7,50

2018 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Met montere merlot, fruitrijk fris en zacht. 
00118  nu-2022  € 7,50

DOMAINE EMILE ET ROSE
2019 Coteaux de Béziers Les 5 Seaux
Aimabel, friszacht met kers, kruiden,  
iets aards toe. 
05219  nu-2021   € 8,75

DOMAINE VALAMBELLE
2017 Faugères ‘Millepeyres’
Perswijn: ‘geweldig veel wijn voor  
onder een tientje‘
38717  nu-2022   € 8,95

BODEGAS DE CAN SURIOL
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Stoer, puur, fris, droog, zonder  
camouflage dosage.
37400  nu-2021   € 9,95

CANTINA DI LUCA
2019 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Ongebolsterde bianco van greco, uit teen 
van de laars.
44419  nu-2021   € 8,15

2018 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Warmfrisse rosso. Joviaal, fris, opgewekt.
44718  nu-2023   € 8,15

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2017 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
Carignan uit 1890, geen hout. 
43517  nu-2022   € 8,75

RESTPAKKET, € 99,= VOOR 12 FLESSEN
Pretpakket voor een prix d’ami.
Waarde € 115–135.
11020 12  gem.prijs p/fl € 8,25

Suzette in de Vaucluse
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goede grüner 2019
Een beste, betaalbare, duurzame, biolo-
gische veltliner maken, goed idee in 
2008 van wijnboer Rudi Hofmann en 
wijnprof Ferdinand Mayr. De uitvoe-
ring (nu door Rudi alleen) ook. 2019 
Grüner Veltliner Donauwinzer is rijk, 
maar fijn fris met meloen, witte peper, 
appeltje, grapefruit. Levendige zuren in 
volle finale. 
.
nieuw: free style 
wit uit steiermark
Vanuit het niets op de proeftafel de vrije 
stijl-wijnen van Herrenhof Lamprecht 
uit ver (tegen Slovenië en Hongarije aan) 
zuidoostelijk vulkanenland Steiermark 
(Styria). De jonge Gottfried Lamprecht 
maakt wijn zoals in deze historische re-
gio ooit usance was: artisanaal en na-
tuurlijk. Biodynamisch, spontane (in-
cluis tweede, malolactische) gisting, 
géén rvs maar rijping op Oostenrijkse 
houten vaten, niets toevoegen behalve 
wat (<20 mg) sulfiet bij ongefilterd bot-
telen. Zelf noemt hij het free style wine 
making, geen ideologie, maar duur-
zaam werken, intuïtief, zonder chemie, 
met gezond verstand en vertrouwen in 
geschiedenis en natuur. Wijngaarden 
liggen rond de Buchertberg (door Lam-
precht gedeponeerd als Appellation Bu-
chertberg Controlée=abc) met gevari-
eerde bodem. U moet zelf proeven, zoals 

wij deden: open en nieuwsgierig. Wij-
nen zijn wezenlijk anders dan u uit Oos-
tenrijk gewend bent: zacht, droog, rus-
tig én energiek, niet op druif gefocust 
maar op bodem, meer met mooie bour-
gognes te vergelijken, eerder strijk-
kwartet Dvořák dan een Wiener Waltz. 
Niet te koud schenken, karaferen mag, 
ze ontwikkelen zich fascinerend de 
uren, dágen na openen ondanks de voor 
Oostenrijkse en Duitse maatstaven on-
gekend lage sulfietgehaltes. Aanbevo-
len! Ook door Gault/Millau; Wein.pur; 
Wein-plus; The Wine Advocate.

2019 Steirerland Weissburgunder‚ 
‘Sand & Lime‘ Compact, elegant, droog, 
pittig, peer, perzik, citroenmelisse, wat 
toast toe. 
2019 Steirerland Sauvignon Blanc‚ 
‘Silt & Gravels‘ Bourgondische stijl, 
sauvignon lijkt ver weg, Krachtig, rustig, 
lengte, spannende finale. 
2019 Steirerland Furmint, ‘Sand-
stones‘ Energiek, gekonfijt geel fruit, 
würzig, intens, doet zomaar aan een  
puligny denken. Mooi.
2018 Buchertberg Gemischter Satz 
Weiss Honderd oude druivensoorten 
door elkaar geplant, volgens Gottfied dé 
manier om zijn Buchertberg te laten 
spreken. Timide, jong maar gelaagd, 
subtiel, peer, gele appel, ananas,  
kruidig, zacht, naneuriënd. 
2019 Proefdoos Herrenhof Lam-
precht Twee flessen Steirerland Weiss-
burgunder; Sauvignon Blanc; Furmint. 
Proberen!

WEINGUT JANSON-BERNARD
2019 Pfalz Silvaner Trocken
Super voor zijn geld. 
17119  nu-2022   € 10,70

2019 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Specerijen en zachte zuren.
17919  nu-2024   € 11,50

2019 Riesling/Gewürztaminer Trocken 
‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Würzig, ananas, bloemen, krachtige  
finale met wat citrus. 
34919  nu-2023   € 12,75

WEINGUT HEINER SAUER
2019 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz van grauburgunder,  
riesling, sauvignon. 
39119  nu-2022   € 8,95

2019 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn en gevuld. 
29119  nu-2022   € 10,95

2019 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Stevig, kruidig met energieke zuren. 
34419  nu-2022   € 10,95

2018 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
29518  nu-2022   € 10,95
Idem halve fles.
29219  nu-2022   € 6,50

2019 Pflalz Spätburgunder 
Beste tot nu toe: volzacht,  
mooi fris, rondrijk.
18119  nu-2022   € 10,95
Idem halve fles.
51319  nu-2022   € 6,50

DONAUWINZER
2019 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Meloen, witte peper, appeltjes,  
rijpe grapefruit, meloen. 
40119  nu-2021   € 10,40

HERRENHOF LAMPRECHT
2019 Steirerland Weissburgunder‚ 
Sand & Lime‘
Peer, gele appel, kruiden, citroenmelisse. 
10219  nu-2022   € 12,50

2019 Steirerland Sauvignon blanc‚ 
Silt & Gravels‘
Bijna bourgondisch, zacht, subtiel. 
09419  nu-2022   € 14,50

2019 Steirerland Furmint ‚Sandstones‘
Geel fruit, kruiden, meloen, acaciabloesem.
15219  nu-2022   € 14,50

2018 Buchertberg Weiss traditioneller 
Gemischter Satz
Eén wijngaard, meer dan honderd 
druivensoorten!
06918  nu-2022   € 18,50

2019 Proefdoos Herrenhof Lamprecht
Twee flessen van elk: weissburgunder, 
sauvignon blanc en furmint. 
50119  nu-2022    
gem. prijs p/fl :€ 13,85

tine’s tuin van eden 
Een tuin van Eden het door humorvol, 
warm, intelligent stel Tine Bernhard 
en Bernd Pflüger met biodynamische 
hand bestierde historische Weingut 
Janson-Bernhard. Deel beslaat kalkrij-
ke Zeller Schwarzer Herrgott, Pfalz’ 
oudste wijngaard en Grosses Gewächs. 
Stijl: ingetogen, subtiel, mineralig en in 
warm 2019 ook krachtig. Silvaner Zel-
lertaler concentratie, kruidig, vol, 
droog, super voor zijn geld. In Riesling 
Trocken ‘Kalkfels’ ruik je niet gelijk 
riesling, meer zachte kalk, specerijen 
(laos?), rijkdom 2019 (die Neue Welt?). Te-
dere zuren, volume. Gaat 10 jaar mee. 
Spannend Zeller Schwarzer Herrgott 
van 60+ jarig huwelijk Riesling en Ge-
würztraminer. Gul en fris, würzig, ana-
nas, bloemen, krachtige finale, citrus 
toe. Bij de oosterse keuken, gamba’s.

sauer maakt school 
In het begin (1987) als dromerige hippie 
weggezet, blijkt Heiner Sauer met zijn 
geloof in biodiversiteit en biologische 
gezonde druiven van zandsteenflanken 
rond subtropisch Bad Gleisweiler nu 

school te maken. In de kelder weinig in-
terventie, zo directe wijnen op het sap 
en fruit. We waren er tijdens goede, 
kleine oogst 2019. Nu 3 Trauben Gault/
Millau, 2½ ster Vinum. Cuvée Cana 
2019 is  frisronde, malse Pfalz van grau-
burgunder, riesling, sauvignon. Weißbur-
gunder 2019 beter dan 2018, fijner én 
gevulder. Grauburgunder 2019 stevig, 
kruidig, energieke zuren. Fijn ook Ries-

ling Gleisweiler Buntsandstein 2018, 
vol maar droog, limoen, hooi, grape-
fruit, meloen. Rode Spätburgunder  
(pinot noir) is in 2019 steengoed:  
volzacht, fris, rondrijk, aards, pruim,  
dikke aardbeien. Net als Riesling  
ook op halve flesjes.

Duitsland & Oostenrijk…
Vorig najaar toerden we een oogstweekend in de door geschiedenis 
gescheiden buren Elzas en Pfalz. Veel gelijkenissen, ook verschillen: de 
Pfalz is warmer, droger, ook in 2019, in de Elzas meer bodemvariatie en 
een vrijere filosofie van wijn maken. Uit de Pfalz de zuidelijk sappige 
zandsteenwijnen van Heiner Sauer, naast de introverte, mineralige van 
Tine Bernhard aan de noordgrens. Nieuw uit Oostenrijk naast de malse, 
duurzame veltliner van Donauwinzer, biologisch free style wit van  
Herrenhof Lamprecht in ver Steiermark, verademend anders, ook met 
proefdoos.

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Steiermark

Pfalz

DUITSLAND

Tine Bernhard

Ver Steiermark
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op naar de savoie
Nu zowat elk resto (bio)wijnen uit de 
Jura voert (met dank aan apostel Gane-
vat), prijzen zijn gestegen, kijken we 
zuidwaarts naar kwieke bergwijnen uit 
de Savoie. Bij broers Giachino (ster Gui-
de rdvf) van flanken Mont Granier 
sprankelende natuurwijnen, als 2018 
Vin de Savoie Blanc Monfarina van 
80% jacquère, 20% verdesse, hups van ‘t 
vat sur lie op fles. Licht, speels, pril, 
energiek, lychee, verse bergkaas, peper.

anne & j.f. ganevat
Rood 2018: de verleidelijk spannende 
J’en Veux Encore (pinot noir, pinot gris) 
met het kruidig volfrisse van gris, het 
subtiele van de noir. Ook via site Poul-
prix (gamay, poulsard, savagin) en enkele 
andere cuvée.
Jura wit 2016: van in Jura gepachte per-
celen chardonnay drie briljante blancs 
die net als eigen wit drie jaar op vat of 
amfora zijn gegroeid. Côtes du Jura 
Blanc Fortbeau oude chardonnay op 
marnes du lias. Direct très Jura, grape-
fruit, hazelnoten, creamy, intens. Côtes 
du Jura Blanc ‘La Gravière’, chardonnay 

uit 1968 bij Grands Teppes. Jeugdig, gele 
pruimpjes, floraal, toast, golvend en 
energiek. Côtes du Jura Blanc ‘Les  
Cèdres’ 80-jarige chardo op kalk, bij 
Château Chalon. Licht gistig, druivig, 
brioche, wat koolzuur, na tijdje in  
glas (of karaf): ragfijn, gekmakende  
élégance, prachtzuren, lengte. 

JURA & SAVOIE
Normaal eindigt of begint onze junireis in wijnberucht gehucht Rotalier 
chez legende Jean-François Ganevat, in 2018 Frankrijks wijnboer van het jaar. 
Dit jaar niet, zijn gezondheid is nog niet optimaal, van het vat proeven in 
de kruip-, sluipdoorkeldertjes is nu niet verstandig. Gelukkig hebben we 
vorig jaar alles geproefd. Ook zijn nu de begin 2020 gebottelde 2016s van 
gepachte oude chardonnay beschikbaar. Voor novices: Ganevat maakt wijn 
zonder enige toevoeging, ook geen sulfiet. Rijping op amfora, kegelvormi-
ge houten vaten foeders of barriques. Geen klaring of filteren. Zo de natuur 
en geniaal artiest  Ganevat in je glas. 

