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De nieuwe wijngids lente 2021
35 jaar op wijnpad… + Het Vinoblesse Jubileum-

spel + Feestpakket + Jong talent in de Pfalz,  

Languedoc en op Sardinië + Negen échte rosé’s 



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

05218  nu-2020  € 8,50
                      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.

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

Vijfendertig jaar op wijnpad 
We hadden het ons anders voorgesteld, het vieren van ons al 
vijfendertig jaar pratend, proevend, noterend, keldertrap af, 
keldertrap op, wijngaard in, wijngaard uit, op wijnpad te zijn… 
Toch gaan we er stiekem vanuit dat we rond half juni weer 
mogen: de Bourgogne, Rhône, Languedoc, Corsica, Sardinië 
roepen… In de loop van al die jaren is de wijnwereld veranderd, 
denk aan opkomst wijnen uit de nieuwe wereld; ook kwamen er 
honderden importeurs bij; en anno 2021 staan de kranten vol 
blèrende ‘aanbiedingen’ fantasiewijnen met fantasiekortingen, 
met ‘gratis’ karaf of hotelvoucher toe: de spoeling is dunner 
geworden… Onze smaak evolueerde van ‘indrukwekkend, 
spectaculair’ naar ‘natuurlijk, elegant’. Onveranderd: ons 
nieuwsgierig, leesgierig, leergierig zijn, het voor de wijnkudde 
uit pionieren, zoals het sinds 1992 een lans breken voor biolo-
gisch en het vanaf 1998 al natuurwijn hebben zonder dat van de 
daken te schreeuwen, lang voordat het mode werd. Ook gaven 
en geven (we hebben weer drie nieuwe…) we graag een podium 
aan jonge talenten en vinden we het een sport om onbekende 
streken waar we potentie in zien op de kaart te zetten, denk aan 
Madiran, Jurançon ooit, later Languedoc, Sicilië, Lazio, Jura en 
Savoie, recentelijk Corsica. Voor nu: dank voor uw – vaak al 
jarenlange – vertrouwen, waardoor we nog steeds van onze 
hobby ons werk (en omgekeerd) kunnen maken. Vergeet niet 
aan het Vinoblesse jubileumspel mee te doen, wie weet wint u 
wel een doos meursault….
Pace e bene….

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

jubileumproeverij?  
We waren er verdorie vorig jaar januari al mee bezig, datum  

prikken, wijnboeren uitnodigen, geschikte locatie zoeken en 
accommodatie om gasten onder te brengen. Maar helaas: jubileum-
proeverij 35 jaar ware wijn, gepland 28 maart in De Scheepskameel 
Amsterdam kan uiteraard niet doorgaan. Laten we hopen dat het 

volgend jaar  – dit najaar lijkt nog te vroeg – alsnog kan. We zullen 
net als vorig jaar in onze maandelijkse nieuwsbrieven (schrijf u 
in...!) met leuke proefdozen het gemis aan het te kunnen (laten) 

proeven enigszins te kunnen compenseren
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond ruim 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. 2021: jubileum 35 jaar Ware 
Wijn, Vinoblesse oblige…. 

Colofon
© Vinoblesse bv 2021 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Werkplaats Amsterdam. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2021.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas-
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.

Chez Carillon,  
januari 1986
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vloeibaar comfort 
In Faugères vooral leisteen: schiste in de 
bodem. En dat proef je in de ambachte-
lijke, biologische wijnen van Domaine 
Valambelle van 80-jarige Michel en 
(wat jongere) Marie-Louise Abbal en 
kinderen. 2019 Millepeyres (grenache, 
carignan, cinsault, syrah, mourvèdre) rijp 
fruit, kruiden, rijkdom met stijlvolle, 
fluwelen finale. Perswijn: ‘geweldig veel 
wijn voor onder een tientje.‘ De Volks-
krant: ‘vloeibaar comfort’.

royaal & sereen
De familie Bertrand bezit naast Domai-
ne de Malavieille bij Lac de Salagou, 
Mas de Bertrand in Saint-Saturnin, 
hartje Larzac. Zoon Benoît maakt de 
biodynamische (Demeter) wijnen, 

papa André (75), gestopt als cosmetisch 
chirurg, bemoeit zich weer overal mee, 
mama Mireille verkoopt. De 2018 
Saint-Saturnin Roc & Lune met 85% 
carignan uit 1890(!) is beste ooit. Com-
pact nog, zwart fruit, tijm, kurkuma, 
nootmuskaat. In de royale finale het  
serene, verstilde van wijze 19e-eeuwse 
stokken.

alegria azul y garanza
Jongste pupil van Azul y Garanza de 
Navarra Tinto Alegria 2018. ongecom-
pliceerd rood waar je je licht (alegria) 
van gaat voelen... Iets gekoeld op zijn al-
lerlekkerst. Wat een fruit. Frisse, vol-
zachte smaak.

pure bubbels
In Alt Penedès, 50km ten zuidwesten 
van Barcelona maakt la família Suriol in 
gehucht Gabruac al dertig jaar cava van 
eigen biologische druiven. Cava Brut 
Nature Azimut (gemaakt als een cham-
pagne) is stoer, puur, fris, fijne mousse, 
opwekkend en mooi droog. 

aanbieding fasoli
Broers en zonen Fasoli (sinds 2000 bij 
ons) maken in Veneto dankzij groot-
schalig bio-werken toegankelijke, eer-
lijke, leuk geprijsde wijnen, nu ook nog 
in de aanbieding. Neem 2019 Bianco 
Veronese Tre Piume (piume=veertjes) 
Lichtvoetig, opwekkend, rank en frank, 
bloemen, meloen, amandeltje. 2018 
Rosso Veronese Tre Piume: vrolijk en 
fris met kersen, zwarte besjes, pruim, 
randje ripasso, zachte tannines. Feest-
wijnen: de tuindeuren (of die van bal-
kon) kunnen open, voor de prijs hoeft u 
het niet te laten. 

vrienden van ver 
Bij Cirò in ver, ruig Calabria, de knof-
lookteen van de Italiaanse laars 100% 
zongarantie waarbij bergen tot 2000m 
en Ionische zee verkoelen. Historische 
druiven gaglioppo (rood) en greco  
bianco (wit) zijn aangepast aan kalk-
bodem, temperatuurschommelingen en 
maandenlange droogte. Van Vincenzo 
de Luca (we waren er in 2017) vrienden-
wijnen: Cirò Bianco 2020 volfris, sap-
pig, wit fruit, zonnig citrus, kan veel 
aan. Dakpanrode Cirò Rosso 2018 is 
pittig, niet zwaar, raspend fruit, peper-
tje, fris en levenslustig. 

lastours depuis 1986 
Vanaf de start in 1986 in onze stal: de  
aimabele, tijdloze wijnen van het aan  
de Tarn gelegen 17e-eeuwse Château 
Lastours. We zijn toe aan de derde gene-
ratie van lieve famille de Faramond: 

oude landadel, intelligent, belezen, hof-
felijk, filosofisch, humor. (O)pa Jean is 
al lang niet meer, zoon Pierric evenmin. 
Nu oudste Hubert met retraite is, mag 
kleinzoon Louis kasteelheer zijn.  
De Gaillac Blanc, de überhuiswijn  

(Hamersma), ‘chiquer en smakelijker huis-
wijn is er niet’ (Nicolaas Klei) is in 2020 
ouderwets geurig, sappig, droog, zacht, 
mooi fris. De Gaillac Rouge 2018 van 
braucol, duras, syrah, cabernet-sauvignon, 
merlot paart het donkere, stoere van een 
bordeaux aan zachte zwier van een 
bourgogne. 

klasse van altugnac
In 2001 kwamen we Bourguignons Chris-
tian Collovray en Jean-Luc Terrier op 
het spoor die in 1997 in de Limoux 
(30km onder Carcassonne) neerstreken 
omwille van de kalk- en fossielrijke bo-
dem daar op 450m hoogte bij Château 
d’Antugnac welke mediterrane rijkdom 
van fraîcheur voorziet. Sinds upgrade in 
2019 luidt de naam Altugnac, ooit heet-
te het dorp zo. Klasse ook van jonge  
Mathilde Fort die de wijnen maakt. 
Blanc 2019 (mauzac en chardonnay met 
drup chenin en sauvignon) is volfris, nog 
compact, wat toast lonkt. Rouge 2018 
met veel frisse merlot is fruitrijk en 
zacht. De frisse Rosé staat op pagina 6.

vijf emmers  
aanbevolen 
Bij Emile et Rose in de heuvels rond Bé-
ziers is nieuwe baas Marc Royo in vorm. 
2019 Coteaux de Béziers Rouge Les 5 
Seaux met veel oude cinsault: open, 
goed geluimd met kers, aardbei, krui-
den, aards, zacht en nergens zwaar. 
Aanbevolen in de Volkskrant….

de wijnzin van alledag  
Al vijfendertig jaar (ook) ons visitekaartje: wijnen voor alledag, energiek 
en zuiver, getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig 
– veelal vér beneden de norm – sulfiet bevattend. Bacchus’ eigen boutique, 
noemde voorganger Jan van der Doef deze selectie. Wijnen uit klassiek 
Europa zonder grand cru-allures maar wel met zoveel smaak, karakter en 
leven dat ze nooit vervelen en fris opstaan de volgende dag niet in de weg 
staan. Vergeet ook al het moois van Roari niet op pagina 27... 

CHÂTEAU LASTOURS
2020 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01120  nu–2022  € 7,50

2018 Gaillac Rouge 
35 jaar bij Vinoblesse. Bordeaux meets 
Bourgogne 
01018  nu–2023  € 7,95

DOMAINE ALTUGNAC
2019 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Betaalbare klasse uit Limoux
26819  nu–2023  € 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
Friszacht met kers, kruiden, iets aards toe. 
05219  nu–2022   € 8,75

DOMAINE VALAMBELLE
2019 Faugères ‘Millepeyres’
Rijp fruit, kruiden, rijkdom met stijlvolle 
fluwelen finale. 
38719  nu–2023   € 9,40

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2018 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
Carignan uit 1890 (!), geen hout. 
43518  nu-2023   € 9,35

AZUL Y GARANZA
Navarra Tinto Alegría 2018
Wauw, wat een fruit. Frisse,  
volzachte smaak.
39318  nu-2023   € 7,25

BODEGAS DE CAN SURIOL
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Stoer, puur, fris, droog, zonder  
camouflage dosage.
37400  nu–2022   € 10,95

GINO FASOLI
2019 Bianco Veneto ‘Tre Piume’
Rank en frank, met witte bloemen,  
meloen, amandeltje.
16019  nu–eind 2021    
nu van € 7,95 voor € 6,95

2018 Rosso Veneto ‘Tre Piume’
Feesttrio corvina, cabernet en merlot. 
39428  nu–2022    
nu van € 7,95 voor € 6,95

CANTINA DI LUCA
2020 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Volfris, sappig, wit fruit, zonnig citrus. 
44420  nu–2022   € 8,15

2019 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Raspend fruit, pepertje, joviaal en 
levenslustig. 
44719  nu–2023   € 8,15

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

De eerste blaadjes komen eraan!

Groentekraam in Liguria
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DOMAINE ALTUGNAC
2020 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Sappig, volfris, droog en kwiek.
26920  nu–2022  € 7,50

DOMAINE MALAVIEILLE
2020 Roc & Lune Rosé
Specerijen, garrigues, rijk, royaal en 
mineraal. 
16920  deze zomer-2022  € 9,35

CLOS MARIE
2020 Clos Marie Rosé
Chique en energiek. 
00720  deze zomer-2023   € 16,95

DOMAINE LA CABOTTE
2020 Côtes-du-Rhône Rosé ‘Colline’
Sappig fruit. Kruidig (mourvèdre) in de finale. 
02820  nu-2022   € 10,95

CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2020 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’’
Aristocratisch klassiek, stijlvol gedurfd.
26020 deze zomer– 2023   € 14,50

CLOS CANERECCIA
2020 Corse Rosé ‘Cuvée des Pierre’
Meditteraner kan niet…
43220  deze zomer-2022  € 12,50

CANTINA DI TORRA
2020 Patrimonio Rosé
Geurige glou-glou, maquis, 11.5% alc.
80920  deze zomer-2022   € 16,50

AZUL Y GARANZA
2019 Navarra Rosado
Rood fruit, peper, sensuele rondeur. 
33619  nu-eind 2021    
nu van € 8,25 voor € 6,95

MONTE DEI ROARI
2019 Bardolino Chiaretto
Sappig, vrolijk, energiek, lessend licht. 
20919  nu-eind 2021    € 9,35

WEINGUT JANSON-BERNARD
2019 Pfalz Zellertaler Silvaner Trocken
Kruidig, droog, zachtzilt.  
Ideaal bij groentegerechten.
17119  nu–2022   € 10,95

2020 Pfalz Zellertaler Weißburgunder 
Trocken
Lindebloesem, zoethout, framboos.  
Sappig, zilt, fraaie zuren. 
18720  deze zomer-2023   € 10,95

2019 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Dit jaar te groot voor zijn status. 
17919  nu–2024   € 11,50

2019 Riesling/Gewürztaminer Trocken  
‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Würzig, ananas, bloemen, spannend... 
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 fris, volslank, met wat toast. 
29119  nu–2022   € 10,95

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

2019 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
29519  nu–2024   € 10,95
Idem halve fles
29220  nu-2022   € 6,50

2019 Pflalz Spätburgunder 
Wunderbar: beste tot nu toe. Volzacht, fris.
18119  nu–2023   € 10,95
Idem halve fles
51320  nu–2023   € 6,50

tine’s tuin van eden 
Vanaf ontdekking in 2005 komen we 
graag bij humorvol, warm, intelligent 
stel Tine Bernhard en Bernd Pflüger 
op hun met zachte biodynamische hand 
bestierde Weingut Janson-Bernhard, 
een oase van rust en vrede hier. Tine 
over haar wijnstokken: ‘Als je beseft dat 
deze onze familie en die van twee employees 
te eten geeft, dan kan je niet anders dan aar-

dig voor ze zijn. Dan gebruik je geen gif of 
kunstmest, dan pluk je met de hand en niet 
met de machine’. Stijl: ingetogen, subtiel, 
mineralig (kalk). 2019 Zellertaler  
Silvaner concentratie, kruidig, vol- 
elegant, droog, top in zijn klasse. Zel-
lertaler Weißburgunder 2020 (nieuw!) 
subtiel, droog, lindebloesem, hazelno-
tje, fris en fijn mineraal. Proberen! 2019 
Riesling Trocken ‘Kalkfels’ je ruikt 

niet direct riesling, meer kalk, specerij-
en. Rijkdom 2019, tedere zuren, volume. 
2019 Zeller Schwarzer Herrgott van  
al 65+ jaar zij-aan-zij levende Riesling en 
Gewürztraminer. Gul, kruidig, ananas, 
bloemen, krachtig en fris met citrus 
eindigend. Spannend… 

sauers gelijk 
Seit 2003 in die Mannschaft, de op het 
fruit, sap en plezier gefocuste Pfalz- 
wijnen van voormalig hippie Heiner 
Sauer die met zijn geloof in biodiversi-
teit en biologische gezonde druiven van 
zandsteenflanken rond subtropisch 
Bad Gleisweiler het gelijk aan zijn zijde 
kreeg. Nu 3 Trauben Gault/Millau, 2½ 
ster Vinum. Cuvée Cana 2019 is fris-
ronde en malse mix van grauburgunder, 
riesling, sauvignon. Weißburgunder 
2019 is fijner én gevulder dan de 2018. 
Grauburgunder 2019 stevig, kruidig, 
energieke zuren. Jong, fijn én krachtig 
de Riesling Gleisweiler Buntsandstein 
2019 met limoen, hooi, grapefruit,  

zomerklassieker 
Gouwe ouwe en elk jaar weer vers: Rosé 
Pilotis Altugnac 2020 uit hoog, groen 
Limoux van cinsault, syrah, merlot heeft 
echt fruit, is sappig vol, fris, droog en 
kwiek.

royaal en vitaal 
Retro duistere biodynamische rosé van 
120 jaar oude carignan in Saint-Saturn-
in, 2020 Roc & Lune. Staat als Vin de 
France te boek want te donker voor aop 
terwijl hier ooit álle rosé’s er zo ge-
kleurd bij liepen. Rijpe framboos, aard-
bei, kers, tijm, rozemarijn. Rijk, royaal, 
vitaal, mineraal. 

chique & energiek 
Is Rosé Pic Saint-Loup van Clos Marie 
te duur? Maar hij is zo mooi, chique  
en energiek! Zeker in 2020. Alleen op 
intekening.

vol en verfijnd 
Biodynamische grenache, syrah, mourvè-
dre deels direct geperst in 2020 Côtes 
du Rhône Rosé van La Cabotte. Krui-
dig, vol maar niet té, fijne fraîcheur, 

rood fruit, hartige finale, zuidelijk 
zacht. Práchtig. 

provençaalse klasse 
De biologische wijngaarden rond 
Château de Roquefort van rebel Rai-
mond de Villeneuve liggen noordelijk 
en hoog, de bodem is kalkrijk. In 2020 
maakte Raymond weer een selectie van 

mooiste druiven voor de aristocratische 
Côtes de Provence Rosé Corail. Blozend 
pril, rinse besjes, bergamot, brem, 
buxus. Frisse élégance en lengte. De  
volheid en verfijning komen later, heeft 
vaak even nodig. 

flamboyant corsica
Mediterraner kunnen we het niet ma-
ken: flamboyante Clos Canereccia  
Corse Rosé Cuvée des Pierre 2020  
(€ 12,50) en super elegante Cantina di 
Torra Patrimonio Rosé 2020 (€ 16,50). 
Kijk op pagina 22 en 23.

aanbieding rosado
Uit rosado-land Navarra, de biologische 
Rosa di Azul Y Garanza: ondanks mo-
dieus lichte teint, ouderwets stevig, 
sappig, goed vief, rood fruit, Spaans pe-
pertje, sensuele rondeur. De 2019 (weg-
vallen horecaverkoop) nu voor € 6,95. 

vrolijke chiaretto
De ongefilterde Bardolino Chiaretto 
2019 uit goudmijn Monte dei Roari is 
om altijd in de koelkast te hebben: sap-
pig, vrolijk, energiek, lessend licht. 

Duitsland & Oostenrijk…
Ooit deden we alleen Frankrijk tot we in 1999 ook in Italië (biologisch) 
gingen pionieren, Spanje volgde in 2002, jaar later ontdekten we de 
extraverte zandsteenwijnen van Heiner Sauer uit de Duitse Pfalz, twee 
jaar later gevolgd door de introverte, mineralige van Janson-Bernhard.  
En onlangs spotten we (weer in de Pfalz) talentvolle debutant Dennis 
Wolf. onthoud die naam. Sinds 2009 vanuit het niets ook Oostenrijk  
met de malse, duurzame veltliner van Donauwinzer, vorig jaar kwam 
daar het free style wit van Herrenhof Lamprecht (Steiermark) bij, een 
aanwinst want verademend anders. 

le vin en rose
In 1986 maar één rosé in het assortiment, herinnering aan het in de zeven-
tiger jaren zelf bij wijnboetiek te tappen zoete bocht uit de Anjou nog te 
vers? Tijden veranderen, smaken ook. Anno 2021 is het eerder zaak een 
afgewogen selectie te maken uit het grote aanbod. De meeste bij ons zijn 
biologisch gecertificeerd, sowieso alle relatief laag van zwavel en zonder 
fabrieksgisten, Arabische gom of andere hulpstoffen gemaakt. Het fijne 
van goede rosé is dat deze past bij de hedendaagse op groenten, kruiden 
en specerijen gebaseerde keuken. Op naar een mooi voorjaar en schitte-
rende zomer! In vrijheid... 