Jura & Savoie

MARC TEMPÉ
2018 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Chasselas, sylvaner, pinot blanc, gewurz. 
01718  nu-2022   € 15,95

2017 Pinot Blanc ‘Zellenberg’
Open, hazelnoot, energiek, verleidelijk.
14017  nu-2023   € 17,25

2018 Riesling ‘Zellenberg’
Subtiel, volslank, droog,  
prachtzuren, mineraal.
16518  nu-2023   € 21,50

2017 Pinot Gris ‘Zellenberg’
Favoriet Tempé zelf: rijk, doch opwekkend.
16617  nu-2023   € 21,50

2018 Vin d’Alsace ‘Rodelsberg’
Gewurz en Pinot Gris, verbluffend, 
fascinerend. Wereldwijn. 
35618  nu-2025   € 31,=

DOMAINE GIACHINO
2018 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38618  nu-2021    € 13,25

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT

2018 Vin de France Rouge  
‘J’en Veux Encore’
Pinot noir en pinot gris op amfora : très fin.
31818  nu-2022   € 27,=

2016 Côtes du Jura Blanc  
Chardonnay ‘Fortbeau’
Open en direct, très Jura. 
46916  nu-2024   € 31,50

2016 Côtes du Jura Blanc ‘La Gravière’
Gele pruimpjes, energiek, floraal, toast, 
golvend en fris.
47816  nu-2024   € 32,50

2016 Côtes du Jura Blanc ‘Les Cèdres’
Ragfijn, gek makende élégance, 
prachtzuren.
46816  nu-2024   € 32,50

Van sommige wijnen krijgen we jaar-
lijks een kleine allocatie. We probe-
ren deze flessen zo goed mogelijk 
over zo veel mogelijk klanten te ver-
delen. Hierbij krijgen klanten die elk 
jaar, ongeacht de kwaliteit van het 
oogstjaar wijnen van het betreffen-
de domein afnemen, en ook andere 
wijnen uit ons assortiment bestellen 
voorrang. U kunt deze wijn vrijblij-
vend reserveren, wij informeren u 
over de beschikbaarheid. 

chez marc tempé 
Vorig najaar een lang, amicaal oogst-
weekend chez Marc en Anne-Marie 
Tempé in Zellenberg. We kennen elkaar 
sinds 1997, zijn van dezelfde generatie, 
we filosoferen over het leven en hoe straks 
verder nu beide Marcen de zestig ruim 
voorbij zijn, we proeven aan de keuken-
tafel, úrenlang. 
Zijn biodynamische Elzassers zijn van de 
buitencategorie: kamerbreed, energiek, 
oprecht, flamboyant en intrigerend. Ze 
rijpen twee jaar op grote, sommige op 
kleine, houten vaten. Géén wijngeest-
dodend roestvrijstaal chez Tempé. En zo 
is nu, half augustus 2020 de (eindelijk) 
gulle en goede oogst 2018 gebotteld. 
Alliance 2018 (chasselas, sylvaner, pinot 
blanc, gewurz) is gul, geurig en zwierig. 
Pinot Blanc Zellenberg 2017 (60% pinot 
blanc, 40% auxerrois, deels op barrique) 
open, hazelnoot, energiek, verleidelijk. 
Dan Riesling Zellenberg 2018 van koe-
le klei/kalk, terroir à riesling par excellen-

ce. Subtiel, volslank, droog, prachtzu-
ren, mineraal. 2017 een 10- in Grote 
Hamersma? Dan deze een 10. Uit 2017 de 
Pinot Gris Zellenberg opwekkend, rijp, 
zacht en complex. Rodelsberg 2018 
(60% gewurz, 40% pinot gris) van hoog 
(400m) koud, rossig 60+perceel boven 
grand cru Mambourg. Verbluffend, fas-
cinerend. Wereldwijn: een achtbaan aan 

smaken, energiek, fijn, gedistingeerd. 
Nog beperkt (zie site) de spetterend 
frisse 2016 Gewurztraminer Zellen-
berg en adembenemende 2017 Gewurz-
traminer Grand Cru Mambourg,  
voluptueus zacht, fijn, fris, voor 10-15 
jaar plezier, 5 sterren Perswijn.

ElzasDE ELZAS VOLGENS MARC TEMPÉ 
Geen streek in Frankrijk met zulke riante opbrengsten als de Elzas. Er mag  
88 hl/hectare worden geoogst. En vaak nog meer. Per cave alles opgeteld. 
Wisseltruc: je oogst 150 hl/ha lucratieve pinot gris of riesling, laat veel 
goed kope sylvaner hangen. Zo opbrengst 25 hl/ha. Je middelt et voilà de 
toegestane 88! Het is Marc Tempé een doorn in het oog, zijn rendementen 
komen nooit boven 35 hl/ha uit, bij de grands crus wordt de 20 niet gehaald. 
Dat proef je, je betaalt er terecht meer voor, maar kijk je naar prijzen 
bourgognes, dan valt het wel mee. De Grote Hamersma: ‘we begrijpen 
eigenlijk nog steeds niet dat Marc Tempé zijn prijzen niet al lang verdubbeld heeft’.

Marc Tempé in zijn BD wijngaard
Jean-François Ganevat en  
trouwe makker Schiste
Foto Schiste: Damien Bourdon, lapassionduvin.com 
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chablis pattes loup 
Zaterdagmiddag 18 juli, het loopt tegen 
zessen, 33 graden nog, bij Pattes Loup. 
Onze Thomas Pico (38), de revolutio-
nair van Chablis oogt moe. Zijn gezin 
gaat naar Corsica, hij werkt door, het 
valt hem even zwaar: tien man perso-
neel, de gespannen relatie met zijn va-
der, teveel hooi op de vork, te gedreven, 
compromisloos zijn met wijnen 2-3 jaar 
opvoeden, laagste rendement van heel 
Chablis, het intensieve biologisch wer-
ken. Maar de verkopen gaan goed. Waar-
door? Omdat zijn ongefilterde, laagzwa-
velige chablis van laatplukdruiven zo 
gul, zacht en (jong al) ongegeneerd lek-
ker zijn! Uit 2018 net op fles, de open, 
verleidelijke, florale, volzachte Chablis 
Vent d’Anges. Uit geconcentreerd 2017 
1er Cru Vaillons subtiel en très chablis. 
2017 1er Cru Beauregard, aristocra-
tisch, compact, energiek. Uit 2016  
magistrale 1er Cru Butteaux Mise  

Tardive pas na 36 (!) maanden gebot-
teld. 94–96pt Jamie Goode. Beperkt.

chablis dauvissat 
Oogst 2018 is helemaal op, 2019 komt 
voorjaar 2021.

vigots in topvorm
In 2017 raakte adorable, dapper duo  
Fabrice en Christine Vigot hun lapjes 
Echézeaux, Colombière en Lutenières 
kwijt toen pachtcontract afliep. Wég 
oude stokken dertig jaar met liefde na-
tuurlijk verzorgd. Er kwam wel iets van 
ouders Christine bij zoals akkertje bij 
Chambolle: Bourgogne Rouge Les  
Maladières 2018: zwierig, elegant,  
intens, weinig sulfiet, láng. Echt Vigot: 
zó drinkbaar.
Dat ze in tópvorm zijn bewijzen ook de 
wijnen uit Gevrey (Les Crais en Aux Ete-
lois) en Vosne (Chalandels en Damau-
des): mooiste, meest harmonieuze en 
sappige rouges van 2018. Lastig kiezen! 
Maar het moet. 2018 Gevrey-Chamber-
tin Aux Etelois, stokken uit 1964, gren-
zend aan Grands Crus Griottes- en 
Charmes Chambertin, kleine druifjes 
hier. Zwarte kers, kruidig, hyper-ele-
gant, fijn, compact en lang. 2018 Vos-
ne-Romanée Les Damaudes is op 1er 
cru niveau (grenst ook aan Malconsorts, 
Grand Cru La Tache op 100 meter). Per-
ceel pinot fin uit 1934(!) met de hand be-
werkt, te stijl voor tractor. Energie, aris-
tocratie, vers fruit, rozen, vlezig, spekje 
van oude stokken. Grand vin de Bourgogne. 

de basis bij ambroise 
Chez la famille Ambroise even alleen de 
basis in wit en rood, onverslaanbaar in 
verhouding prijs/plezier. Bravo (zoon) 
François die meer elegantie voorstaat 

dan pa Bertrand in de donkere wijn- 
jaren 90. Nu zachte extractie, minder 
nieuw hout, grotere, minder marke-
rende vaten. 2018 Bourgogne Blanc 
groeide op in zo’n groot vat. Ingetogen, 
vriendelijk, slank, toast, boter, gember, 
plezier…. 2018 Bourgogne Rouge  
Côte d’Or van 50+stokken, rood fruit, 
viooltjes, soepel, sappig, bevallig, snuf 
hout toe. 

bd in volnay 
Chique, tot in de puntjes verzorgde, 
biodynamische (Demeter) rode bour-
gognes bij Frédéric Rossignol-Février 
in Volnay. Traditionele rijping op ge-
bruikte vaten, niet filteren, weinig sul-

fiet. Stijl: fris, verfijnd: très bourguignon-
ne. 2017 Hautes Côtes de Beaune 
Rouge van net bóven Volnay. Het smeu-
ige van een volnay, het rinse, verkwik-
kende van hoogte. Glas zo leeg. 2018 
Bourgogne Rouge Maison Dieu: per-
ceel bij Pommard, mocht tot 1938 als 
pommard worden verkocht. Fijn fruit, 
luxe snuf hout, minerale lengte. De 2017 
bij beste 60 wijnen 2019 Elsevier.

naturel bij belles lies 
Het door Pierre Fénals (71) monniks-
wijs biodynamisch werken en afzien 
van sulfiet, proef je in de pure, verteer-
bare naturelbourgognes van Maison En 
Belles Lies. Ze hebben wat tijd nodig 
totdat de natuurlijke, preserverende  
reductie plaats maakt voor pracht... 
2016 Bourgogne Blanc (uit Saint- 

LA BOURGOGNE 2018
Toch een paar bezoeken in de Bourgogne half juli, dat hadden we eind  
mei niet durven hopen. Uiteraard was het net als de afgelopen jaren ruim 
boven de dertig graden. Maar niet in de kelders….We proefden grote, 
toegankelijke oogst 2018 op fles, de kleine, krachtige 2019 van het vat.  
De Coronacrisis lijkt bij bekende, altijd wijn tekort komende boeren als 
Germain, Carillon, Dauvissat en Pattes Loup (nog) niet voelbaar, mocht er 
een importeur wegvallen, zitten er genoeg op de reservebank om in het 
veld te mogen komen. ‘Kleintjes’, minder bekend, zoals Christine en 
Fabrice Vigot in Vosne-Romanée hadden het lastiger, maar ook zij zien nu, 
medio augustus, licht aan het eind van de tunnel. Prijzen zijn nergens 
gedaald, ook niet gestegen. Wijnen (rijk rood, soepel wit) uit 2018 zijn 
directe pleasers, hoewel – de tijd zal het leren – vooral wit (chablis, 
meursault) lang mee zal gaan. Mits niet al lang gedronken.

Bourgogne

DOMAINE PATTES LOUP
2018 Chablis Vent d’Anges
Open, verleidelijk, floraal. 
00618  2020-2024   € 27,50

2017 Chablis Premier Cru Beauregard
Aristocratisch, compact, energiek. 
00517  2021-2024   € 45,=

2017 Chablis Premier Cru Vaillons
Subtiel en très Chablis. 
01617  2021-2024   € 47,=

2016 Chablis Premier Cru Butteaux
Pas na 36 (!) maanden gebotteld. 94-96pt 
Jamie Goode. 
01316  2021-2026   € 52,50

FABRICE VIGOT
2018 Bourgogne Rouge ‘Les Maladières’
Drinkbaar zoals elke bourgogne dat zou 
moeten zijn.
03918  eind 2020-2023  € 21,00

2018 Gevrey-Chambertin Aux Etelois
Hyper-elegant, fijn, compact en lang.
03828  eind 2021-2026  € 47,50

2018 Vosne Romanée ‘Les Damaudes’
Perceel pinot fin uit 1934(!). Grand vin de 
Bourgogne.
07618  eind 2021-2026  € 58,=

MAISON BERTRAND AMBROISE
2018 Bourgogne Blanc
Vriendelijk, wit fruit, toast, boter. 
12018  nu-2023  € 15,95

2018 Bourgogne Rouge
50+ stokken, rood fruit, soepel en sappig. 
03018  nu-2024  € 15,95

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER
2017 Hautes Côtes de Beaune 
Het smeuïg zachte van volnay, het 
verkwikkende van hoogte.
18917  nu-2023   € 23,50

2018 Bourgogne Rouge Maison Dieu
Un petit pommard, maar niet streng. 
80718  nu-2023   € 26,=

MAISON EN BELLES LIES
2016 Bourgogne Blanc
Oogst uit Saint-Aubin, Monthelie, 
Meursault en Santenay samen.
07116  nu-2023   € 24,95

2015 Vin de France Rouge ‘L’Étrange’
65+ gamay à petits grains en pinot fin. 
Kloek, fris, naturel. 
10415  nu-2021+   € 22,50

Met de Vigots in perceel ‘Aux Etelois’  
in Gevrey-Chambertin

Ongefilterd, weinig sulfiet, gul,  
zacht en jong al lekker
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Aubin, Monthelie, Meursault, Santenay) 
volfris, toast, concentratie, prachtzu-
ren, 9+ in dgh. 2015 L’Étrange Rouge 
komt van 65+ gamay à petits grains, rest 
pinot fin. Wat boers, peper, braam,  
kirsch, fris en ontwapenend naturel. 
Ook nog wat zalig lichte Bourgogne 
Aligoté 2017, zie site. 

collectie 2018 germain 
Bij Jean-François en Sophie Germain 
bevinden les bureaux en opslag zich nu 
naast de kelder bij wijngaarden bour-
gogne blanc en rouge. Na vierendertig 
jaar niet meer aanbellen op 2, Rue des 
Forges: les parents willen er in rust van 
oude dag genieten. Als je al vaten dan-
send het gamma 2019 en 2018 proeft in 
de (nu heerlijk) koude kelder, besef je 
weer hoe goed de wijnen zijn. Rood 
2018 is open, rijk met zachte zuren en 
tannines, wit is uitmuntend. Bourgog-
ne Aligoté (deels 90+ stokken) is stevig, 

gevuld, een genoegen de komende  
jaren. Bourgogne Côte d’Or Blanc  
(vieilles vignes in Meursault, niet in 
aop): jong, stuurs nog (maar minder 
dan anders!), komt goed. Stevig, rijk. 
Aan bevolen op (filmpje) site Perswijn. 
2018 Meursault (van vijf lieux-dits) is 
fijn, volfris hazelnoot, rond buikje.  
Helaas geldt voor de ‘hogere’ witte 
2018: veel is al verdeeld onder trouwe 
fans, kijk op onze site wat er nog is. 
Chevalières, geraffineerd, fris, com-
pact, fraai. Limozin (akker 1938) is zijn 
brede, volle zelf. Meursault Charmes 
heeft aristocratische élégance, golvend 
lang. Poruzot is archetype meursault: 

volzacht, zinlijk… Terwijl Chassagne- 
Montrachet Morgéot (witte wijn-stuk 
Fairendes) boers en stevig, op het fruit is 
en bijna grand cru Perrières nog op slot 
zit, wel gróte lengte. 
Rood 2018 is plezier ten top en ruimer 
beschikbaar(in 2019 juist niet!). Bour-
gogne Côte d’Or Rouge puur pinot: 
rijp fruit, snuf hout, vlezig, zachtfris. 
Chassagne-Montrachet Rouge (per-
ceel 1954) met zwarte bessen, thee, is  
volumineus en kruidig. De unieke  
(monopole) Meursault Rouge Clos des 
Mouches (1949): fijn, smeuïg, kabbelend 
als een volnay 1er cru. Beaune Bressan-
des 1er Cru (1959), de galante, levens-
wijze seigneur in satijnen kamerjas. 
Gaat járen mee. 