Pfalz

DUITSLAND

 

Lente in Zellertal bij Janson-Bernhard
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25 jaar marc tempé 
Vorig jaar hadden Marc en Anne-Marie 
Tempé hun importeurs geïnviteerd om 
25-jarig bestaan domein een mei-week-
end lang te komen vieren. Dat ging niet 
door… Gaan we graag inhalen: we ver-
kochten hun eerste oogst 1995, zijn van 
dezelfde generatie, delen wijn- en le-
vensfilosofie. Voor wie de biodynami-
sche Elzassers nog niet kent: energiek, 

breed, soms theatraal, oprecht altijd en 
intrigerend tot laatste drup. Ze rijpen 
minstens twee jaar op houten vaten. 
Géén roestvrijstaal chez Tempé… 
Wijnen van oogst 2018 lieten op zich 
wachten omdat het almachtige INAO 
dorpsnaam ‘Zellenberg’ (waar huis, 
kelders en meeste akkers liggen) op het 
etiket verbood, want niet vastgelegd in 
regels appellation. Zo geen Riesling Zel-

lenberg maar Riesling Amzelle. Geldt 
niet voor de Alliance 2018, de chasselas, 
sylvaner, pinot blanc, gewurz komen niet 
alle uit Zellenberg. Gul, geurig, sappig, 
onbekommerd. Pinot Blanc ‘Amzelle’ 
2018 hazelnoot ananas, energiek, droog, 
verleidelijk. Doen. Riesling Amzelle 
(Zellenberg) 2018: fijn, volslank, droog, 
gedekte zuren, citrus, silex, mineraal. 
2017 een 10- in DGH, deze een 10? Magis-
trale Riesling Grafenreben 2018 (60+ 
stokken bij grand cru Schoenenbourg) 
voornaam, breed, complex, diep, gaat 
járen mee. Rodelsberg 2018 (60% ge-
wurz, 40% pinot gris) van hoog koud, ros-
sig 65+lapje boven grand cru Mambourg 
is achtbaan van smaken, fijn, energiek, 
gedistingeerd. 2018 Gewurztraminer 
Grand Cru Mambourg voluptueus,  
viriel, prachtzuren, lengte, voor 10–15 
jaar plezier, vorig jaar 5 sterren Pers-
wijn. 

ElzasDE ELZAS TOEN EN NU 
Eerste Elzasreis april 1986 is vruchtbaar. We ontdekken in Winstub Pfeffel 
(Colmar) de gulle wijnen van de al even joviale Bernard Schoffit; dag later 
de meticuleuze wijnen van Jean-Pierre Dirler in Guebwiller. De wijnen 
blijken niet aan te slépen, prijken op cover Proefschift (twee keer) en 
Perswijn, leuke pub als beginnend importeur. Gedoe over exclusiviteit 
doet wegen scheiden. In 1997 bloeit de Elzas op met biodynamische starter 
Marc Tempé. Ook met hem gauw mot: over transport. In 2016 sluiten we 
elkaar weer in de armen: hij blij, wij blij.

De Grote Hamersma: ‘we begrijpen 
eigenlijk nog steeds niet dat Tempé zijn 
prijzen niet al lang verdubbeld heeft.’

meloen. Rode Spätburgunder (pinot 
noir) is in 2019 wunderbar: Volzacht, fris, 
aards, vol dikke aardbeien. Net als Ries-
ling ook op halve flesjes, maar dan van 
2020. 

wolf gespot…
De jonge Dennis Wolf uit Grosskarl-
bach (Mittelhaardt, Pfalz) heeft een  
imposant cv aan stages bij Klaus-Peter 
Keller, Ostertag, Jean-Louis Chave,  
Domaine Didier Dagueneau, nu (van 
deel familiegrond) zijn eerste ‘eigen’  
wijnen, bio dynamische. Het begin is er, 
de productie klein. Druiven vergisten 
spontaan (soms ook malo), opvoeding 

veelal op gebruikte houten vaatjes, wei-
nig sulfiet, niet filteren. Wie volgt met 
ons deze jonge Wolf? Pfalz Trocken  
Cuvée Kurt (Literfles) thuiswijn familie 
Wolf genoemd naar pa Kurt, nu gemaakt 
door jonge Dennis. Assemblage tien(!) 
druiven, twee jaren…. Omgerekend 8,95/
fles 75 cl! 2018 Riesling Dennis Wolf, 
krachtig, breed, gul, fris en spontaan. 
2018 Riesling Kirchgarten voornaam, 
volumineus, honing, toast (als mooie 
bourgogne), citrus, prachtzuren, lengte. 
2018 Pfalz Spätburgunder Trocken 
verfijnde, bourgogne-achtige Spät van 
Grosses Gewächs Laumersheimer 
Steinbuckel. Gróte klasse.

goede grüner 2019
Goede betaalbare, duurzame, biologi-
sche veltliner maken, idee in 2008 van 
wijnboer Rudi Hofmann en prof Ferdi-
nand Mayr. De uitvoering (nu door 
Rudi alleen) ook. 2019 Grüner Veltliner 
Donauwinzer is rijk, maar fijn fris met 
meloen, witte peper, appeltjes, grape-
fruit. Levendige zuren in volle finale.

vrij steiermark
Vorig najaar snel uitverkocht het vrije 
stijl-wit van durfal Gottfried Lamprecht 
uit ver vulkanenland Steiermark (Styria). 
Gottfried werkt biodynamisch, wijnen 
gisten spontaan (incluis tweede,  
malolactische), géén rvs maar rijping 
op (Oostenrijkse) houten vaten, niets 
toevoegen behalve wat (<20 mg) sulfiet 
bij ongefilterd bottelen. In afwachting 
oogst 2020 (oktober) gelukkig nog wat 
2019 leverbaar. Steirerland Weissbur-
gunder ‘Sand & Lime‘ Compact,  
elegant, droog, peer, citroenmelisse, 
perzik, mooi zuur, toast toe. 2019  
Steirerland Furmint ‘Sandstones‘ 
Energiek, hecht, gekonfijt fruit, appel-
tjes, würzig, intens, doet aan puligny 
denken, neuriet lang na. Beste koop 
Perswijn. 

Dennis Wolf met vriendin Sophie.  
Proef de wijnen!

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Steiermark

WEINGUT DENNIS WOLF
2019 Pfalz Trocken Cuvée Kurt Literfles‘
BD-wit Pfalz. Liter lang lekker
33919  nu–2022   € 11,95

2018 Riesling Dennis Wolf
Krachtig, breed, gul, fris en spontaan.
81618  nu–2023   € 16,50

2018 Riesling Kirchgarten
Voornaam, toast, citrus,  
prachtzuren, lengte. 
81718 3  nu–2025   € 23,50

2018 Pfalz Spätburgunder Trocken
Van Grosses Gewächs Laumersheimer 
Steinbuckel. Gróte klasse 
35718  nu–2024    € 16,50

DONAUWINZER
2019 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Geurig, sappig, opwekkend en fris, 
40119  nu–2022   € 10,40

HERRENHOF LAMPRECHT
2019 Steirerland Weissburgunder‚  
Sand & Lime‘
Peer, gele appel, kruiden, citroenmelisse 
10219  nu–2023   € 12,50

2019 Steirerland Furmint ‚Sandstones‘
Beste koop Perswijn. Geel fruit, kruiden.
15219  nu–2023   € 14,50

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

2018 Pinot Blanc ‘Amzelle’ 
Open, hazelnoot, energiek, verleidelijk.
14018  nu–2023   € 17,25

2018 Riesling ‘Amzelle’ 
Subtiel, volslank, droog,  
prachtzuren, mineraal.
16518  nu–2024   € 21,50

2018 Riesling Haut-Lieu Grafenreben
Voornaam, breed, complex, diep. 
34018  nu–2025   € 31,–

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

2018 Gewurztraminer  
Grand Cru Mambourg
Voluptueus, viriel, gaat 10–15 jaar mee 
17518  2023-2030   € 47,–
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blij in de savoie
Van de flanken Mont Granier (1.933m) in 
de Savoie vrolijke natuurwijnen van 
door broers Giachino autochtone bio-
dynamische (Demeter) geteelde druif-
jes. 2020 Blanc Monfarina 2020 (80% 
jacquère, 20% verdesse) van ‘t vat sur lie zó 
op fles. Uitgelaten licht, vol maar rins, 
lychee, peer, buxus, bergkaas, witte  
peper. Mineralig ook. Zalig.

anne & j.f. ganevat 19
Hier de wijnen die l’enfant terrible du Jura 
met zus Anne maakt van bij biomaatjes 
elders in de Jura, Elzas, Beaujolais, 
Bourgogne geselecteerde druiven. Deze 
door Ganevat thuis gemaakte en opge-
voede Vins de France, alle zonder sul-
fiet, dragen signatuur artiest Ganevat. 
De elk jaar spannende (maar anders) 
2017 Blanc Kopine Mise Tardive (char-
donnay Jura + Bourgogne). Volrond, 
breed, toast, energieke lengte. Rouge 

Poulprix 2019 (gamay, poulsard, savagin) 
zijn we in Jurasferen: krachtig, kruidig, 
transparant, savagnin (wit!) neuriet lang 
na. Gulle De Toute Beauté (gamay, pinot 
noir + oude Jurarassen) dankt naam aan 
lijfspreuk JF: van grote schoonheid dus. 
J’en Veux Encore (gamay en vergeten 
– ook witte- Jurarassen) is kruidig, sub-
tiel, gerekt. Côtes du Jura Rouge Les 
Chonchons (pinot noir) is verleidelijk 
meeslepend…

postzegels domaine 
Na 48 maanden rijping, geklaard noch 
gefilterd op fles de onwaarschijnlijk 
energieke, volumineuze 2016 Côtes du 
Jura Blanc Les Chamois du Paradis 
(chardonnay 1960 in Grands Teppes) en 
elegante, golvende 2016 Grusse en Bil-
lat (chardonnay 1960, leisteen). Voor an-
dere cuvées (2015, 2017) kijk op vinobles-
se.nl of er een rest. Ook voor 2010 Vin 
Jaune en link lekkere Macvin du Jura.

rood 2019 ganevat
Meeste als altijd bij voorbaat onder fans 
verdeeld. Wellicht nog 2019 Trousseau 
Plein Sud, rdvf 97/100 punten. 