jacques carrilon 2018
In Puligny-Montrachet proeven we 
sinds 1986 bij een van de beste witte 
wijnboeren van de Bourgogne, Jacques 
Carillon. Stipt (altijd op tijd), keurig  
(hij nu mondkapje, wij kartonnen 
spuugbakje) en trouw: we hoeven niet 
zoals bij collega Bourguignon nu opeens 
vooruit te betalen, sterker: we mogen 
ons quotum ook in twee keer afnemen, 
menig horecaklant wil de wijn pas dit 
najaar krijgen. Ook voor u is er nog wat 
van Puligny-Montrachet 2018. Een  
puligny pur sang fijn, elegant, steely,  
crispy. 

hey, mâcon bray?!
In juli ook (flink omrijden) naar Mâcon 
Bray (hey, Bray?) een westelijke, hoge, 
natte hoekje Mâconnais sinds 2015 een 
appellation villages. Met opwarmend  
klimaat is de koele rode kalk/klei ( foie  
de veau) daar, perfect voor chardonnay.
Delphine en Sébastien Boisseau van 
La Vigne Mouton verlaten in 2007 de 
coöp van Buxy omdat hun bio werken 
niet wordt beloond, druiven verzwinden 
in het coöperatieve anonieme.  
Basale wijze van wijn maken: biodyna-
mische druiven; geen toevoegingen  

(alleen iets sulfiet bij bottelen); klaren 
noch filteren. 2018 Mâcon-Bray Le 
Mouton Blanc: frank en vrij, geen 
hout, vers brood, hazelnoot, vol en le-
vendig, geen zwaarte. Van 2018 Mâcon-
Bray Blanc ‘118’, chardonnay uit 1900 
nog paar dozen (www.vinoblesse.nl). 
Mâcon Rouge 2018 is op, 2019 komt 
niet voor december. 

HENRI GERMAIN & FILS
2018 Bourgogne Aligoté
Bewaar-aligoté uit Chassagne-Montrachet. 
Stokken uit 1930.
16318  eind 2020-2024  € 17,95

2018 Bourgogne Côte d’Or Blanc
Mini-meursault. Rijk en kruidig,  
deels stokken 1962.
08318  eind 2020-2025  € 26,50

2018 Meursault 
Van Pellans, Moulin Judas,  
Clos du Cromin, Dressoles, Vireuils.
08118  2021-2026+  € 45,00

2018 Meursault Chevalières
Geraffineerd, compact, steely als  
een puligny.
08718  2022-2026+  € 58,50 

2018 Meursault Limozin
Van stokken uit 1938, is zijn eigen  
brede wijze zelf.
07718  2022-2027+  € 58,50

2018 Chassagne-Montrachet  
le Morgeot 1er Cru Fairendes
Boers, rijk, breed. Kracht en volume. 
08818  2022-2027+  € 66,00

JACQUES CARILLON 
2018 Puligny-Montrachet
Puligny pur sang van topdomein. 
11218  2021-2025  € 49,95

DOMAINE LA VIGNE MOUTON
2018 Mâcon-bray Le Mouton Blanc
Frank en vrij, spontaan, energiek.
03718  2020-2024   € 18,50

Elke streek zijn specialiteit….

Kleine druifjes van oude stokken, (Moulin 
Judas voor de Meursault village 2019)
Foto: Lucie Germain 

Jacques Carillon als altijd  
zeer zorgvuldig

Eerste stop julireis 2020:  
terrasje in Pommard

2018 Bourgogne Côte d’Or Rouge
Van 50+stokken: rijp bosfruit, zacht en opwekkend. 
08218  nu-2022  € 26,50

2018 Chassagne-Montrachet Rouge 
Van perceel uit 1954. Is soepel en energiek. 
07818  2021-2024+  € 34,=

2018 Meursault Rouge Clos des Mouches 
Grand charmeur: verfijnd, smeuïg, kabbelend.
08918  2021-2028+  € 51,00

2018 Beaune-Bressandes 1er Cru
Oude heer van stand, hecht, recht, minzaam.  
Beau beaune.
08018  2022-2028+  € 51,00

Van sommige wijnen krijgen we jaar-
lijks een kleine allocatie. We probe-
ren deze flessen zo goed mogelijk 
over zo veel mogelijk klanten te ver-
delen. Hierbij krijgen klanten die elk 
jaar, ongeacht de kwaliteit van het 
oogstjaar wijnen van het betreffen-
de domein afnemen, en ook andere 
wijnen uit ons assortiment bestellen 
voorrang. U kunt deze wijn vrijblij-
vend reserveren, wij informeren u 
over de beschikbaarheid. 
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CHAMPAGNE-CHAMPAGNE!
Champagne De Sousa 
Champagne Brut Tradition
Elegant, soepel, aperitief.
04100  nu-2021+   € 35,=

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
Verfijnd, voornaam ‘Must have’ Winelife.
04800  nu-2023   € 44,50 

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

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Blanc de Blancs Brut Nature.
Zónder dosage. Gerieflijk glas. 
04500  nu-2021+   € 37,50

BORDEAUX EN CAHORS 

CHÂTEAU CHAMP DE TREILLES
2018 Bordeaux Blanc Sec ‘Vin Passion’
Wit fruit, citrus. Zuiver, droog en 
verkwikkend. 
08418  nu-2022   € 11,50

2019 Bordeaux Rouge ‘Le Petit Champ’
Pittig, stoer, mondvullend, o, zo puur. 
06819  nu-2024   € 12,50

CHÂTEAU DES GRAVIERS
2015 Margaux Cru Artisan
Verleidelijk zwoele van zonnig jaar.
37915  2021-2028   € 29,50

2016 Margaux Cru Artisan
Très Médoc, schoon fruit,  
nobel ceder, finesse.
37916  2022-2028   € 29,50

DOMAINES CHERMETTE
Crémant de Bourgogne Brut
Elegantie, witte bloemen, perzik,  
chique brioche.
14000  nu-2022  € 15,95

2019 Beaujolais Origine Vieilles Vignes
Van 35-85 jaar oude gamay.  
Opgewekt, soepel, kruidig. 
13519  nu-2022  € 12,50

2018 Beaujolais Coeur de Vendange
Van twee 100+-akkertjes op graniet.
13618  nu-2022  € 14,50

2018 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris,  
grafiet, zwarte kers. 
13818  nu-2024  € 18,95

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
2019 Coteaux du Lyonnais  
Rouge ‘Traboules’
Krokant, warmfris, slank, puur fruit: 
framboos, kers, pepertje.
42519  nu-2023  € 12,50

champagne-champagne!
Champagne Erick de Sousa (Avize, 
Côte des Blancs) staat voor subtiel,  
biodynamisch, toegankelijk, weinig 
sulfiet. Brut Tradition (50% chardon-
nay,40% pinot noir, 10% pinot meunier)  
is soepel, droog, fris en zacht. Brut  
Réserve Blanc de Blancs Grand Cru 
(chardonnay) is aristocratisch, vitaal, 
fijn, droog. 
Van Robert Barbichon et fils, in de 
nog lekker landelijke Côte de Bar, de 
biodynamische Brut Réserve 4 cépa-
ges (pinot noir, pinot meunier, pinot blanc, 
chardonnay), lage dosage 2g/l, volbreed, 
monter en toch rustig. Appeltjes,  
kweepeer, hazelnoot, honing. Érg lek-
ker, valt goed, zeggen wij uit ervaring… 
Champagne Blanc de Blancs Brut  
Nature (95% chardonnay uit 2015,  
zónder dosage), opwekkend, pittig, fris. 
Droog, krachtig, ook zacht en strelend. 
Gerieflijk glas. Lekker bij stuk regionale 
Chaource.

bordeaux energiek 
Energieke bordeaux zoals die van 
Champ des Treilles van Corinne en 
Jean-Michel Comme zijn schaars. J-M 
was tot voor kort régisseur van Pon-
tet-Canet, biodynamisch stuwde hij de 
grand cru naar grote hoogte. Corinne 
hielp grand cru Climens (Barsac) terug 
naar de top. Eigen honk bij Sainte-Foy-
La-Grande is proeftuin, lab, voor het 
grote werk. 2018 Bordeaux Blanc Sec 
Vin Passion (sauvignon, muscadelle,  
sémillon), pittig, energiek, droog, peper, 
gras, vuursteen en passievrucht! 
Bordeaux Rouge 2019 Le Petit Champ 
(merlot, cabernet franc, cabernet sauvig-

non, petit verdot) net op fles, géén hout, 
wel braam, vlier, peper. Pittig, stoer, 
mondvullend, o, zo puur.

margaux 2015 & 2016
Autodidact Christophe Landry, enfant 
du pays, wijnboer van vader op zoon in 
Arsac laat zijn kiezelgrond spreken, 
werkt biodynamisch; gebruikt weinig 
sulfiet; klaart niet; filtert amper, is  
zuinig met nieuw hout. Twee grote  
jaren Château des Graviers, Margaux 
Cru Artisan van cabernet sauvignon, 
merlot, cabernet franc, petit verdot,  
malbec, carmenère. 2015 heeft het verlei-
delijk zwoele van zonnig jaar, volzacht, 
blijft delicaat en levendig dankzij bio-
dynamie en sextet druiven. 2016 is  
klassieker in spe: très Médoc, schoon 
fruit, nobel ceder, finesse. Twee millé-
simes met tien jaar garantie. Van beide 
een doos dan? 

cahors in de wacht 
even in de wacht, Château de Ponzac, 
even op de voorraden letten… Via site 
laatste dozen 2016 Cahors ‘Mainte-
nant ou Jamais’. 

CHAMPAGNE & BORDEAUX 
Ergens horen ze bij elkaar: Champagne en Bordeaux. Het luxe-imago dat 
voorop staat, het geld gerichte. Grote huizen (grandes marques) hebben vaak 
bezittingen in beide streken, zitten ook in de parfum of mode. In de Cham-
pagne kiezen we voor de onafhankelijke, biodynamisch werkende boeren 
Erick de Sousa en Thomas Barbichon. In Bordeaux laten we grote châteaux 
voor wat ze zijn en doen we boodschappen bij biodynamisch duo Comme op 
Champ des Treilles en in Margaux bij eigenwijs Christophe Landry van Les 
Graviers. Bordeaux authentiek, biologisch, menselijk: het kan. En dat proef je. 

Bordeaux

Champagne

domaines chermette 
Bij Pierre-Marie en Martine Chermet-
te komen we al 25 jaar voor levenslusti-
ge, sulfietarme beaujolais van geploegde 
akkers. Dit jaar is de overgang naar bio 
ingezet, wens zoon Jean-Etienne die 
met jonge ambities het domein ver-
sterkt. Naam Vissoux veranderde in  
Domaines Chermette. De Crémant de 
Bourgogne Brut (chardonnay) heeft fijne 
mousse, elegantie, perzik, brioche. Lage 
dosage, natuurlijke gist, weinig sulfiet. 
Beaujolais Vieilles Vignes Origine van 

35-85 jaar oude gamay is in 2019 op het 
fruit, opgewekt, soepel, kruidig. 2018 
Beaujolais ‘Coeur de Vendanges -  
Vignes Centenaires’ van 100+-stokken 
op graniet heeft véél kleur, zwart fruit, 
iets hout, coulis de fruits, lengte. 2018 
Fleurie Les Garants is volstevig met 
gracieuze zwier, viooltjes, iris, grafiet, 
kers. 17/20pt rdvf

morgon bonne tonne
De morgons van La Bonne Tonne doen 
bourgogne-achtig aan. De 6ha worden 

biodynamisch, deels met paard be-
werkt. Natuurlijke vinificatie, sulfiet 
pas bij bottelen, opvoeding op oude 
houten vaten. Nestor Marcel Grillet 
droeg domein over aan zoon Aurélien 
en schoonzoon Thomas. De 2017 Mor-
gon Les Charmes (graniet) is koket, vol-
rond, dik kersenfruit, eindigt subtiel, 
crescendo. Van machtige 2017 Côte du 
Py alleen nog magnums in Baarn. 

van ongekend niveau
Voor jonge Guillaume Clusel, zoon  
van Gilbert Clusel en Brigitte Roch,  
ligt grond in Côte-Rôtie (€ 1.100.000/ha!) 
buiten het budget. Hij zoekt het 20km 
hogerop in de vergeten Coteaux Lyon-
nais. Druif: gamay. Expositie, bodem, 
vinificatie à la côte-rôtie. Cultuur:  
bio. Coup de coeur Revue du Vin de 
France: ‘un niveau rarement vu dans cette 
appellation’. 2019 Coteaux Lyonnais 
Rouge Traboules krokant, warmfris, 
slank, puur, framboos, kers, pepertje. 
Hagel en nachtvorst halveerden de 
oogst, waardoor hij druiven bij moest 
kopen: geen bio-certificaat dit jaar. 