JURASSIC PARK & SAVOIE
In 2017 bij Jean-François Ganevat maar 10% van normale oogst na paar 
luttele edoch fatale uurtjes strenge nachtvorst dat voorjaar: slechts één 
cuvée chardonnay, één savagnin gemaakt, collectors items met een prijs. 
Om te voorkomen jaar zonder inkomen te zitten en zijn tien wijngaarde-
niers niet te kunnen betalen besluit Fanfan gelijk enige cuvées 2016 en 
2015 een, twee jaar (nog) langer op te voeden. Ook daar hangt een prijs-
kaart aan. Naast beetje eigen rood 2019, een fijne serie van handelshuis 
en dus enkele héél speciale blancs eigen domein. Denk ook aan natuur-
wit bovenbuur Savoie: betaalbaar en vrolijk makend.

Jura & Savoie

DOMAINE GIACHINO
2020 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Lychee, peer, bergkaas, peper. Mineralig ook. 
38620  deze zomer-2023    € 14,50

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2017 Vin de France Blanc ‘Kopine’ 
Chardonnay Jura en Bourgogne. Niet alleen 
voor vriendinnen. Mise Tardive, drie jaar 
vatgerijpt. 
53317  nu–2023    € 29,95

2019 Vin de France Rouge ‘Poulprix’
Gamay, poulsard en savagnin. 
34719  nu–2023    € 22,95

2019 Vin de France Rouge ‘De Toute Beauté’
Gamay, pinot noir, oude vergeten Jura-rassen. 
36619  nu–2023    € 26,50

2019 Vin de France Rouge ‘J’en Veux Encore’
Gamay en oude vergeten Jura-rassen
31819  nu–2023   € 27,–

2019 Côtes du Jura rouge Pinot Noir ‘Les 
Chonchons’
Pinot noir van mergel uit het Trias en Lias
20519  nu–2025   € 35,–

DOMAINE JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2016 Côtes du Jura Blanc ‘Chamois du 
Paradis’
Chardonnay (1960) in Grands Teppes, vier 
jaar vatgerijpt.
36716 3  nu–2028    € 75,–

2016 Côtes du Jura blanc ‘Grusse en Billat’
Chardonnay 1960 op schistes cartons en 
marnes blanches. Vier jaar vatgerijpt.
38916 3  nu–2028    € 79,–

2019 Côtes du Jura rouge Trousseau ‘Plein Sud’
Elegantie, fraîcheur, finesse. rvf 97/100 punten
32319 3  nu–2025    € 59,–

DOMAINE PATTES LOUP
2018 Chablis Vent d’Anges, 2e mise
Vinous: ‘possibly the best Chablis you will find.’ 
33118  nu–2025   € 27,50

2018 Chablis Premier Cru Vaillons
Subtiel en très Chablis 
01617  2021-2026   € 47,– 

2017 Chablis Premier Cru Butteaux
Grandioos. Pas na 36 (!) maanden op fles. 
01316 3  2022-2030   € 52,50

pico at his best: bravo 
Voor Neal Martin (Vinous), The Wine 
Advocate, Jamie Goodie, Revue du Vin 
de France nu bij de absolute top Chablis: 

Pattes Loup van rebel Thomas Pico 
(38) met wie wij vanaf eerste oogst 2006 
werken. Thomas, gedreven, compromis-
loos, voedt zijn wijnen 2–3 jaar op, heeft 

het laagste rendement van Chablis, 
plukt het laatst, werkt vanaf begin bio-
logisch, is nu op weg naar biodynamie. 
Zijn wijnen gul, extravert, zacht, jong al 
ongegeneerd lekker, breken met traditi-
onele imago chablis van strakdroog, 
(roestvrij)stalig. 2018 Chablis Vent 
d’Anges is open, verleidelijk, floraal, 
volzacht. ‘what a great Chablis Village, 
possibly the best you will find. Pico at his 
best. Bravo.’ (Neal Martin, Vinous). 2018 
1er Cru Vaillons is subtiel, mineraal en 
très chablis. Uit 2017 grandioze 1er Cru 
Butteaux Mise Tardive na 36 (!) maan-
den gebotteld. 93–95+ Wine Advocate. 

chablis 2019 dauvissat 
De chablis van Vincent Dauvissat be-
hoeven geen krans, iedereen wil die ook 
al zijn ze even ondoorgrondelijk en in-
trovert als Vincent en papa René met 
wie we in 1986 begonnen, zelf. De 
grands crus verdelen we onder de jaar-
in-jaar-uit fans. Kijk op vinoblesse.nl of 
er nog 1er cru La Forest of Chablis rest.

la bourgogne depuis 1985
Eerste kennismaking Bourgogne april 1985 is leerzaam: grands crus 
proeven bij Jean Trapet, Comte Georges de Vogüé, Comte Daniel Senard, 
Maurice Chapuis, Louis Carillon. Dan weet je waar de lat ligt. Tweede keer, 
memorabel koud januari 1986, willen we (ook) een meursault vinden. We 
proeven bij vijf boeren, niet de minsten (wijst de geschiedenis uit), we 
kiezen voor de ingetogen wijnen van Henri Germain. Geen spijt van. De 
terugweg gaat via besneeuwd Chablis waar we kennis maken met ene 
René Dauvissat… Nu inmiddels zesendertig jaar verslaafd aan het meest 
traditionele wijngebied ter wereld, aan de wijnen, aan de boeren - vaak nu 
een generatie verder - zo geworteld in hun geboortegrond. We komen er 
minstens één, vaak meer keer per jaar. Wederzijdse trouw is essentieel. 
Samenwerken doe je niet voor even, maar voor het leven. Wijn kan je er 
alleen kopen als je dat al jaren doet. Je bent een stuk van de familie, de 
boekhouding, de geschiedenis. Vandaar dat ook wij deze schaarse, zo 
gewilde wijnen, verdelen onder trouwe klanten die ze elk jaar afnemen. 

Bourgogne

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. 

Oude ‘lavoir’ in Chablis langs  
riviertje Le Serein 

Chez Ganevat, in gehucht La Combe
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echt zó vigot
In 2017 raakt onversaagd duo Fabrice en 
Christine Vigot bij wie we vanaf oogst 
1995 komen, gepachte rijtjes Echézeaux, 
Colombière en Lutenières kwijt als het 
contract afloopt. Wég oude stokken der-
tig jaar met liefde natuurlijk verzorgd. 
Er komt wel van lieve ouders Christine 
iets voor terug waaronder lapje bij 
Chambolle: Bourgogne Rouge Les  
Maladières 2018: zwierig, elegant,  
intens, weinig sulfiet, lengte van hoger 
niveau. Echt zó Vigot, zó drinkbaar.

ambroise 1990–2021
Vanaf de aftrap in 1990 een succes de 
gulle bourgognes van (toen broekie) 
Bertrand Ambroise, nu is hij vier-
voudig opa en heeft het domaine overge-
dragen aan dochter Ludivine en zoon 

François die meer voor eigentijdse  
elegantie gaan dan pa in de modieus 
donkere jaren 90. Nu zachte extractie, 
minder nieuw hout en grotere, niet zo 
markerende vaten. De teelt is en blijft 
nagenoeg biologisch. Zowel rood als wit 
wordt niet geklaard of gefilterd. 2019 
Bourgogne Blanc rijpte in groot vat. 
Ingetogen, vriendelijk, slank, toast,  
boter, gember, plezier…2019 Hautes 
Côtes de Nuits Blanc van hoog, rond 
1990 geplant perceel. Gekonfijt fruit van 
late pluk. Toast, floraal, opwekkend. 
2017 Saint-Romain Blanc is maat gro-
ter, van laatst geoogste druifjes die op 
400m hoogte staan. Krachtig, flink op 
smaak, luxe toef hout, mooie zuren. 
2018 Bourgogne Rouge Côte d’Or van 
50+stokken, rood fruit, viooltjes, soepel, 
sappig en bevallig. 