Beaujolais  
& Lyonnais

BEAUJOLAIS & LYONNAIS
Wijnen op het fruit, op het leven, elegant, zonder zoet of zwaarte: beau-
jolais van Chermette want drinkbaar, zwavelarm, zonder handje suiker, 
smaaksturende gisten of Arabische gom. De biologische morgons van 
Bonne Tonne zijn anders, meer Bourgondisch. Zuidelijker in de Coteaux 
Lyonnais excelleert Guillaume Clusel, met pa en ma (Côte-Rôtie) in 2018 
coup de coeur Revue du Vin de France.
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de comfortzone:
combier & fils
In juli ook langs Domaine Combier. 
Zoon David (26) ontvangt, open, piente-
re knul, oenoloog ook. Broer Julien is in 
de wijngaard. De crozes-hermitage 
1992 van pa Laurent (toen 27) was de 

eerste biologische wijn in ons gamma: 
wég alle vooroordelen over bio. We 
proefden wijn met fruit, zó anders dan 
fruitige wijn. Nu is 85% van onze wijnen 
bio of biodynamisch. Laurent, een voor-
beeld toen, een boegbeeld nu, van bio én 
van de streek: twee sterren Guide 
rdvf 2020 ‘tous les vins, y compris les 
blancs, sont désormais de haute volée’. Alle 
wijnen kenmerken zich door hun zuive-
re fruit en onberispelijke opvoeding, 
soms op betonnen eieren, vaak op barri-
ques. Comfortwijnen. Blanc Domaine 
Combier 2019 (85% marsanne, 15% rous-
sanne) nectarine, abrikoos, fijn, zacht, 
aai hout, onweerstaanbaar. Cuvée Lau-
rent Rouge 2019 kreeg géén hout. Syrah 
puur, krokant, frisse rijkdom, fruit, 
speels, pepertje, en weer: fruit. Rouge 
Domaine Combier 2018 (16.5-17/20 
rdvf) is verleidelijk volsmeuïg, perzik, 

chocola, wat gerookts, snuf luxueus 
hout, royale maar minerale finale. 
Icoonwijn Clos des Grives 2017 (bio 
sinds 1970) is magistraal. Kijk op de site 
of er nog wat is P.S. wie deze en/of ande-
re Combier dit voorjaar al heeft besteld, 
krijgt deze in november geleverd.

de postzegels van  
clusel-roch
Icoon (sinds 1989) uit onze stal: post-
zegeldomein (5.5 ha) Clusel-Roch in 
Côte-Rôtie. Artisanale, ragfijne wijnen 
van Gilbert Clusel en Brigitte-Roch, met 
zoon Guillaume coup de coeur in Guide 
des Meilleurs Vins de France 2018. Net 
als wij, zijn ze wars van elke modegril, 
altijd op eigen kompas blijven varen. 
Officieel bio sinds 2002, in de praktijk 
veel langer… 2019 Condrieu Verchery: 
delicaat, zalvend, abrikoos, bergamot, 
mineraal. 2018 Côte-Rôtie ‘Schistes’ 
van verweerde leisteen, 95% syrah sélec-
tion massale (oude serine d’Ampuis) 

met wat viognier. Zwart fruit, teer, 
floraal, zeep… Kamermuziek. Nu een 
fles op het fruit, de rest 5-10 jaar de  
kelder in. Voor cru’s Grandes Places 
(18.5pt rdvf) en Viallière (beide per 3): 
kijk op vinoblesse.nl wat er nog is.

 
rhône precies 
In juli proeven we op Domaine La  
Cabotte in het stille Massif d’Uchaux 
met Eric Plumet. Van zijn gezicht zijn 
de afgelopen zware maanden af te lezen. 
De komende vroege oogst baart ook  
zorgen: hoe aan plukkers te komen, en 
hoe je aan Covid-regels te houden? 
Rode draad in de wijnen: verfijning en 
precisie, dankzij het sinds 2008 conse-
quent biodynamisch werken. Dat de 

bodem veel silex bevat speelt ook een rol. 
Wit 2019 is mooi maar helaas al op. De 
2018 ‘Colline’ Rouge bloeit nu open: 
kers, viooltjes, rijpe framboos, kruidig, 
volzacht, fijne zuren, geen zwaarte. 

oprecht, omarmend…
De hedonistisch volle wijnen van La 
Roubine in Gigondas zijn zo oprecht 
als maar kan zijn, omarmend warm 
ook. Ex-brandweerman Eric Ughetto  
en eega Sophie kiezen voor bio en ‘het 
gezond verstand en de simpliciteit van 
grand-père et grand-mère’. Strenge drui-
venselectie, het laatst plukken van hele 
dorp, eigen gisten, niet ontstelen, geen 
rvs maar cementen cuves en oude foe-
ders. Zo ongebolsterde, ongefilterde, 

van fruit en kruiden dampende reuzen. 
2018 Sablet La Grange des Briguiéres 
(70% grenache, 25% syrah, 5% cinsault) 
heeft volzachte zwier, donkerrode kers, 
laurier, warme kruidigheid. 2018 Vac-
queyras (70% grenache, 15% mourvèdre, 
15% syrah) is nog timide maar in de 
mond wel al genereus, fraîcheur in  
afdronk draagt de geuren van daar.  
In 2018 Gigondas (70% grenache, 15%  
syrah, 13% mourvèdre en pluk cinsault). 
Kers, zwarte olijf, kruiderij, cacao,  
peper. Meest gulle én verfijnde van al, 
als een (onversterkte) vintageport.

REUZEN UIT DE RHÔNE 
Enige wijnreisje deze zomer ging (via de Bourgogne) naar favoriete  
streek Le Vaucluse. Raar, half juli en geen toerist te bekennen, het is  
bijna zo rustig als die eerste keer in 1983 in ons tentje op camping  
Beaumes-de-Venise… In de droomdorpjes daar gaan we zevendertig jaar 
terug in de tijd, zelfs in populair Gigondas niet meer dan een handvol 
uitpuffende fietsers onder de platanen; de smalle, steile straatjes met 
wijnlokaaltjes ogen verlaten. En de alom in de verte aanwezige Mont 
Ventoux? Die kijkt zwijgend toe… 
Vanuit fijne chambre d’hôtes bij Le Barroux bezoeken we onze wijnboeren 
(La Cabotte, Ferme Saint-Martin, La Roubine) en wat nieuwkomers. Sur la 
route al bij Combier (Crozes-Hermitage) geproefd, prachtwijnen! Bezoek 
aan Clusel-Roch (Côte-Rôtie) moeten we annuleren door file-ellende bij 
Lyon. Niet erg, we proefden de wijnen in januari al met (zoon) Guillaume. 

Rhône

DOMAINE LA CABOTTE
2018 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje, goed vol, sappig. 
01918  nu-2022   € 10,95

DOMAINE LA ROUBINE
2018 Côtes-du-Rhône Villages Sablet  
‘La Grange des Briguières’
Volzachte zwier, kers, laurier,  
warme kruidigheid toe. 
01518  nu-2022   € 13,95

2018 Vacqueyras
Ongegeneerd genereus, fraîcheur in finale.
04018  eind 2020-2023   € 17,75

2018 Gigondas
Meest gulle: kers, zwarte olijf,  
kruiderij, cacao, peper. 
01418  2021-2026   € 21,00

DOMAINE COMBIER
2019 Crozes-Hermitage Blanc ‘Domaine 
Combier‘
Abrikoos, fijn en strelend zacht, subtiel 
hout, onweerstaanbaar.
10519  nu-2023   € 22,50

2019 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Cuvée Laurent‘
Krokant, frisse rijkdom, fruit,  
pepertje en weer fruit. 
06519  nu-2022   € 17,95

2018 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Domaine Combier’
Comfortabel zacht, fris,volsmeuïg,  
perzik, chocola.
05518  nu-2025   € 21,95

DOMAINE CLUSEL-ROCH
2019 Condrieu ‘Verchéry’
Delicaat, zalvend fris, genereus, abrikoos, 
bergamot.
05619   eind 2020-2023   € 49,=

2018 Côte-Rôtie Cuvée ‘Schistes’
Fijn als alleen echte côte-rôtie kan zijn.
07318  2021-2028   € 45,=

Provence

Zoon David ontvangt ons

Ferme Saint Martin  
staat op de achterpagina!

Ook bij Domaine la Cabotte kijkt  
de Mont Ventoux toe
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CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2019 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’’
Beste ooit: aristocratische élégance  
en lengte. 
26019 nu – 2022   € 14,50

CLOS CANERECCIA
2018 Corse Blanc ‘Clos Canereccia’
Verleidelijke vermentinu.  
Koesterend friszacht. 
42818  nu-2022  € 18,95

2019 Corse Rosé ‘Cuvée des Pierre’
Mediterraner kan het niet...
43219  nu-2021  € 12,50

2018 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Fijne instapper van niellucciu,  
syrah en grenache. 
42118  nu-2022  € 12,50

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2019 Patrimonio Blanc
Witte bloemen, citrus, elegant,  
energiek, glas-zo-leeg. 
57019  eind 2020-2023  € 16,50

2017 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Coup de coeur (17–17.5 pt) RDVF

42017  nu-2024  € 26,=

2016 Vin de France Rouge Hors Série
Rood peperig fruit, opwekkend kruiden, 
kruiden… 
80716  nu-2023  € 17,95

2015 Patrimonio Porcellese Vieilles Vignes 
Ingetogen, gebalde kracht, tikje sauvage.
51615  eind 2020-2025  € 27,50

2019 Proefdoos Corsica
Met 2 flessen elk van Rosé 2019, Patrimonio 
Blanc 2019 en Rouge Hors Série 2016.
56119 3x2 eind 2020-2025  
gem/fles € 16,95

Corsica

CORSICA

Patrimonio

Aléria

PROVENCE & CORSICA 
Fijn in de Provence: het klimaat, het licht, de Mediterranée, het lichte 
eten, de rosé van Roquefort…. Overtreffende trap: Corsica, l’île de Beauté, 
ruiger, spannender, Italiaanser. En qua wijn zeker dynamischer dankzij 
een bende gedreven jonkies - vooral in cru Patrimonio en Calvi - opterend 
voor bio en beter. Juni 2018 én 2019 waren we er, gepland bezoek dit jaar is 
voorlopig verplaatst naar november. Corsicaanse wijnen zijn aan de prijs 
(ook ter plekke), onder de 15 euro lastig iets moois te vinden, maar 
daarboven: een Eldorado voor wie buiten de gebaande banen durft te 
drinken. Revue du Vin de France: ‘Sans doute le vignoble le plus exitant et 
dynamique de France à l’heure actuel’. Wij kiezen voor de levenslustige 
wijnen van jonge sterren Clos Canereccia en Nicolas Mariotti Bindi. En de 
subtiele blanc van la grande dame de Patrimonio: Muriel Guidicelli. 

provençaalse klasse 
Om het hele jaar door op scherp te heb-
ben: de biologische Côtes de Provence 
Rosé Corail van Château de Roquefort. 
2019 is beste ooit: geurig, opwekkend, 
vol rinse besjes, bergamot, brem, 
buxus. Aristocratische élégance en 
lengte. Gaat ook nog paar jaar mee.

de gulle wijnen van 
clos canereccia
‘La plus belle aventure récente de la côte 
orientale’, aldus La Revue du Vin de 
France over Clos Canereccia in het oos-
ten tussen Aléria en Corte, vanaf 2010 
door kleinzoon Titi (Christian) Estève 
geleidelijk getransformeerd in biolo-
gisch, experimenterend (amfora’s, en-
ten oude druivenrassen) modern wijn-
goed. Bodem met rossige galets roulés op 
alluviale klei waarvan gulle, sappige, 
alom geprezen wijnen. En gedreven is 

hij, onze vigneron romantique, zoals Titi 
zich afficheert, proef maar: 2018 Corse 
Blanc Clos Canereccia (vermentinu): 
open, bloemen, perzik, wat chique hout, 
vol, strelend zacht. Rosé Cuvée des 
Pierre (50% sciaccarellu, 25% niellucciu, 
25% grenache) is stevig, volfris, volop 
fruit en mediterrane kruiden, ook zalig 

op een zonnige winterdag… 2018 Corse 
Rouge Cuvée des Pierre is goede op-
stap tot rood Corsica (50% niellucciu, 25% 
syrah, 25% grenache): zwart fruit, gra-
fiet, intens maar luchtig, stevige,  
kruidige finale, 15.5-16pt rdvf. Aan-
bevolen in Perswijn, per glas in sterren-
restaurants.

vlammend wijnhart:
nicolas mariotti bindi 
Twee jaar achtereen op stap (proeven, 
wijngaard in, lunchen, nog eens proe-
ven) met Nicolas Mariotti Bindi en 
eega Julie. Dit jaar zagen we elkaar op 
bio-beurs in Montpellier. Nicolas, door 
Revue du Vin de France tot wijnboer van 
het jaar Corsica gekozen is helder, op-
recht, toegewijd, heeft humor en een 
vlammend wijnhart. Nico weet wat hij 
wil en kan. En wat (nog) niet. Dat proef 
je in zijn intuïtieve, gloedvolle biologi-
sche wijnen van klei/kalk in cru Patri-
monio, sommige als vin de france gede-
clareerd ter behoud artistieke vrijheid. 

Op etiket is het exacte (lage) sulfiet-
gehalte vermeld, hulde. Sinds 2015  
beschikt hij in Oletta over een eigen 
(oude) cave, Cantina di Torra gedoopt.
2019 Patrimonio Blanc: echt vermenti-
nu van hier, echt Bindi…. Mooi fris, wit-
te bloemen, citrus, zijdezacht, elegant, 
energiek, glas-zo-leeg. 2017 Blanc Mur-
saglia (bio-vermentinu op kalk) is ande-
re koek: als witte hermitage met bloe-
men, rijpe peer, specerijen. Breed, rijk, 
fluwelig, ook ziltig fris. Coup de coeur 
rdvf (17.5 pt) ‘grand blanc expressif…  
le profil dynamique et la finale épicée  
équilibrent la générosité naturelle. In 2016 
Rouge Hors Série komen de niellucciu 
(Patrimonio) van drie percelen samen: 
van dicht beplante akker Mursaglia 
(klei/kalk), Carcu (klei/kalk) en Porcellese  
(galets roulés, 50+ stokken). Géén hout, 
wel rins rood fruit, peper, teer, leer, 
spannend broeierig. De smaak is trans-
parant, opwekkend met waaier maquis 
(wilde kruiden) toe. 2015 Patrimonio 
Rouge Porcellese Vieilles Vignes  
(50+ niellucciu ) finesse en het kabbelen-
de van brunello maar geen hout, wel 
wilder, kruidiger (oregano, tijm, nepita) 
teer, volumineus en mineraal. Revue  
du Vin de France: ‘un grand cru de  
méditerranée’. Zo is dat.
Voor instappers: Proefdoos Corsica is 
er nog (beperkt) met 2 flessen elk van 
Rosé Cantina di Torra 2019; Patrimonio 
Blanc 2019; Rouge Hors Série 2016. 

wit muriel guidicelli 
In Baarn nog paar dozen 2018 Patrimo-
nio Blanc van Muriel Guidicelli, la 
grande dame de Patrimonio: subtiel, 
floraal, mineraal, chique en elegant.