bd in volnay 
Chique, tot in de puntjes verzorgde bio-
dynamische (Demeter) rode bourgog-
nes bij Frédéric Rossignol-Février in 
Volnay, sinds drie jaar in onze stal.  
Traditionele rijping op gebruikte vaten, 
niet filteren, weinig sulfiet. Stijl: fris, 
verfijnd: très bourguignonne. 2018 Bour-
gogne Rouge Maison Dieu van akker 
bij Pommard, mocht tot 1938 ook zo 
worden verkocht. Fijn fruit, luxe snuf 
hout, minerale lengte. Speciale aan-
dacht voor 2019 Volnay Clos de la 
Cave, 40+ perceel in dorp bij Clos des 
Ducs. Exquise fruit, kruidig, volzacht 
en ongekend energiek, geen 1er 
cru-lengte, kniesoor die daar op let. 
Aanbevolen, ook in Vinous (89-91pt) 
mede gezien de relatief billijke prijs.
Via vinoblesse.nl ook intekenen  op 
hoog genoteerde (Vinous) 2018 Volnay 
1er Cru Robardelle 

geheim in meursault?
Superlatieven over Jean-François en 
Sophie Germain stapelen zich op, The 
Wine Advocate: ‘Germain might well be 
Meursault’s best-kept secret…a superb 
source for classically balanced, artisanal 
white Burgundy that’s built to age…. 
old-fashioned in the best sense’. Wel ú kent 
ze al sinds 1986... Toen was het (achteraf: 
legendarische) papa Henri die de wij-
nen maakte. Nu zijn de wijnen beter dan 
ooit - chapeau Jean-François - en worden 
ze omarmd door jonge sommeliers die 
toch de luxe hebben ook andere ‘grote’ 

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

MAISON BERTRAND AMBROISE
2019 Bourgogne Blanc
Vriendelijk, wit fruit, toast, boter. 
12019  nu-2024  € 16,95

2019 Hautes Côtes de Nuits Blanc
Genereus, creamy met kamperfoelie  
en oranjebloesem
12119  nu-2024  € 19,95

2017 Saint Romain Blanc
Amandelbloesem, abrikoos, citrus, in de verte 
al wat verse boter en toast.
32017  nu-2022  € 26,–

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

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER
2018 Bourgogne Rouge Maison Dieu  
(later komt 2019)
Un petit pommard, maar niet streng. 
80718  nu-2023   € 26,–

2019 Volnay Clos de la Cave
Exquise fruit, kruidig, volzacht en ongekend 
energiek 
19119 3  2022-2028   € 37,–

2018 Volnay 1er cru Robardelle 
Vinous: This is a superb Volnay full of charm 
and character, 92-94 pt.
59418 3  2023-2030   € 58,–

HENRI GERMAIN & FILS
2019 Bourgogne Aligoté 
Bewaar-aligoté uit Chassagne-Montrachet. 
Stokken uit 1930.
16319  eind 2021-2024  € 17,95

2019 Bourgogne Côte d’Or Blanc
Mini-meursault. Rijk en kruidig,  
deels stokken 1962.
08319  2022-2026  € 26,50

2018 Meursault 
Van Pellans, Moulin au Judas,  
Clos du Cromin, Dressoles, Vireuils.
08118  2022–2027+  € 45,00

2018 Bourgogne Côte d’Or Rouge 
Van 50+stokken: rijp bosfruit, zacht en 
opwekkend. 
08218  nu-2024  € 26,50

JACQUES CARILLON 
2019 Puligny-Montrachet
Puligny pur sang van topdomein. 
11219  2022-2026  € 52,50 

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

2019 Mâcon-Bray Clos Rebetiot ‘119’
Uniek perceel uit 1900, diepte, fruit, lengte.
18819  2022-2025    € 23,–

2019 Mâcon-Bray Le Mouton Noir
Gamay als bourgogne gemaakt,  
zonder sulfiet. 
02919  2021-2024    € 18,50

bourgognes te proeven. Bourgogne 
Aligoté 2019 (deels 90+ stokken) is  
stevig, gevuld, plezier voor een jaar of 
wat. Bourgogne Côte d’Or Blanc 2019 
(vieilles vignes in Meursault, niet in aop): 
jong, stevig dit jaar, gesloten nog, 89–90 
Wine Advocate: ‘among the sleepers of the 
vintage’. 2018 Meursault (van vijf lieux- 
dits) is fijn, volfris met hazelnoot, ont-
kiemend buikje, 91pt Vinous: ‘excellent’. 
Het ‘hogere’ wit 2019 komt dit najaar, 
wensen aangeven kan op vinoblesse.nl. 

Rood 2018 is plezier ten top zoals de 
Bourgogne Côte d’Or Rouge fijn  
pinot: rijp fruit, snuf hout, vlezig, zacht-
fris. Editie 2019 en die van Chassagne, 
Clos des Mouches, Beaune Bressandes 
in de herfstgids. 

jacques carrilon 2019
In Puligny-Montrachet proeven we 
sinds 1985 bij een van de beste, ook 
meest traditionele witte wijnboeren van 
de Bourgogne: Jacques Carillon. Hij in 

begin stil naast joviale, ons de wijnen 
schenkende papa Louis met op de ach-
tergrond gekromde Opa Robert, is nu 
een zelfverzekerde maar niet naast zijn 
schoenen lopende vijftiger die beseft 
dat de hele wijnwereld op zijn wijnen 
aast. De 1ers crus 2019 (kleine oogst) en 
grand cru bbm zijn al verdeeld onder 
fans. Wel beperkt Puligny-Montrachet: 
puligny pur sang, fijn, elegant in volle 
kracht van 2019, steely, crispy. 

chardonnay in bray
De omweg waard in juli: Delphine en 
Sébastien Boisseau van La Vigne 
Mouton in Mâcon Bray, hoge, natte 
uithoek Mâconnais met eigen appellation 
villages. Met opwarmende aarde is de 
koele rode kalk/klei ( foie de veau) er per-
fect voor chardonnay. Bij het aan coöpe-
ratie Buxy ontsnapt koppel een fijn  
basale kijk op wijn. Biodynamische 
druiven; geen toevoegingen (alleen bij 
wit wat sulfiet bij bottelen); klaren noch 
filteren. 2018 Mâcon-Bray Le Mouton 
Blanc: frank en vrij, geen hout, brood, 
hazelnoot, vol, levendig, zonder zwaar-
te, doordrinkbaar. 2019 Mâcon-Bray 
Blanc ‘Clos Rebetiot 119’ chardonnay 
uit 1900, da’s oud… Diepte, fruit, mine-
ralen, lengte, schitterend. Ook rood 
mag er zijn: 2019 Mâcon-Bray Rouge 
Le Mouton Noir gamay op kalk/klei 
zónder sulfiet als bourgogne gevinifi-
eerd. Rins zwart fruit, vitaal, stoer. 
Oeps: fles nu al op?Uitzicht vanaf Saint-Aubin

Voorjaar in de Bourgogne
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DOMAINE DU PRÉ BARON
2020 Sauvignon de Touraine
Stuivend fris en rijp-rond tegelijkertijd. 
02220  nu-2022  € 9,50

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

chermette naar bio
Bij Pierre-Marie en Martine Chermet-
te komen we al 25 jaar voor natuurge-
trouwe, sulfietarme beaujolais van  
geploegde akkers. Ambitieuze zoon 
Jean-Etienne heeft nu de officiële stap 
naar bio gezet, naam Vissoux is veran-
derd in Domaines Chermette. Steen-
goed al de Crémant de Bourgogne Brut 
(chardonnay): fijne mousse, élégance, 
perzik, brioche. Lage dosage, weinig  
sulfiet. 2019 Beaujolais Vieilles Vignes 
Origine is op het fruit, expressief, soe-
pel, kruidig. 2018 Beaujolais ‘Coeur  
de Vendanges - Vignes Centenaires’ 
(100+ stokken!): véél kleur, rijp fruit,  
wat hout, finesse, lengte. 2019 Fleurie 
Les Garants is mooiste van decennium: 
sier, zwier, iris, viooltjes, grafiet, kers, 
94pt Wine Advocate…

morgon met charmes
Oude baas Marcel Grillet droeg zijn La 
Bonne Tonne over aan zoon Aurélien  
en schoonzoon Thomas. Deze morgons 
doen bourgogne-achtig aan. De 6ha wor-
den biodynamisch, deels met paard  
bewerkt. Natuurlijke vinificatie, sulfiet 

alleen bij bottelen, opvoeding op oude 
houten vaten. 2018 Morgon Les Char-
mes koketteert, duldt geen tegenspraak: 
krokant, vol-elegant, gracieuzer dan  
rijke 2017, kersenfruit, subtiel… 

binnen het budget
Voor Guillaume Clusel, zoon van Gilbert 
Clusel en Brigitte Roch, ligt grond in 
Côte-Rôtie (€ 1.100.000/ha!) buiten elk 
budget. Hij zoekt het 20km hogerop in 
de Coteaux Lyonnais. Druif: gamay.  
Expositie, bodem, vinificatie à la côte- 
rôtie. Cultuur: bio. Coup de coeur Revue 
du Vin de France: ‘niveau rarement vu 
dans cette appellation’. 2019 Coteaux  
Lyonnais Rouge Traboules knapperig 
warmfris, slank, opwekkend framboos, 
kers, pepertje. Valt goed. 