Nicolas Mariotti Bindi,  
Cantina di Torra

Toegang tot ‘Plage de Lotu’ een van  
de mooiste strandjes van Corsica,  

niet ver van Patrimonio 
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groen altugnac
In zuidelijke, hoge deel Limoux bij  
Altugnac van Christian Collovray en 
Jean-Luc Terrier kalkrijke bodem met 
fossielen, 400-500m hoogte, Pyreneeën 
niet ver. Ooit een zee hier, nu groen, zon-
nig met koele nachten, doet chardonnay 
en pinot noir fraîcheur houden. Het trio 
voor alledag staat op pagina 4, hier 2018 
Haute Vallée Blanc, Chardonnay:  
sappig, gerieflijk vol, fris, een limoux, 
maar zonder hout. 2018 Pinot Noir met 
rood fruit, chique zweem vanille is 
monter en zacht. Heerlijke, betaalbare 
pinot.

eindelijk minervois! 
Het was al een poos sukkelen met loyale 
veldwerkers Jean-Louis en Viviane  
Bellido van Domaine des Murettes in 
La Livinière. In 2018: Jean-Louis een 
hernia; daarna valt hij van keldertrap, 
weer ziekenhuis; dan met infectie op de 
intensive care; in 2019 akkefietje met 
kettingzaag: maand hôpital. En dan 
moet het Coronaverhaal nog beginnen. 
Enfin: binnenkort arriveert eindelijk de 
zo lang niet leverbare minervois en aan-
vulling van de 2019 Viognier Muret-
tes: stevig, vol maar fijn zuidelijk wit. 

Rinse abrikoos, perzik, kruiderij van 
daar in finale. Minervois Rouge Mu-
rettes 2019 is jong, wel al vol, rijk, stoer. 
Je proeft nog de rijp met eigen groene 
vingers geplukte biologisch geteelde 
(syrah, grenache) druiven. Zwarte kers, 
cassis, bloemetjes, kruiden, peper. Gaat 
3-5 jaar mee. 

corbières maritiem
Vanaf het opgeleefde Peyriac de Mer de 
heuvels in en je komt bij Domaine des 2 
Ânes in maritieme deel Corbières. Een 
biodynamische biotoop, waar Magali 
Roux wordt bijgestaan door vriendin 

Mylène en ambitieuze wijnboerenzoon 
voor het veldwerk. Premiers Pas 2017 
(carignan) is een joviale vin nature: zwart 
fruit, rins, glou-glou soepel. Serieuzer  
de Fontanilles 2018 (grenache, carignan, 
syrah, geen hout): soepel en heerlijk sap-
pig, bosbes, garrigues, peps. In L’Enclos 
2017 grenache, syrah, op hout getemde 
mourvèdre. Rijp fruit, vijgen, peper,  
rijkdom, finesse. 

wit uit ruig corbieres 
De andere (ex-)ezel van Deux Anes, Do-
minique Terrier maakt nu op zijn Dom 
& Terre prachtig wit in het hoge, ruige, 
stille achterland van Corbières. Witte 
natuurwijnen op hun best, zit Domini-
que in de genen, pa was eerste bioboer in 
de Jura. En Solo, Viognier 2019, wat je 
van mooie viognier wil: weelde, abrikoos, 
perzik. Ongefilterd, amper sulfiet, fijne 
zuren. Broer En Duo, Corbières Blanc 
2019 (marsanne, rousanne) is ook rijk 
maar complexer, kruidiger. Meer voor 
aan tafel. Ook doen. 

GRANDS VINS DU LANGUEDOC 
Sinds 1985 (we mogen ons specialist noemen) zijn we kind aan huis in de 
Languedoc, ‘s werelds grootste en misschien wel spannendste wijngebied. 
Qua regelgeving ook een van de meest ingewikkelde. Zo niet elke gemeen-
te, dan wel elk buurtschap, departement een eigen herkomstbenaming, 
elk met eigen belangen, eigen (soms dominante) spelers, regels en als het 
goed is, met eigen microklimaat of bodem. Vorig jaar waren we er drie 
keer, dit jaar (vooralsnog) alleen in januari. 

Limoux & Minervois
Limoux ligt in het Atlantisch groene 
deel van Oc onder Carcassonne.  
Zuidelijk is het hoog en kalkrijk met 
fijne bubbels; volfrisse chardonnay; 
elegante pinot noir. Prima mauzac, 
chenin, merlot, syrah soms. Caber-
net? Nee. Van Carcassonne oost-
waarts naar Minervois, na 30 km 
vlakte waarvan saaie wijnen, begint 
het in de heuvels bij La Livinière.  
Syrah is de ster, geur van zwart 
fruit, kamille, pikante bloemetjes 
(santolina). 

Languedoc

ALTUGNAC
2018 Haute Vallée Blanc, Chardonnay 
Sappig, gerieflijk vol, fris. 
31018  nu-2021+  € 10,50

2018 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris. 
31118  nu-2022  € 10,25

DOMAINE DES MURETTES
2019 Vin de France Blanc Viognier
Echt viognier, écht Minervois..
04719  nu-2022   € 10,95

2019 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, cassis, bloemetjes,  
kruiden, peper.
05719  eind 2020-2023   € 10,25

DOMAINE DES DEUX ANES
2017 Corbières ‘Premiers Pas’ 
100% fruit, 100% drinkbaar, fris en soepel.
27517  nu-2022    € 10,50

2018 Corbières ‘Les Fontanilles’
Soepel en heerlijk sappig, bosbes, 
garrigues, peps.
25518  nu-2024    € 11,95

2017 Corbières ‘L’Enclos’
Oude grenache, syrah en (op hout 
getemde) mourvèdre.
25617  nu-2025    € 14,95

DOM & TERRE
2019 Vin de France Blanc viognier ‘En Solo’
Weelderig, abrikoos, perzik, ongefilterd, 
amper sulfiet.
18219  nu-2022   € 11,95

2019 Corbières Blanc ’En Duo’
Marsanne, rousanne, complex, kruidig, 
18419  nu-2022   € 11,25

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van Oc, ten zuidoosten van Carcas-
sonne, zuidwesten van Narbonne 
aan de voet van de Montagne Noire. 
Goed ruig daar, van nabij zee tot het 
desolate, rotsige binnenland bij Ala-
ric Lagrasse, Meeste wijn is rood, in 
hoofdrol: carignan.

Let op: er staan ook 
Languedoc wijnen  

op pagina 5

Bij Domaine des Deux Ânes in Corbières 
een paar kilometer van zee
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MAS DES AGRUNELLES 
2019 Vin de France blanc viognier  
‘La Valière’
Energiek, floraal, abrikozenpit, slank en 
verfijnd. Aanbevolen.
02419  nu- 2021+    € 15,50

2017 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,  
bosbes, fraîcheur. 
06217  nu- 2022    € 11,95

l’absolu de la clape et 
du langedoc....
Hij had de ster op onze lenteproeverij 
zullen zijn: Christophe Bousquet van 
op pech (top) La Clape gelegen Château 
Pech Redon, volgens Guide Bettane  
& Dessauve ‘l’absolu de La Clape et du  
Languedoc’. Die proeverij ging niet door, 
proef dus thuis zijn magistrale (bio-
logische) wijnen doordesemd van de 
overdonderende natuur daar. En ook 
van de zee: let op de zilte finale in 2018 
L’épervier Blanc (grenache blanc, bour-
boulenc, viognier, marsanne, roussanne): 
friszacht, pijnboom, venkel, abrikoos, 
jodium. 2017 La Centaurée Blanc van 
80% bourboulenc (10 hl/ha, op foeder) en 
grenache blanc: wat hout, fiere kracht, 
bloemen, dennen, rozemarijn. Subtiel 

oxidatief als fijne manzanilla, 17/20 
rdvf. 
Rood: gewéldige Les Cades 2019 (syrah, 
cinsault, grenache, carignan): een fruit-
bom, zacht, fris en verleidelijk, ook  
laurier, jeneverbes, rozemarijn. Be-
dwelmend is 2017 L’épervier Rouge 
(30% grenache, 70% syrah op foeder en 
cement): concentraat van cades, teer,  
ceder, cassis, wierook, specerijen.  
Volume, breedte, luchtig zilte zuren. 
Ook op magnum, per 3. 
Iets te grote voorraad en dus nu in de 
aanbieding: 2016 L’Éperon van door 
zout, wind, zon verweerde 60+carignan. 
Géén hout, braam, leer, peper, lekker 
woest. Rechte rug, Catalaanse (Priorat) 
allures door fiere zuren. Klapstuk is 
2015 La Centaurée Rouge van 70%  

zeeminnende mourvèdre (rest grenache, 
syrah) 24 maanden op foeders. Doet  
menig bandol bleek weg trekken:  
raffinement, complexiteit, élégance! 
Fijn cacao (of carob?), witte peper, teer, 
pijnboom, zwart fruit, zachte tannines, 
mineralig. Pet af, 17/20 Bettane. Beperkt.

agrunelles anders
In Argelliers, koel kalkrijk westelijk 
hoekje Larzac, hebben Fréderic Porro en 
Stéphanie Ponson van Mas des Agru-
nelles vinificatie, opvoeding (geen 
hout maar cement) aangepast. Iets sul-
fiet erbij maakt wijnen preciezer zonder 
dat vin nature-karakter verloren gaat. De 
bijzondere 2019 Blanc ‘Valière’ (oude 
viognier op noordhelling) is energiek, 
floraal, slank en verfijnd. 2017 Terras-
ses du Larzac L’Indigène (60% syrah, 
25% grenache, 15% carignan): het warme 
van 2017 met huiseigen fraîcheur. Bos-
bes, zwarte thee, munt, tijm. Nicolaas 
Klei: ‘verrukkelijk samengaan van stoer 
Zuid-Frans en verfijnd fruit, van puurna-
tuurwijn en klassiek.’

niet meer vergeten 
Slimmerds zetten nu in op wijngaarden 
die koel, hoog, geventileerd zijn, en op 
hittebestendige bodems met kalk, leis-
teen. Zoals bij Saint-Privat een genegli-
geerd pluisje Larzac. Jonge Jean-Bap-
tiste Granier had dat tien jaar geleden 
al door en maakt er van lang vergeten 
percelen grenache, syrah, carignan op 
300-400m de prestigieuze ‘Les Vignes 
Oubliées’ gerijpt op grote houten vaten 
in oude, koele schapengrot. Verfijnde en 
open 2018 met rijp bosfruit, garriques, 
chique snuf hout. Aristocratie in de 
Languedoc.

getekend: clos marie 
We kennen Christophe Peyrus vanaf 
eerste oogst Clos Marie 1996. Briljante 
vigneron, de interactie, zoals die eind 
januari is altijd leerzaam en vertrouwd. 
Chris (50) levenswijzer, milder nu, is 
nog even fanatiek, nieuwsgierig, ge-
spitst op elk detail. Zijn wijnen van Clos 
Marie zijn en blijven getekend: Clos Ma-
rie. Mooi witte Manon 2017 (oude rous-
sanne en boel andere druiven): floraal, 
zacht, rond, energiek, 16/20 rdvf. Rou-
ge L’Olivette 2019 (deel op amfora) is 
kwiek, verleidelijk fijnzacht met aard-
bei, frisse tijm. Ook nog paar dozen 
2018, zie site. Uit warm 2017: ‘Cuvée Si-
mon’ 17/20pt rdvf, van syrah/grenache: 
braam, tijm, sinaasappel, peper, com-
pact, fris, rulle tannines. Kelderwijn.

CHÂTEAU PECH REDON
2018 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Maritiem wit van bourboulenc en  
grenache blanc. 
09618  nu-2023   € 15,95

2017 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Subtiel oxidatief, hartig als fijne manzanilla.
10617  nu-2024   € 19,50

2019 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
Een fruitbom, zacht, fris en verleidelijk.
27419  nu-2022+   € 12,50

2017 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Grandeur de La Clape. Gebotteld kruidenrek.
00317  nu- 2025   € 15,95
Idem op magnum
19017

  
nu- 2028   € 32,50

2016 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Beste carignan die we kennen.  
Allure Priorat. 
31416  2021-2024+   
Van € 15,50 Voor € 12,50

2015 La Clape Rouge ‘La Centaurée’
Raffinement, complexiteit, élégance.
37115  eind 2020-2025   € 23,95

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2018 Terrasses du Larzac ‘Les Vignes 
Oubliées’
Verfijnd en open. Aristocratie in de 
Languedoc. 
35818  2021-2025  € 19,95

CLOS MARIE
2017 Coteaux du Languedoc blanc ‘Manon‘
Grenache blanc&gris, rousanne, rolle, 
carignan blanc, muscat en clairette.
24117  nu-2022   € 18,95

2019 Pic Saint Loup ‘Olivette’
Op het fruit en pure plezier.  
In het Frans: une gourmandise.
14719  2021-2025   € 18,50

2017 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Zinderende fraîcheur en energie. 
04217  2021-2024+   € 31,50

La Clape
Droog, warm, winderig, kalkrijk berg-
massiefje bij Narbonne aan zee.  
Magische wijnen mogelijk mits je de 
overweldigende natuur respecteert: 
de warmzoete geur van pijnbomen, 
cades (soort jeneverbes), rozemarijn, 
brem. Denk er grijswitte rotsen bij, 
steile kliffen, vlinders, gezaag van  
cigales, het zilte van zee. 