Beaujolais  
& Lyonnais

beaujolais & lyonnais
We beginnen in 1986 – erfenis van voorganger – met beaujolais van  
handelshuis Dépagneux. Handig, je proeft, luistert naar oogstverhaal, 
kruist op bestellijst je keuze aan. Net de afhaalchinees. Alras op zoek naar 
iets eigens… Na de beaujolais van Pivot (broer van), de tikje rauwe wijnen 
van debutant Jean-Paul Brun, totdat in 1995 de zwavelarme, energieke 
wijnen van Pierre-Marie Chermette (Vissoux) ons doen ontwaken… Sinds 
2017 ook de (zuidelijker) Coteaux Lyonnais van Guillaume Clusel, met pa 
en ma (Côte-Rôtie) coup de coeur Revue du Vin de France. In 2018 voegen de 
morgons Bonne Tonne zich bij de selectie.

bon sauvignon 
In 1997 op Salon des vins de Loire in  
Angers eruit gepikt en sindsdien vaste 
waarde: de door Jean-Luc Mardon, die 
toen net zijn vader was opgevolgd, op 
Domaine du Pré Baron (Oisly) duur-
zaam (Terra Vitis), modern-klassiek  
gemaakte sauvignons. 2020 Sauvignon 
de Touraine stuift vanouds met grape-
fruit en kruisbessen, goed vol en fris. 
Lekker bij asperges. Cru Oisly L’élégan-
te 2019 van oude stokken sauvignon 
heeft rijp gekonfijt fruit, is zwoel,  
compact, Nieuw-Zeelands rijk.

HET BEGON AAN DE LOIRE…
Zijn het de tien verschillende sancerres van de prettig gestoorde Pascal  
Gitton op eerste wijntrip oktober 1983 die definitief het wijnvuur in ons 
ontsteken? Dat een boer, van dezelfde sauvignon uit hetzelfde jaar maar 
van andere terroirs zó uiteenlopende wijnen kan maken! Een wereld gaat 
open. We zijn novices, Marc (26) heeft net emplooi gevonden als markt-
onderzoeker bij interview van Maurice de Hond, Tjitske (20) combineert 
horecavakschool met bedienen in (toen) cultrestaurant Valentijn. We 
nemen flessen mee, laten de buit proeven aan Jan van der Doef, schaak-
vriend Marcs vader, die sinds 1974 na vroeg pensioen vanuit Frankrijk  
twee keer per jaar ‘De Nieuwe Wijngids’ met (vooral) een prachtig aanbod 
bourgognes ter intekening aan zijn ‘Kring van Ware Wijnvrienden’ stuurt. 
Hij vindt ‘onze’ trouvailles geweldig, neemt ze op in zijn gids. Hij is onder 
de indruk en mijmert: die jonkies, mijn opvolgers… ? Jaar later verruilt Marc 
kantoorbaan voor een ongewis half jaar wijnstages in de Médoc. Plannen 
krijgen vorm, in 1985 treinen en liften we heel Frankrijk door om kennis te 
maken met alle leveranciers. En 4 februari 1986 is het zover: Vinoblesse is 
geboren. De bedoeling is dat van der Doef nog paar jaar mee zal werken, 
het lot beslist anders: hij overlijdt enkele maanden later na kort ziekbed, 
en wij staan plots alleen in de grote wijnwereld… 

Loire

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

2019 Beaujolais Origine Vieilles Vignes
35-85 jaar oude gamay.  
The Wine Advocate 91pt. 
13519  nu-2023+  € 12,50

2018 Beaujolais Cœur de Vendanges 
Van twee 100+-akkertjes op graniet.
13618  nu-2023+  € 14,50

2019 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris, grafiet, 
zwarte kers. 
Wine Advocate: ‘beautifully, pure and 
precise’ 94 pt
13819  eind 2021-2025  € 18,95

DOMAINE DE LA BONNE TONNE
2018 Morgon ‘Les Charmes’
Rijk, veel fruit, koket, eigengereid in  
al haar charmes. 
17618  nu-2024   € 18,50

GUILLAUME CLUSEL
2019 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Krokant, warmfris, slank, puur fruit: 
framboos, kers, pepertje.
42519  nu-2023  € 12,95

De verklaring van de symbolen 
             12   

vind je op pagina 2

Oisly: bakermat van stuivende  
sauvignon blanc

Voorjaarsschoonmaak
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hele jaar champagne
Voor wie – net als wij – niet gebonden is 
aan de feestdagen voor het genieten van 
mooie champagne hier ons gamma. 
Champagne Erick De Sousa staat voor 
subtiel, individueel, biodynamisch, 
weinig sulfiet. Brut Tradition is soe-
pel, droog, fris en zacht. Brut Réserve 
Blanc de Blancs Grand Cru aristocra-
tisch, vitaal, droog, fraai dit jaar. Van 
Robert Barbichon et fils in de Côte  
de Bar Extra Brut Réserve 4 cépages 

(pinot noir, pinot meunier, chardonnay,  
pinot blanc), lage dosage, volbreed,  
monter, rustig. Fijn gerijpt met appel-
tjes, kweepeer, brioche, hazelnoot.  
Extra Brut Blanc de Noirs (95% pinot 
noir) is voller, boerser, jeugdig energiek. 
Heerlijk anders.

comme il faut....
Bordeaux comme il faut, zoals het hoort: 
oprecht, energiek, biodynamisch zoals 
die van Champ des Treilles van Corin-

ne en Jean-Michel Comme zijn 
schaars. Hij was régisseur van Pontet- 
Canet, stuwde deze grand cru naar  
grote hoogte. Zij adviseerde grand cru 
Climens terug naar de top. Hun passie 
ligt echter bij eigen domein niet ver van 
Sainte-Foy-La-Grande. 2018 Bordeaux 
Blanc Sec Vin Passion pittig, monter, 
droog, peper, vuursteen, passievrucht. 
2019 Bordeaux Rouge Le Petit Champ 
géén hout, braam, vlier, krachtig fris, 
pepertje cadeau van 10% petit verdot. 

beau margaux 2016
Autodidact Christophe Landry, enfant 
du pays, wijnboer van vader op zoon in 
Arsac op Château des Graviers laat zijn 
kiezelgrond spreken, werkt biodyna-
misch; gebruikt weinig sulfiet; klaart 
niet; filtert amper, is spaarzaam met 
nieuw hout. Laatste kans op fraaie 2016 
Mar gaux Cru Artisan: volkrachtig,  
levendig, zwart fruit, ceder, delicate  
finale dankzij sextet cabernet, sauvignon, 
merlot, cabernet franc, petit verdot,  
malbec, carmenère. 

BD CHAMPAGNE & -BORDEAUX
Ergens horen ze bij elkaar: Champagne en Bordeaux. Het luxe-imago dat 
voorop staat, het geld gerichte…. Grote huizen hebben vaak wijngaarden 
in beide streken, zitten ook in de parfum of mode. Niet op ons ding. Wij 
gaan in de Champagne voor onafhankelijke, biodynamisch (BD) werken-
de Erick de Sousa en Thomas Barbichon. In Bordeaux laten we grote 
châteaux voor wat ze zijn en komen bij biodynamisch duo Comme op 
Champ des Treilles, en in Margaux bij Christophe Landry van Les 
Graviers. Hier eigen wijnen: authentiek, biodynamisch, gesigneerd door 
de propriétaire-récoltant zelf.

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut Tradition
Elegant, soepel, aperitief.
04100  nu-2023+   € 35,–

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
Verfijnd, voornaam ‘Must have’ Winelife.
04800  nu-2024   € 44,50 

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Extra Brut Réserve 4 cépages.
Rustig, volzacht, 4 ½ ster Perswijn.
03600  nu-2022+   € 33,– 

Champagne Extra Brut Blanc de Noirs
Floraal, mineraal, stoer en zacht
58200  nu-2022+   € 31,–

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

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

2019 Sancerre Blanc Tradition
Aimabel, biologisch, drie soorten terroir.  
Fijn vuursteen.
02519  2021-2025   € 19,95

2017 Sancerre Blanc Côte de Marloup
Floraal, roze grapefruit, fraîcheur, geweldig !
44317  2021-2025   € 21,50

2018 Sancerre Rouge Tradition
Geboren Casanova, velourszacht, 
nonchalant charmant. 
05118  2021-2025   € 22,50

Proefdoos Fleuriet 
Van alle wijnen een fles plus 2019 Menetou 
Rouge, 2018 Sancerre Blanc La Baronne. 
46319  2021–2025   
gem/fl. € 19,95 

joviale menetou & 
subtiele sancerres
Van Domaine Bernard Fleuriet & Fils 
in Menetou-Râtel niet ver van Sancerre, 
eigenzinnige, gulle, vrije, biologische 
wijnen op het plezier. Je ziet het al aan 
de familie zelf, hartelijk, levensgenie-
ters, praatgraag, trots maar o, zo serieus 
in het wijn maken. We moeten denken 
aan gastvrije, ietwat luidruchtige fami-
lie Schoffit (Elzas) indertijd… Zoals 
meeste producenten ook bij Fleuriet 
drie typen terroir (zie kader) van Sancer-
re. Opvoeding niet in beklemmend 
roestvrijstaal, maar in kleine ovalen 
ademende cuves van cement of in oude 
houten foeders. Spontane vergisting 

(soms ook tweede malolactische), wei-
nig sulfiet. Menetou-Salon ‘La Vigne 
au Paul’ Blanc 2019 van sauvigon op 
25km van Sancerre. Monter, mals, 
creamy, grapefruit, hooi, milde zuren, 
200% drinkbaar. 2019 Sancerre Blanc 
Tradition (caillottes, silex en terres blan-
ches-bodem) ingetogen, subtiel vuur-
steentje (silex). Rond, zacht, roze grape-
fruit, perzik, zachte zuren, minerale 
finale. 2017 Sancerre Blanc Côte de 
Marloup van historisch perceel (terres 
blanches, zuidhelling) waar volgens de 
legende heksen ‘s nachts dans(t)en… 
Glorieus glas: open, floraal, exotisch, 
hyper elegant, in zachte kalk landend. 
Ook lekker: Sancerre Rouge Tradition 

2018 (pinot noir) deels op barriques ge-
rijpt. Casanova met zwart fruit, grillé, 
velours, fris, nonchalant charmant. 
Proefdoos Fleuriet om u definitief te 
overtuigen: met 1 fles Menetou Blanc; 
Menetou Rouge; Sancerre Blanc Traditi-
on; Sancerre Blanc Marloup; prestige 
(hout)cuvée Sancerre Blanc La Baronne 
en de Sancerre Rouge. Doen.

parels angeli 2019
Alleen in/vanuit Baarn (per fles) beperkt 
mythische 2019 van Mark Angeli,  
Ferme de la Sansonnière: vinoblesse.nl

Terroir van Sancerre
Drie typen bodem in Sancerre, bij-
na elke producent heeft ze. Caillot-
tes: klein, zacht kalkgesteente op 
Oxford-kalk; terres blanches: klei-
kalk uit Kimméridgien, denk aan 
Chablis; en silex vuursteen of kei-
steen bekend van Pouilly-Fumé  
aan overkant Loire. ‘Generieke’ 
sancerres zijn bijna altijd assem-
blages van de drie typen. Speciale 
cuvée’s komen meestal van één 
wijngaard, van één bodem. Proef 
de lumineuze Sancerre Côte de 
Marloup van Fleuriet.