Les Terrasses  
du Larzac
Recente AOP (alleen rood) en een 
van Ocs beste. Allegaar aan terrroir 
in 32 gemeentes, o.a. Saint-Saturn-
in, Aniane, Montpeyroux, Jonquiè-
res, Lac de Salagou, Saint-Jean de 
la Blaquière, Saint-Privat. Alle 
streekdruiven doen het goed. Ver-
zengende dagen, koele nachten 
met wind uit Cevennen in de rug. 

Le Pic Saint-Loup
AOP 40 km boven Montpellier  
met renommee. Natste partje  
Languedoc. Rood én wit hebben 
groene fraîcheur en élégance met 
impressies van dennen, rozemarijn, 
tijm. Clos Marie is en blijft de top.

 
Christophe Bousquet ‘l’absolu de  
la Clape et du Languedoc’

Voor de schapengrot met Jean-Baptiste 
Granier (Les Vignes Obliées) in 2017.  
Dit jaar zagen we elkaar in januari.
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DOMAINE DU PRÉ BARON
2019 Sauvignon de Touraine
Stuivend fris en rijp-rond tegelijkertijd. 
02219  nu-2022  € 9,50

2019 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. Gekonfijt fruit. 
02719  nu-2023  € 11,25

DOMAINE FLEURIET
2019 Menetou-Salon
Heerlijk open, milde zuren, buitengewoon 
drinkbaar. 
03819  2020-2023   € 17,50

2018 Sancerre Rouge Tradition
Een geboren Casanova, velourszacht, 
nonchalant charmant. 
05118  2020-2025   € 19,95 

DOMAINE DU CARROU
2018 Sancerre Blanc
Van drie terroirs, fijne zuren, lengte, 
toekomst.
00418  nu-2022  € 17,50

GINO PEDROTTI
2017 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay
Honing, veldbloemen, frisse rondeur 
zonder vettigheid. 
45917  nu-2022  € 14,95

2016 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Bite van schilinweking, rond, mineraal.
45316  nu-2022  € 14,50

Loire

klassiek sinds 1997 
Sinds 1997 chez Vinoblesse: de door Jean-
Luc Mardon op Domaine du Pré Baron 
duurzaam (Terra Vitis), modern-klas-
siek gemaakte sauvignons. Zijn 2019 
Sauvignon de Touraine is volfris, stui-
vend, sappig, grassig, grapefruit, kruis-
bessen. Cru Oisly L’élégante van oude 
stokken sauvignon heeft in 2019 gekon-
fijt (laatpluk) fruit, is zwoel, compact, 
Nieuw-Zeelands rijk.

tip: menetou-salon
& sancerre rouge
Toch een vondst dit voorjaar: Domaine 
Bernard Fleuriet & Fils in Menet-
ou-Râtel niet ver van Sancerre. Eigen-
zinnige, joviale, vrije, biologische wij-
nen op het plezier, op het leven… 
Menetou-Salon ‘La Vigne au Paul’ 
Blanc 2019 van (sauvigon) wijngaard op 
25km van Sancerre. Eigen gisten, sur lie 
opgevoed op cement. Heerlijk open, 

mals en creamy, monter, grapefruit, 
hooi, appeltjes, milde zuren, bijzonder 
drinkbaar. Ook een rouge om huis te le-
ren kennen: Sancerre Rouge Tradition 
2018 (pinot noir), deels op houten barri-
ques gerijpt. Een geboren Casanova: 
zwart fruit, grillé, velourszacht, fris, 
nonchalant charmant.

sancerre du carrou 
Op Domaine du Carrou (Bué) van pre-
cieze, terroirgekke Dominique en Dan-
ny Roger, deugdzame, stevige sancer-
res van geploegde akkers, met eigen 
gisten gemaakt. Sancerre Blanc 2018 
komt van  caillottes (zachte Oxford-kalk; 
terres blanches (klei-kalk, Kimméridgien) 
en silex. Ontluikt: geel fruit, kruisbes-
jes, fijne zuren, breedte, lengte.

parels angeli per fles
In Baarn per f les nog wat mythisch wit 
Mark Angeli, Ferme de la Sansonnié-
re. Zie vinoblesse.nl. Volgend jaar 2019.

LOIRE WARM LUILEKKERLAND 
In lang Loire-Luilekkerland met getypeerde, verteerbare wijnen van 
druiven als chenin, sauvignon, melon de bourgogne, pineau d’aunis, cabernet 
franc, gamay wordt relatief veel en bio gewerkt. Invloed van jaargang, zo 
nat en noordelijk, is groter dan elders. Maar ook hier door opwarmend 
klimaat meer alcohol in de wijnen, dat brengt de zo geroemde drinkbaar-
heid en élégance in gevaar, een chinon of bourgueil met 14.5˚is uit balans, 
terwijl dat bij een gigondas of minervois niet stoort want juist hoort…

ITALIA

Trentino

Veneto

orange da pedrotti
Voor mens en druiven is het goed toe-
ven in Valle dei Laghi waar de akkers della 
famiglia Gino Pedrotti liggen op 300m 
boven het Gardameer: zon, schone 
lucht, avondbries van het meer, Dolo-
mieten in de rug. Dit en de bodem van 
zachte kalk geeft de wijnen een milde, 
lieve frisheid. Biologisch werk buiten, 
binnen witte druiven vrij wijn laten 
worden met wat schilinweking (vinifica-
zione in rosso) en minimaal sulfiet, zo 
soort orange wines, maar dan subtiel 
en eerder goudgeel dan oranje. 2017 
Vigneti delle Dolomiti Chardonnay, 
géén chardonnay doorsnee! Honing, 
veldbloemen, frisse rondeur, geen vet, 
wel zachte élégance. Bij gnocchi of polen-
ta met paddenstoelen? Authentieke 
2016 Nosiola met diepe kleur, alpen-
kruiden, beukennootjes. Fijn rustig, 
zacht, bite, mineraal. Weldadig. 

TRENTINO & VENETO
Land van blinkende, soms druipende Dolomieten: Trentino. Van 
hoofdstad Trento tot de bergen boven Gardameer: appels, kaas, wan-
delpaden en wijngaarden… Grote huizen en coöperaties mikken op 
internationale druiven, familiebedrijven gaan meer voor authentieke 
schiava, teroldego, nosiola en manzoni, én voor biologisch. Lager en 
oostelijker: welvarend Veneto, grossierend in niets kostende niemen-
dallen uit de vlakte van 150 hl/ha, maar ook bron betaalbaar bio in de 
heuvels rond Gardameer en Soave. Druiven: garganega, pinot grigio, 
corvina, rondinella, molinera, cabernet en merlot. Wijnen o.a: soave, 
bardolino, prosecco, custoza, garda, valpolicella, amarone. Eten: 
zoetwatervis, polenta, risotto, salumi…

 
Oude markthal in Chartres

Goed toeven in de ‘Valle dei Laghi’  
bij de familie Pedrotti
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MONTE DEI ROARI 
2019 Vino Bianco frizzante ‘Sortie’ 
Fijn parelende energiedrank.
09519  nu-2022    € 9,75

2019 Veneto Bianco Bon Bicer
Meloen, floraal, fijn, vief en dorstlessend. 
52619  nu-2022    € 9,50

2019 Custoza Bianco 
Fieldblend, deels op amfora, breed,  
zacht, complex.
02019  nu-2022    € 9,35

2019 Garda Pinot Grigio ‘Le Tre Rie’
Puur en heerlijk: droog, fris en fier.
49619  nu-2022    € 9,35

2019 Bardolino Chiaretto
Zo sappig, zo puur, rins en vrolijk 
opwekkend. 
20919  nu-2021    € 9,35

2019 Bardolino Rosso ‘Reboi’
Frisdroog stoer en vol ineen, trappelt 
energiek na. 
17719  nu-2022    € 9,35

2019 Veneto Rosso Bon Bicer
Buitelt van het fruit, ongefilterd, aards. 
53119  nu-2022    € 9,50

AZIENDA SAN FEREOLO
2017 Dogliani Superiore ‘Valdibà’
Rinse kers, peper, hazelnoot.
03417  dit najaar-2024   € 16,50

TENUTA MIGLIAVACCA
2019 Freisa del Monferrato Casalese
Prettig boers, dikke aardbeien, bosfruit, 
volrond.
33819  2020-2023   € 14,95

2019 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak.
32419  2020-2023   € 14,95

super roari’s 2019
De biologische, weelderig (meeste onge-
filterd) frisse natuurwijnen van Alessia 
en Stefano Bertaiolo van Monte dei 
Roari net onder het Gardameer zijn ver-
bluffend goed in 2019 én betaalbaar. 
Een droomcollectie met wit, rosé, rood 
en bubbels: sappig, natuurlijk energiek, 
weinig of geen sulfiet, deels opgevoed 
op amfora. Frizzante Sortie: parelende 
energiedrank van cortese, trebbiano, friu-
lano, malvasia sulfietloos op amfora. 
Geurig, droog, zachte mousse, versla-
vend opwekkend. Custoza Bianco (gar-
ganega, trebbiano, tocai , snuf malvasia op 
amfora) is volfris, breed, complex. Over-
al (Perswijn, Hamersma, Harper’s Ba-
zaar, Vinoblogie) aanbevolen. Ook  
Garda Pinot Grigio ‘Tre Rie’ staat in 
sterrenrestaurants op tafel. Fier, zacht, 
citrus, peer, bite, opwekkend. Bianco 
Veneto Bon Bicer (zeg: bonbitsjèr) van 
garganega en trebbiano kan mee met de 
beste soaves. Parelmoeren glans (niet 
gefilterd), meloen, floraal, fijn, vief en 
dorstlessend.
Bardolino Chiaretto (rosato) is er voor 
het hele jaar, past altijd. Licht, écht fruit, 

vrolijk en om vrolijk van te worden. 
2019 Bardolino Rosso ‘Reboi’ is een 
vrije blije wijn (nul sulfiet). Viooltjes, 
kers, kruidig. Stoer, volfris, raspend, 
koel schenken. Veneto Rosso Bon  

Bicer (100% corvina) is zalig fris, licht 
(11.5˚!), buitelt van het fruit, ongefilterd, 
aards. Koel en met vólle teugen drinken.

Piemonte

dolcettissimo
De koningin van Dogliani, Nicoletta  
Bocca maakt in haar afgelegen San  
Fereolo in de heuvels van Dogliani door 
lange maceratie en opvoeding biodyna-
mische dogliani (100% dolcetto) als ware 
het barolo. Wijn zoals het hoort: kalm 
en energiek tegelijk. In warm 2017 
kwart minder geoogst. Dogliani  
Superiore ‘Valdibà’: donkere kers,  
framboos, hazelnoot, cacao. Stevig, 
compact, pit, opwekkend: dolcettissimo.  

zonder fratsen
In lieflijk glooiend Monferrato het oud-
ste biodynamische wijngoed (1964) 
van Italia: Tenuta Migliavacca (dui-
zend koeien) van Francesco en Monica 
Brezza. Zoals het hoort een echt ge-
mengd bedrijf. Al van verre al ruik je 
hooi, verse melk, mest, veldbloemen, 
kruiden. Wijnen zonder fratsen, klassiek 
gerijpt in méters hoge houten foeders en 
érg goed in 2019. Freisa del Monferrato 
Casalese is prettig boers, dikke aardbei-
en, bosfruit, volrond, zuren geven sch-
wung, aardse finale, fles zo leeg. Ook 

PIEMONTE
De heuvels ten zuiden van statig Turijn (Torino: Tureng in lokaal dialect) 
genoemd naar de ligging aan voet van de bergen. De akkers zijn zo ver-
snipperd als in de Bourgogne, ook hier kleine, tamelijk welvarende 
familiebedrijven. Druiven o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, cortese, freisa, 
grignolino, moscato bianco. aop’s en docgs als barolo, barbera d’alba, 
dolcetto d’alba, langhe rosso, barbaresco, roero, gavi, monferrato, mosca-
to d’asti. Gastvrije streek, je komt er voor wijn, truffels, porcini, regio-
kazen, salumi, hazelnoten. Overal fijne enotece en osterie, daarna loop je  
de overdaad er weer uit en af op een van de mooie wijnwandelpaden. 

San Fereolo hoog in de heuvels van Dogliani
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Toscana

Le Marche

il verdicchio di fabio
Op beurs natuurwijnen in Liguria be-
gin november ontwaren we dromerige, 
ook ijdele Fabio Marchionni van  
Collestefano. Hij, van klare wijn  
zonder rafelrandjes, opgevoed op rvs, 
lijkt tussen het natuurgeweld en al die 
hippe sikken en paardenstaarten niet 
op zijn gemak, is blij ons te zien. Zijn 

biologische Verdicchio di Matelica 
(sinds 2004 bij Vinoblesse) is een icoon-
wijn: vijfmaal tre bicchieri in Gambero 
Rosso; Decanter: Italy’s best buy-wine of 
all time… Druiven groeien op frisse 
hoogte (500m) boven Jesi. De 2019 is 
open, met gember, citrus, amandeltjes 
peer, opwekkend, crispy. Perfect bij 
schaal- en schelp dieren. 

buondonno classico
Al twintig jaar werken we met Toscaans- 
Napolitaanse ingenieur Gabriele Buon-
donno van Casavecchia alla Piazza in de 
heuvels bij Castellina in Chianti. Tus-
sen wijnperceeltjes (al dertig jaar bio), 
olijfbomen, struikgewas. Leisteen en 
kalk in bodem geven kracht én finesse. 
In kelder druifeigen gisten, niet filteren, 
weinig sulfiet, subtiel houtgebruik. Bij-
zonder is 2017 Bianco Alla Marta van 
oude, wild als boom groeiende trebbiano, 
met schilinweking, dit jaar (warm, 
droog) orange. Geurt fijn naar marmela-
de, bloesem, geconcentreerd, complex. 
Mooi bij oude kaas. Ook in 2018 (normale 
oogst) declasseerde Gabri wat chianti om 
gasten agriturismo voordelig glas Tosca-
na Rosso te schenken: rins zwart fruit, 
rokerig, soepel, drinken op niveau. 2018 
Chianti Classico volgt atypisch zwoele 
2017 op. Toegankelijk, kers, cassis, 
houtskool, leer, fijn zuur: molto classico, 
molto Buondonno. 

LE MARCHE & LA TOSCANA
In Le Marche zijn er voor bij de lokale boerse keuken stoere (eet)wijnen  
van op uitlopers Apennijnen geteelde verdicchio, passerina, pecorino (wit); 
montepulciano, sangiovese, lacrima (rood). Toscane spreekt gelijk tot de 
verbeelding: lieflijk, cultureel, romantisch, historisch en toeristisch, 
denk aan Florence, Siena, Montalcino, San Gimignano… Zon verleent 
druif sangiovese een tanige, warme souplesse, de aarde geeft kruidigheid, 
zuren. Dure, in hout begraven wijnen bij Bolgheri van merlot, caber-
net-sauvignon, syrah zijn niet aan ons besteed.

CASCINA VAL LIBERATA
2018 Cenerina Slarina Vino Rosso
Vriendelijk, viooltjes, kruidig, zeer 
drinkbaar. 
13218  nu-2022    
Van € 16,50 Voor € 13,50

CASCINA ROCCALINI
2019 Langhe nebbiolo
Fijn aards-floraal, verkwikkend energiek.
15019  eind 2020-2024   € 17,95

2017 Barbaresco Roccalini
Kruidig, rijp rood fruit, elegant en krachtig.
17317  eind 2021-2026+   € 32,50

COLLESTEFANO
2019 Verdicchio di Matelica
Open, gember, citrus, amandeltjes  
peer, opwekkend, crispy. 
34319  nu-2023+   € 10,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2017 Bianco alla Marta IGT Toscana
Oude trebbiano, schilinweking, type orange 
wine.
15817  nu-2022   € 22,=

2018 Toscana Rosso
Rins zwart fruit, rokerig, soepel.
15418  nu-2022   € 11,25

2018 Chianti Classico
Toegankelijk, zwarte kers, leer, lenig 
aristocratisch. 
15118  eind 2020-2024   € 15,95

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

Grignolino is beter dan in 2018. On-
danks (natuurlijke!) lichte kleur, enorm 
intens. Meer gereserveerd. Even beluch-
ten en dan: rinse kers, rozen, slanke zu-
ren, druivig nog, opwekkende tannines. 
Licht gekoeld van genieten. 

aanbieding slarina 
Op Val Liberata van Maurizio Caffer 
en Deirdre O’Brien (Monferrato) vooral 
slarina, een honderd jaar lang verdwe-
nen streekdruif, herontdekt door uni-
versiteit Torino. 2018 Vino Rosso Cene-
rina Slarina is een vriendelijke en 
unieke vino naturale: soepel, transpa-
rant, viooltjes, frisse besjes, kruidig, 
drinkbaar. Nu met leuke korting om 
wijn bereikbaar te maken, prijs is (was) 
wat hoog.

barbaresco geniale 
Vondst 2019: Paolo Veglio van Cascina 
Roccalini, wijngoed al 200 jaar in de 
familie, hij is de eerste die wijn zelf  
bottelt. Zijn nebbiolo staat op fameuze 
Sant’Agata-mergel. Paolo is groot  
Ganevat-fan, diens werkwijze bron  

van inspiratie. Cementen cuves voor ver-
gisting, geen rvs, houten foeders voor 
opvoeding. De biologische, natuurlijke 
wijnen hebben de finesse en fluwelen 
elegantie die aan mooie vosne-romanée 
doen denken. 2019 Langhe Nebbiolo 
druiven voor barbaresco maar dan jong 
op het fruit gebotteld. Fijn rins zwart 
fruit, aards, rozen, volslank, energiek. 
Prachtig. 2017 Barbaresco Roccalini: 
zonrijk jaar: kruidig, rijp fruit, com-
pact, intens, rijk, elegant en verfijnd  
tegelijk. Geniaal.

Proeven aan de keukentafel bij  
Francesco Brezza

 
Paolo Veglio, prachtige, elegante wijnen!

Hun tijd vooruit
Ter voorkoming van besmetting  
serveerde men in Florence rond  
1600 wijn vanuit speciale wijn -
raampjes: ‘buchette del vino’.
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Umbria

Lazio

Campania

landelijk stoer
Mei 2014 door Marc halfweg voettocht 
Bologna-Florence-Assisi-Rome bij 
(geen) toeval ontdekt, de landelijke 
stoere biowijnen van famiglia Moretti 
in Montefalco. Anno 2020 popelt we-
reldse dochter Giusy het van eigengerei-
de papà Omero over te nemen. 2018 Um-
bria Rosso ‘Terre di Giano’ is een 
kloeke fruitrijke rosso van ciliegiolo en 
sangiovese, geen hout. Fris, gekruid, 
zwoel fruit. Later 2019. Montefalco 
Rosso 2017 (70% sangiovese, 20% sagran-
tino en nog wat): concentratie, rijk, don-
ker gekonfijt fruit (als amarone), wie-
rook, spicy, finale in fanfare. Ook Olio 
Extra Vergine 2019: klassiek zacht, pic-
cante, ma non troppo. Per fles.

marco carpineti
De modern theatrale kelder van Marco 
en zoon Paolo Carpineti ligt aan de 
voet van het tegen een berg geplakte 
Cori, 50km ten zuiden van Rome. Een 
feest om er door de ultrasmalle steile 
steegjes van meer dan 2000 jaar oud, te 
dwalen. Het gaat goed met de azienda 

biologica: in Rome zijn de wijnen niet 
aan te slepen, hóge noteringen in wijn-
gidsen.
2019 Lazio Bianco Capolemole (100% 
bellone). Zacht citrus, bloesem, hint ho-
ning. Rond, heerlijk sappig, golvend, 
fraîcheur. Rood: houtvrije 2019 Lazio 

Rosso Tufaliccio (montepulciano en 
cesanese op tufsteen): kruidig, zwoelfris 
fruit, zwierige zuren, pastawijn. Olio 
Extra Vergine 2019 lijkt in nieuwe fles 
wel een parfum. Wel exquise olio!

 
fiano don chisciotte 
Op de grens Campania en Basilicata in 
Alta Irpinia ligt op 800m hoogte (win-
derig, koud, nog nachtvorst in mei) ver-
stopt tussen het eindeloze graan één 
wijnperceel (2ha biologische fiano) van 
tegen windmolens en wantrouwige bu-
ren strijdend 70+koppel Nerina en Pier-
luigi Zampaglione. Vinificatie zonder 
sulfiet met maand schilinweking. 2018 
Campania Fiano Don Chisciotte is 
open voor zijn doen. Goudgeel, lieflijk 
geurend naar Turks fruit, mandarijn, 
abrikoos, cedro. Rond, gevuld, fiere zu-
ren en wat tannines (denk aan een kaki) 
geven pit en bite. Meeste van de 8000 
flessen gaat naar sterrenrestaurants 
over de hele wereld. Ook lievelingswit 
Marc.

UMBRIA & LAZIO
Umbrië, het groene binnenland tussen Toscane, Marche en Lazio, is 
stil en ongepolijst.  Bergjes tot 1200m (wandelen!); aardse keuken; 
droomdorpjes als Assisi, Montefalco, Spello, Spoleto. Beste wijnen 
rond Montefalco. Witte druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbiano 
spoletino. Rode helden: sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Bij Rieti loop je 
Lazio in: lieflijker, rommeliger daar. Romeinen drinken hun wijnen bij 
eigen keuken: artisjokken, pasta, saltimbocca, pizza. Leuke autochtone 
druiven, vooral onder Rome: bellone, greco moro, cesanese, nero buono, 
romanesca, bonvino. Meeste wijnen gaan als Lazio igt door het leven. 
makkelijk! 

DOLCE CAMPANIA 
Streek tussen Rome en Napels, en het schiereiland daaronder, werd in de 
oudheid gezien als beste wijngrond van Italië. Want ondanks alle zon: 
groen, vruchtbaar en dolce: lieflijk zacht. Druiven als aglianico, greco, 
falanghina, fiano en aop’s o.a.: Sannio, Falerno, Solopaca, Vesuvio, Bene-
vento, Ischia, Cilento. docg’s Greco di Tuffo, Fiano di Avellino, Taurasi, 
Aglianico del Taburno. Met name wit kan mooi zijn, zeker als druiven 
(naar oude traditie) wat schilinweking krijgen, geeft wijn bite en doet 
deze passen bij veel groentegerechten, en bij buffelmozzarella natuurlijk! 

MORETTI OMERO
2018 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Verleidelijk zachte, fruitrijke rosso voor 
alledag.
39018  nu-2022   € 10,50

2017 Montefalco Rosso
Donker gekonfijt fruit, wierook, spicy hout, 
finale in fanfare. 
39717  nu-2024   € 15,00

Olio Extra Vergine di Oliva
Geurig, volzacht, piccante, ma non troppo.
70719 1 x 0,5l   € 12,95

MARCO CARPINETI
2019 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Rond, heerlijk sappig, golvend, fraîcheur.
32719  nu-2021   € 12,95

2019 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, zwoelfris fruit, zwierige zuren, 
pastawijn.
34519  nu-2022   € 12,50

Olio Extra Vergine di Oliva
Fijn, fruitig, licht piccante,  
peper, verse tomaat.
70619 1 x 0,5l   € 17,95

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2018 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Fiere fiano, 800m hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37618  nu-2023    € 18,50

Mooi en stil Umbrië

Campania aan zee:  Sorrento, ook bekend  
om zijn fijn, geurig citrusfruit

NO MORONE
Niet op tijd voor deadline (inleveren 
teksten) gearriveerd, proefmonsters 
2019 van Cantina Morone (Benevento), 
u weet wel van die bevallig zachtfrisse 
Falanghina Albanora en Benevento  
Bianco Vasallo.
Jammer! Wordt dus pas voorjaar 2021, 
mochten we ze na proeven, toch al  
meteen bestellen, melden we dat  
natuurlijk op de website en in en in  
volgende nieuwsbrief.
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Sardegna

Sicilia

zoals sardijn wil zijn 
Bij Sennori in het noordwesten, wijn-
bouw sinds 2500 v.C. De gaarden van 
Dettori liggen daar– met zeezicht- als 
soort amfitheater, in de bodem kalk en 
fossielen. We waren er twee keer. Paolo 
en zoon Alessandro zeggen stoïcijns 
Sardijns: ‘wijnen zijn zoals ze zijn en niet zo-
als ú wilt dat ze zijn. Alles gaat biodyna-
misch zonder compromis: de natuur gidst. 
Wijnen rijpen koel ondergronds zonder 
sulfiet op kleine cementen cuves. Vino 
Renosu Bianco 2018 (vermentino + drup 
moscato di sennori) ongefilterd natuurwit 
met bloemen, sinaasappel, mirte. Lieflijk 
zacht, zeebries in finale. Bij vis, groente, 
wit vlees. Vino Renosu Rosso 2018 van 
cannonau, monica en pascale is tamelijk 
verslavend: zonnig, zacht met fraîcheur 
van zee. Een en al mirte (denk aan soort 
kruidige geranium en veenbes) cacao, 
bosfruit. In Baarn ook nog wat dure  
cuvée’s wit en rood per fles.

koopje jankara 
De jonge Renato Spanu zit met zijn 
Jankara in San Leonardo, hart van Gal-
lura met bodem van puur graniet. De 
natuurlijke grens wordt gevormd door 
stuwmeer Lago di Liscia in het noor-
den, dorpen Luras en Calangianus wes-
telijk, Sant’Antonio in het oosten. Berg 
Limbara (1342m) houdt warme zuiden-
wind tegen. Het lago zelf tempert. An-
dere winden Tramontana, Maestrale en 
Grecale verkoelen, dragen het zilte mee 
van zee. Vermentino di Gallura Supe-
riore 2018 is slanker dan 2017, minder 
alcohol ook, soepel, perzik, amandel, 
jodium, sinaasappel. Volrond. Hoogste 
5 grappoli in Bibenda en bij Doctor 
Wine met 95/100pt beste vermentino 
2018. Wat te veel lof misschien, wijn is 
relatief makkelijk. Nog aardig voorraad-
je, 2019 op komst, dus nu als koopje…

licht, zilt & energiek
Inheemse (witte) druif grillo heeft de 
zonbestendige schil en zuren van voor-
vader cataratto, fruit van achter-achter 
oma zibibbo. Als grillo op kalksteen staat 
niet ver van zee, op het goede moment 
wordt geoogst, is de wijn licht in alcohol 
maar gestructureerd, zilt en energiek. 
Zoals bij Cantina Marco de Bartoli net 
buiten Marsala, waar Renato, Sebastia-
no en Giuseppina met jeugdig elan bio-
logisch en natuurlijk (eigen gisten, 
witte wijnen <40 mg sulfiet) verder 
bouwen op het pionierswerk van papa 
Marco, de legende. Doen dat gewéldig, 

wat een plezier  en drinkbaarheid! 2019 
Lucido (kloon cataratto) knisperend, 
elegant sap, limoen, maar 12.5 .̊ Bij  
tonijntartaar, mosselen, lamsoren.  
Verfijnder, complexer 2018 Vignaverde 
(grillo): subtiel, slank, je ruikt de zee, 
kruiden, pijnboompitjes. Creamy, zilte 
finale. Bij sushi’s, rauwe zwaardvis of 

tonijn. Groots Grappoli del Grillo 2018, 
op hout vergiste grillo heeft allure hóge 
witte bourgogne. Compact, jong, ge-
brand, bergamot, gember, zonne-ener-
gie: Sicilia in de gloria 2018 Sole e Vento, 
unieke combi van grillo uit Marsala en 
zibibbo van zwart vulkaaneiland Pantel-
leria. Zo uitbundig de geur (citrus , 

muskaat, lychee) zo fris, droog, ener-
giek de smaak. Aperitivo en perféct bij 
schaaldieren. Rest de (100% grillo) Vigna 
da Miccia Marsala Superiore Oro 5 
anni: dadels, toast, marmelade, hazel-
noot, kumquats. Niet té zoet, zilt zelfs. 
Lengte. Ook per fles. Nicolaas Klei: ‘de 
enige goede komt van De Bartoli, maar die is 
dan ook geweldig, weergaloos spannend’. 