Bordeaux

Champagne

Terres blanches bij Bernard Fleuriet  
in Sancerre
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1986     1987     1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994     

2004     2005     2006     2007     2008      2009     2010     2011     2012     

1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     

2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     ...

1: ——— ‘Proeverijen waarbij je twee uur 
lang op het puntje van je stoel zit en waar-
bij elke wijn je op een of andere manier 
beroert, zijn zeldzaam (geworden).Maar 
de proeverij van wijnen van l’enfant terrible 
du Jura, alias Jean-François Ganevat uit 
Rotalier, georganiseerd door zijn ontdek-
kers en importeur in Nederland, Vino-
blesse, was weer eens zo’n verademing’ 
(Lars Daniels in Perswijn).

2: ——— En jawel: daar is onze website 
www.vinoblesse.nl ! Vintasy? Lijkt op 
wijn, is het niet, who cares. In ieder geval 
is het zaak dat op een etiket te lezen valt 
wat boer of fabriek zoal in uw glas heeft 
verstopt.’

3: ——— ‘Jarenlang naar op zoek ge-
weest en opeens hadden we ’m: de origi-
nele, rijke, intens kruidige breedgeschou-
derde châteauneuf-du-pape: Domaine du 
Pégaü.’

4: ——— Jubileumproeverij in Felix  
Merites; Tjitske ontdekt Monte Dei Roari 
op congres over amfora’s.

5: ——— ‘Zogenaamd om het gebruik 
van alcohol tegen te gaan worden per 1 

april a.s. de accijnzen met 21% verhoogd’. 
Fijne ontdekking: Château d’Antugnac.

6: ——— Machtige madirans: eerste 
oogst Patrick Ducournau (Chapelle  
Lenclos) en juweeltjes uit Jurançon van 
Pascal Labasse (Bellegarde)

7: ——— Tjitske behaalt titel Magister 
Vini met scriptie ‘Biologische wijn be-
staat’.

8: ——— ‘Je kan vier soorten wijn onder-
scheiden. De muzakwijn (kraak nog 
smaak) , de housewijn (lawaai makend), de 
soapwijn (luxueuze uitmonstering, gelikt 
hout, tropisch fruit, vaak van ver over de 
oceaan) en de ongekunstelde, waarachtige 
wijn waarin je de zon, geboortegrond, 
jaargang en hand van de wijnmaker kunt 
herkennen. Wijnen met spanning en sap, 
wijnen die de dorst lessen in plaats van 
opwekken’

9: ——— Vin de France: ‘zie het als pro-
testbeweging tegen alle bureaucratie, be-
tutteling en vooroorlogse ideeën. Zie deze 
wijnboeren als pioniers.’

10: ——— Wijnhandel van het jaar 
(René van Heusden, Perswijn)

11: ——— ‘Het probleem van de (on)be-
reikbaarheid is opgelost: u belt 020 641137, 
de Wijnlijn.’

12: ———  ‘Voor het eerst liepen de ver-
kopen wat terug: zijn er weer x nieuwe 
importbedrijfjes bijgekomen? Wordt echt 

10% van de Franse wijnen nu door parti-
culieren en wijnclubjes – met toestem-
ming van de E.E.G. accijnsloos voordelig 
naar Nederland gekofferbakt?’

13: ——— Eerste bezoek aan Jean-
François Ganevat, ondersteboven van, we 
beginnen met oogst 2007.

14: ——— Nieuw viniatief: proeverij  
samen met Imperial Wijnkoperij en New 
World Wineries.

15: ——— ‘Takelwagen erbij, met taxi 
naar vergane glorie-hotel in Neufchateau, 
een misplaats anagram van het wijndorp 
zelf, zelfs het water smaakt er naar 
kurk….. … Met trein en bus naar vliegveld 
Lyon. Dag daarop een pak sneeuw in 
Montpellier. Op de terugweg dan toch 
naar de Bourgogne. De thermometer (luxe 
zo’n huurauto) geeft -16˚ aan als we uit La 
Rochepot wegrijden.’

16: ——— Natuurwijn-conventionele 
wijn: ‘het verschil tussen een kunstwerk 
en een poster, tussen muziek in zinderen-
de live-uitvoering en een dubbelgedubte 
studioversie’.

17: ——— ‘Dat de wijnen ook nog biolo-
gisch zijn, doet extra deugd. Daar waren 
we naar op zoek.’

18: ——— Jubileumproeverij met Jean-
François Germain, Bertrand Ambroise, 
Thomas Pico, Vincent Dauvissat, Florian 
Bush, Francoise Peyrus (Clos Marie), Mar-
tine en Pierre-Marie Chermette, Domini-
que Terrier (Deux Anes), Gabriele Buon-

donno, broers Fasoli; Marco Carpineti, 
Nicoletta Bocca, Eric Plumet (Cabotte), 
Hubert de Faramond (Lastours) en Corin-
ne Comme (Champ des Treilles) 

19: ——— Wow wit uit de Corbières. 
Jaar van de proefdozen en nieuwsbrieven.

20: ——— ‘Het deed ons weer beseffen 
dat gezonde, onbespoten druiven van een 
gezonde, levende bodem de mooiste, 
meest authentieke en smaakrijke wijnen 
geven. Boeren zoals Frick, Ducournau, 
Combier, Clusel hebben dit begrepen, Het 
is de enige toekomst die kwaliteitswijnen 
rest’.

21: ——— ‘Onze grootste vondst in de 
Bourgogne van de afgelopen jaren: de wij-
nen van Henri Germain in Meursault.’ 

22: ——— Nieuw: ‘cosmoculture’ bij 
Philippe Viret; biochablis Alice en Olivier 
de Moor; Marco Carpineti.

23: ——— Pelgrimsvoetreis Marc door 
Italia; ontdekkingen de Bartoli, Dettori 
en Moretti. 

24: ——— ‘Voor de 19e maal de januari-
reis vol ontberingen langs desolate wijn-
dorpen, relatief warme koude kelders en 
lege hotelletjes: leuk! Opwindend. Ook 

vaak: doodvermoeiend. Volgend jaar doen 
we het anders. Zeggen we dan…’

25: ——— ‘Een nieuwe ster, dat zit er 
dik in: Bertrand Ambroise’; ‘Natuurlijk 
weer zo’n jonkie: Didier Champalou’.

26: ——— Verhuizing naar Baarn

27: ——— Over nieuwe oogst Germain: 
‘groots, net als in 1995 (en 1997) plukte ik 
(MC) een paar dagen mee. Koele heldere 
nachten, zomerse temperaturen ’s mid-
dags, plukken in je T-shirt. Blakend ge-
zonde druiven, hoge zuurgraad, hoge  
suikergehaltes’. 

28: ——— ‘Onthoudt die naam: Thomas 
Pico, 27 jaar pas, debuteert met brille.’  
Jessica voegt zich bij team Vinoblesse.

29: ——— Essay ‘To bio or not to bio?; 
‘Avontuur bestaat nog: biologische  
wijnen uit Italië.’

30: ——— ‘Als je in het dommelende 
Saint-Pargoire de weg vraagt naar be-
roemde dorpsgenoot, Marlène Soria van 
Peyre Rose, worden schouders opgehaald, 
hoofden geschud, aucune idée, Monsieur, 
een veelbetekenende stilte volgt.’

 
31: ——— Eerste proeverij Vinoblesse: 
gasten Bernard Schoffit en Jean-Pierre 
Dirler; ontdekking Pierre Gaillard en  
Gilbert Clusel. 

32: ——— ‘Proef eens meer met uw 
papillen, en laat die neus de neus, geuren 
zijn maakbaar en per definitie vluchtig… 
Mondgevoel, rustig en opwekkend, zegt 
meer.’

33: ——— (Her)ontdekking schateiland 
Corsica. Marc 30 jaar lid panel/proefcomi-
té Perswijn

34: ——— Tjitske ontvangt uit handen 
Franse ambassadeur onderscheiding 
‘Mérite Agricole’ 

35: ——— Wijnkopers van het jaar  
(Hubrecht Duijker in FD)

bonusvragen: (in geval gelijke scores)
a Op welk adres in Amsterdam zijn Marc  
 en Tjits in 1986 Vinoblesse begonnen?
1. Brouwersgracht 6
2. Den Bloeyenden Wijngaerdt 117
3. Mauvestraat 19
4. Weteringschans 231

b Wat dronken zij bij hun eerste date  
 in 1980?
1. Irish coffee in café Américain
2. Médoc Château Brousteras bij Marc op  
 de Brouwersgracht
3. Rode martini in de studentensociëteit  
 Uilenstede 
4. Southern comfort in discotheek  
 Dansen bij Jansen

prijzen
1e prijs : zes flessen (een doos) Meursault  
 2018 Henri Germain
2e en 3e prijs: fles Champagne Grand Cru  
 Réserve Blanc de Blancs, de Sousa

Vinoblesse 35 jaar Quiz
Voor u verzameld vijfendertig citaten, 
gebeurtenissen, introducties, elk 
behorend bij een jaar/gids uit de 
vijfendertigjarige geschiedenis van 
Vinoblesse. Zoek bij elk (nummer) het 
juiste jaartal erbij…Succes (en plezier)! 
Vergeet ook niet de bonusvragen te 
beantwoorden. Bij gelijke score, wint 
degene die het eerst heeft ingezonden.