indringende rosso
Voor mooi rood ga je op Sicilië naar  
de Etna (elegant, duur), Noto (rijk,  
gauw log), naar Vittoria voor fruitrijke 
frappato of je gaat de bergen in tussen 
Palermo en Trapani waar inheemse  
nero d’avola transparant en fris blijft.  
Op winderige hoogte (600 m) bij  
Camporeale kloppen we aan bij Porta 
del Vento (deur van de wind) van eind-
vijftiger Marco Sferlazzo die in 2002  
na een stads (Palermo) leven in de voet-
sporen van zijn geliefde nonno (opa) 
trad. Bodem koele rosse kalk/klei, noor-
delijke helling, wind overal en altijd. 
Bio gecertificeerd; eigen gisten;  
rijping op betonnen cuves en oude  
houten vaten. Afkoeling ‘s nachts zorgt 
voor fijne zuren, fris fruit en niet te  
veel alcohol. 2016 Rosso Maquè (nero 
d’avola en perricone) geurt naar wilde 
oregano, bosbes, pijnboompit, kers.  
Indringend, rijk maar stijlvol: Sicilië! 
9- bij Hamersma. 

LA SARDEGNA & LA SICILIA
Vergeleken met Sicilië en Corsica is Sardinië introverter, desolater, 
stugger. Menig veroveraar in spe kwam niet veel verder dan de kust: men 
verstopte zich met de schapen in het ruige binnenland. Zo zijn Sardijnen 
bij eigen cultuur en tradities gebleven en bij eigen druiven als vermentino 
en cannonau. Spijtig dat men voor het wijn maken vaak een enologo van 
buitenaf inroept, waardoor wijnen aan identiteit inleveren. Hoe anders 
extravert Sicilië: de lichtval; het klimaat; de bergen; cultuurschatten; de 
Etna; het chaotische verkeer; de citroenen, amandelen en pistachenoten; 
granite; tomaten; peperoncini, vis... De Siciliaan zelf met 5000 jaar over-
heersing in de genen is trots en gelaten tegelijk, maar blijft gastvrij voor 
de vele vluchtelingen en toeristen. Qua wijn is ingezet op (hier) saaie 
chardonnay, syrah, sauvignon, viognier… Kijk liever uit naar wijnen van nero 
d’avola, frappato, nerello mascalese (rood) en grillo, inzolia, carricante, 
cataratto bij wit. 

TENUTE DETTORI
2018 Vino Renosu Bianco
Mild natuurwit: vermentino, drup moscato.
44118  nu-2021   € 14,50

2018 Vino Renosu Rosso
Cacao, bosbes, sinaasappel, mirte: mmm.
44618  nu-2022   € 14,50

AZIENDA JANKARA
2019 Vermentino di Gallura Superiore
Soepel, perzik, amandel. Volrond. 
48818  nu-2022   
Van € 14,95 Voor € 12,50

MARCO DE BARTOLI
2019 Terre Siciliane Bianco ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48219  nu-2021   € 13,95

2018 Grillo Sicilia ‘Vignaverde’ 
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…! 
48318  nu-2023   € 15,50

2018 Terre Siciliane Bianco ‘Sole e Vento’ 
Grillo van Marsala en zibibbo  
van Pantelleria. 
47518  nu-2022   € 15,95

2018 Grillo Sicilia ‘Grappoli del Grillo’
Indringende, houtvergiste grillo. 
48418  nu-2025  € 23,50

Marsala Superiore Oro 5 anni  
‘Vigna da Miccia’
Betoverend: dadel, marmelade, toast, 
hazelnoot. 
48700 1 x 0,5l  nu-2030   € 27,50

PORTA DEL VENTO
2016 Terre Siciliane Rosso ‘Maque’
Vol siciliaanse macchia medditeranea.
40016  nu-2022   € 14,95

Levanzo, een van de kleine,  
mooie eilandjes rondom Sicilië
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authentiek portugal 
De authentieke biodynamische wijnen 
van Casa de Mouraz staan bij sterren-
restaurants over de hele wereld. Bezoek 
aan António Ribeiro en Sara Dionisio 
in het groene, oude binnenland van 
Dão, is wijngeestverruimend. Graniet in 
bodem geeft fraîcheur, breedte en mi-
neraliteit; de keur aan regionale drui-
ven maakt wijnen heerlijk anders. 2018 
Dão Branco (o.a malvasia-fina, bical, cer-
ceal-branco, encruzado, alvarinho) is jaar 
na de bosbrand waardoor kleine oogst. 
Citrus, peer, groene kruiden, gekonfijte 
zuren, zacht, mineralig (denk aan cha-
blis), puur en rustig. Geen hout, al lij-
ken we in de verte wat houtskool te 
proeven. De brand? 2015 Dão Tinto is 

zo Portugees als maar kan (touriga-naci-
onal, tinta-roriz, alfrocheiro, jaen, 
água-santa): kloek, met sexy rijp fruit in 
warm 2015, rins, donker fruit, specerij-
en, tabak, cacao… In Portgebied, 
stroomopwaarts, bijna in Spanje, komt 
van in lagar met voeten getreden touri-
ga-franca, touriga-nacional, tinta-roriz, 
tinta-barroca, sousãos op leisteenterras-
sen Douro 2015. Géen hout, geen zwaar-
te dus, maar vitaal zwart fruit, rozema-
rijn, chocola, warm volslank, fijne 
zuren. Bij Lekkerste Omfietswijnen 
2020 Nicolaas Klei, aanbevolen in lek-
kerbekprogramma Mangiare. 

vitaal navarra 
In 2005 stellen we u voor aan de dan 
piepjonge, net voor zichzelf begonnen, 
Catalaanse Dani Sánchez Nógue en 
Baskische María Barrena, samen Azul 
Y Garanza in Navarra, op groene uitlo-
pers Pyreneeën. Biologische teelt en 
modern natuurlijk werken zonder gese-
lecteerde gisten, houtsnippers of rvs, 
geeft nu al vijftien jaar vitale, fruitrijke 
feelgoodwijnen. 2019 Navarra Blanco 
Tres (30% oude viura, 70% garnatxa blan-
ca) is fris, aromatisch, wordt nog voller. 

Aperitief, bij groentegerechten, pipera-
de. 2019 Navarra Tinto Tres (tempranil-
lo, drup cabernet, geen hout) met braam, 
bosbes, Baskisch pepertje, sigaar, is 
volfris en sappig. Altijd goed. 

una rioja romántica
Positivo en onverbeterlijke romanticus 
Martin Andrés Alonso Etayo geniet  
er van dat hij van zijn dorp Calohorra 
een biotoop in balans heeft gemaakt en 
hij er een fijne collectieve biologische 
rioja produceert die iedereen zich kan 
veroorloven, die ook iedereen lekker 
vindt. Het begon ooit met een bezoek 
aan Japanse inspirator Fukuoka (perma-
cultuur) en eigenhandige aanleg wijn-
gaard, bouw huis en windmolen. Dat is 
alweer even geleden. 2018 Rioja Viña 
Ilusión: een hartverwarmende oerwijn. 
Geen hout, ongepolijst, stevig, fris,  
bessen, framboos, Spaans pepertje toe. 
2017 Beste koop Perswijn: ‘puur, sappig, 
elegant. Heerlijke wijn zonder opsmuk’. De 
2018 is nog beter.

Vinos Vinoblesse: Spanje &Portugal
Soms neuzen we ook rond in Spanje en Portugal. We proeven intuïtief, 
herkomst maakt niet uit al zal een klassieke houtgedomineerde reserva 
niet iets voor ons zijn. Als we dan een vin(h)o vinoblesse (natuurlijk, 
authentiek, houtarm, fruitrijk) in het glas krijgen: gaan we eropaf, en zo 
deze kleine, fijne collectie met de biologische wijnen van Azul Y Garanza 
(Navarra), Suriol (Cava), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão, 
Douro)…. Salud, saúde!

Opslag en distributie zijn toever-
trouwd aan WDC Verhoeven te Til-
burg, 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 ne-
men 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 krui-
sing 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 och-
tends 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 
post zegel) naar Antwoordnummer 
320, 3740 VB BAARN te sturen.  
Of via de site: www.vinoblesse.nl  
Wanneer? Zo snel mogelijk. Het liefst 
voor 15 oktober, later kan ook, maar  
de kans bestaat dan, dat een wijn is 
uitverkocht. 

Wanneer komt de wijn? 
De wijn wordt medio november 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 afge-
nomen. 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 ont-
vangst van de factuur, als de wijnen 
zijn bezorgd binnen 8 dagen. Bij een 
eerste bestelling vragen wij om beta-
ling 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: 
Verhoeven 013-5942430

Informatie aflevering en afhalen 

SPANJE

Toro
Rioja

Catalunya

Navarra

CASA DE MOURAZ 
2018 Dão Branco
Mineralig (denk aan chablis), puur en rustig.
43818  nu-2022   € 11,95

2015 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal!
44015  nu-2024   € 12,25

2015 Douro Tinto
Touriga-franca, touriga-nacional, tinta-
roriz, tinta-barroca en sousão, geen hout.
80815  nu-2022   € 14,50

NAVARRA

AZUL Y GARANZA
2019 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur. 
34119  nu-2021   € 8,25

2019 Navarra Tinto ‘Tres’
Tres selectie tempranillo. Sappig, fris, 
verwarmend. 
33419  nu-2023   € 8,20

RIOJA

VINA ILUSIÓN
2018 Rioja ‘Viña Ilusión’
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40218  nu-2022   € 9,50

 
Dani en Maria van Azul y Garanza
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Douro

Dão



 

HOOG EN NATUURLIJK ferme saint Martin 

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2018 Côtes-du-Rhône Blanc Carlina
Roussanne met schilinweking, clairette en 
grenache blanc zónder. 
05818  nu-2022    € 14,50

2019 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Pittig, krokant energiek.
05419  nu-2022    € 11,25

2018 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Veel volume én fraîcheur van de gele 
kleigrond en frisse hoogte.
23218  nu-2023    € 14,50

2017 Beaumes de Venise Rouge  
‘Cuvée Saint Martin’
Beste ooit, hecht, donker, kruidig, 
miraculeus elegant, mineralig. 
14317  nu-2025    € 18,50

THOMAS JULLIEN 
2019 Ventoux Sur le Caillou
Luchtig, vrij, griotjes, lavendel.
10019  nu-2022    € 13,25

Proefdoos Ferme Saint Martin
Van alle wijnen een fles + Cuvée 
Constancia. 
58119  nu-2022     
gem. prijs p/fl € 15,=

Een warme julimiddag lang op het 
panoramisch terras proeven met  
Thomas Jullien op La Ferme 
Saint-Martin bij Suzette 400m hoog 
in Les Dentelles de Montmirail, de 
Mont-Ventoux als decor. Papa Guy 
(net 59) is omdat hij op zijn 16e al be-
gon met werken nu met pensioen, hij 
werkt nog wat, maar alleen als hij er 
zin in heeft… Thomas bekent het do-
mein kleiner te willen, zo is het hem 
allemaal teveel. Maar vertel dat maar 
aan pa die alles heeft opgebouwd. Bio 
werken is en blijft hier gewoon: respect 
voor de natuur. Sinds Thomas de wij-
nen maakt komt het sulfietgehalte 

niet boven de 10mg uit, volgens  
Europese regels is dat niks, vandaar 
contains no sulphites op het etiket. 
2018 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carli-
na’ roussanne met schilinweking, clai-
rette en grenache blanc zónder. Vol-
zacht met bite, kruidig, iets lactisch, 
mandarijn, rozemarijn. Niet koud 
schenken. 2019 Côtes-du-Rhône Les 
Romanins (helft oogst) heeft tijm, 
brem, kersen, gedroogd gras. Pittig, 
krokant energiek. 2018 Beaumes de 
Venise Rouge, Terres Jaunes: kers; 
olijf; brem, veel volume én fraîcheur 
van de gele kleigrond en frisse hoog-
te. Onder vlag Les Vins de Thomas 
maakt Thomas van gepacht door 
buurman bio bewerkt (arm, rotsig) 
perceel. 2019 Ventoux Rouge Sur le 
Caillou: luchtig, vrij, griotjes, laven-
del. Stenig, elegant, zacht. Dan topcu-
vée depuis 1964 Le Saint-Martin 2017 
(85% grenache van 60-100+ jaar; 24 
maanden op foeders). Beste ooit, 
hecht, donker, kruidig, miraculeus 
elegant, mineralig. Grand vin.
Speciale Proefdoos Saint-Martin: 
van alle wijnen een fles, met een  
Cuvée Constancia (veel syrah op 
kalk, 500m hoog). La Grande dame,  
aldus Thomas. 