Inzenden per mail (uiteraard met vermelding 
n.a.w.-gegevens) naar info@vinoblesse kan tot  
20 april aanstaande. De quiz is tot die datum ook 
op onze website vinoblesse.nl te vinden. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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DOMAINE COMBIER
2019 Crozes-Hermitage Rouge  
‘Cuvée Laurent‘
Krokant, rijkdom, fruit, pepertje,  
nog meer fruit. 16/20pt Perswijn.
06519  nu-2023   € 17,95

DOMAINE LA CABOTTE
2020 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, mild maar mooi fris, 
rond
02620  nu-2023   € 10,95

2019 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje, goed vol, sappig. 
01919  nu-2024   € 10,95

2019 Côtes du Rhône Villages  
Massif d’Uchaux Garance 
Zacht, rijkelijk gevuld, met  
fraicheur en élégance.
03119  nu-2025   € 13,95

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2019 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Austral’
Roussanne en grenache blanc met 
schilinweking. Geweldig.
06019  nu-2023    € 18,95

2019 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Les Romanins’
Pittig, krokant energiek.
05419  nu-2023    € 11,25

2018 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Volume én fraîcheur van de gele kleigrond 
en frisse hoogte.
23218  nu-2024    € 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 Rouge Sur le Caillou
Luchtig, vrij, griotjes, lavendel.
10019  nu-2022    € 13,25

pionnier combier
Op Domaine Combier doet David (26), 
open, pienter, oenoloog nu de proeverij-
en, meer introverte broer Julien, is de 
(jonge)man van de wijngaard. De crozes- 
hermitage 1992 van vader Laurent 
(toen 27) was onze eerste biologische 
wijn: wég vooroordelen over bio. Nu is 
85% van ons gamma bio of biodyna-
misch. Combier ooit voorbeeld, nu 
boegbeeld, van bio én van de appellati-
on. Twee sterren Guide rdvf  2020 
‘tous les vins, y compris les blancs, sont 
désormais de haute volée’. Wijnen onder-
scheiden zich door het pure fruit en  
onberispelijke opvoeding, soms op  
cementen ‘eieren’, vaak op barriques.  
Cuvée Laurent Rouge 2019 (géén hout), 
16/20 Perswijn: syrah puur, krokant, fris 
fruit, speels, pepertje, en wéér fruit. 

rhône verfijnd 
In juli ook langs Domaine La Cabotte 
in het verstilde Massif d’Uchaux bij Eric 
Plumet en Marie Pierre d’Ardhuy (en 
zoon Etienne die nu ook bij la societé 
hoort). Rhônewijnen met verfijning en 
precisie dankzij het sinds 2008 conse-
quent biodynamisch werken. De Bour-
gondische wortels (en smaak!) van het 
wilskrachtige koppel spelen vast ook 
een rol, net als het feit dat bodem veel 
silex bevat. 2020 Côtes du Rhône Blanc 
Colline (clairette, grenache blanc, viognier) 
ongeëvenaard fris, wit fruit, perzik, 
steranijs, sensueel zacht, wel rijk maar 
niet té: mooi! 2019 Colline Rouge (gren-
ache, syrah, carignan) warm maar hier 
fijn jaar: fris, energiek, rinse kers, viool-
tje, kruiden, teer, goed vol, blijft opwek-
kend. Ook super voor het geld (want on-
bekend) 2019 Massif d’Uchaux Rouge 
‘Garance’ (grenache, syrah, mourvèdre) 
compact, introvert nog, framboos, 
braam, viooltjes, peper, zwarte olijf, 
blijft fris, volle douceur, minerale  
finale. Vergeet ook mooie rosé niet op 
pagina 6.

hoog en natuurlijk 
Op een warme julimiddag proefden we 
bij Thomas Jullien op La Ferme 
Saint-Martin bij Suzette 400m hoog  
in Les Dentelles de Montmirail, de 
Mont-Ventoux als decor. Papa Guy is 
met pensioen, hij werkt alleen nog als 
hij er zin in heeft… Thomas en Sophie 
trekken nu de kar. Veel verandert er 
niet: bio werken is en blijft hier in aller-
eerste plaats: respect voor de natuur. Wel 
is het zo dat sinds Thomas de wijnen 
maakt het sulfietgehalte niet boven de 
10mg uitkomt, volgens Europese regels 
is dat niet significant, vandaar dat hij 
(onwettig?) prikkelend contains no  
sulphites op het etiket zet. 
2019 Côtes-du-Rhône Blanc Austral, 
nog mooier dan in nrc geprezen  
Carlina. Roussanne, grenache blanc met 
week schilinweking, jaar op oud hout 
gerijpt. Warme oranje blush, waaier aan 
garrigues op bedje van gekonfijte abri-
koos. Prachtige fraîcheur, mooie bite. 

Geweldig.. 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, volume én fraîcheur van de 
gele klei en hoogte.  
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, lavendel… Stenig, golvend 
zacht. Topcuvée depuis 1964 Le Saint- 
Martin 2017 (85% grenache 60–100+ jaar, 
24 maanden op foeders): hecht, donker, 
kruidig, miraculeus elegant, mineralig. 
Grand vin.

roubine in de herfst
De omarmend volle wijnen van La  
Roubine in Gigondas zijn meer voor de 
herfst en winter. Wie nog 2019 Sablet of 
Gigondas wil, kijke op vinoblesse.nl 

REUZEN UIT DE RHÔNE 
Raar half juli zomer in onze geliefde Vaucluse: geen toerist te bekennen, 
het is bijna zo stil als die eerste keer in 1983 in ons tentje op camping 
Beaumes-de-Venise… In de droomdorpjes gaan we terug in de tijd, naar  
die talloze keren dat we in Sablet en Le Barroux een lente- of herfstweekje 
wandelend, proevend, luierend, lezend doorbrachten. We lunchen in het 
normaal zo drukke Gigondas, nu alleen wat uitpuffende fietsers onder de 
platanen, de wijnlokaaltjes in de smalle, steile straatjes ogen verlaten. En 
de altijd op achtergrond aanwezige Mont Ventoux? Die kijkt zwijgend toe… 
Wat onherroepelijk veranderde is onze smaak. Van imposant, donker, 
zwaar naar finesse, fruit en fraîcheur van nature… Van Raspail-Ay, Piau-
gier, Pégaü naar La Cabotte en Ferme Saint-Martin. In het noorden zweren 
we sinds jaren bij de miniaturen van Clusel-Roch in Côte-Rôtie (1989) en 
comfortabele crozes-hermitages van Combier (1992). 

Rhône

Eric en Marie-Pierre van La Cabotte 

 

Onze geliefde Dentelles de Montmirail

Terras bij Saint  
Hubert in Entrechaux, 
favoriet sinds 1983.

 

Gigondas in  
stil juli 2020
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CLOS CANERECCIA
2018 Corse Blanc ‘Clos Canereccia’
Verleidelijke vermentinu. Koesterend 
friszacht. 4½ ster Perswijn
42818  nu-2022  € 18,95

2019 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Alom aanbevolen initiatie tot rood Corsica. 
42119  nu-2023  € 12,95

2020 Corse Rosé ‘Cuvée des Pierre’
From Corse with love, van romanticus 
Titi.
43220  deze zomer-2022  € 12,50

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2020 Patrimonio Blanc
Vermentinu. Floraal, citrus, elegant, 
energiek, glas-zo-leeg 
57020  deze zomer-2022   € 16,50

2018 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Coup de coeur (17-17.5 pt) RDVF 
41418  2021-2024   € 26,–

2020 Patrimonio Rouge
100% niellucciu, peperig rood fruit, 
opwekkend
81820  deze zomer-2023   € 16,50

2016 Patrimonio Porcellese Vieilles Vignes 
Grand Cru. Ingetogen, kruidig, kracht, 
lekker sauvage
51616  2021-2026   € 29,50

2020 Patrimonio Rosé
Geurig, glou-glou natuurlijk, maquis, licht 
van alcohol.
80920  deze zomer-2022   € 16,50

SCHATEILAND CORSICA 
Corsica, l’île de Beauté: ruiger, spannender dan de lieflijke Provence en 
qua wijn vele malen opwindender. Een horde gedreven jonkies, met 
name in cru Patrimonio en Calvi, opteert voor bio en beter. In 2018 én 
2019 waren we er op speurtocht, in 2020 lukte dat niet, maar bezoek eind 
juni staat – deo volente – op het program. Een schateiland voor wie 
buiten de gebaande wijnpaden durft te drinken, al zijn de wijnen aan de 
prijs (ook ter plekke) - onder de 15 euro lastig iets moois te vinden - maar 
daarboven: een paradijs. Revue du Vin de France: ‘Sans doute le vignoble le 
plus exitant et dynamique de France à l’heure actuel’. Wij gaan voor rijzende 
sterren Clos Canereccia (een ster rdvf) en Nicolas Mariotti Bindi (nu 
twee sterren). En voor la grande dame de Patrimonio: Muriel Guidicelli 
(twee sterren), haar blanc 2020 komt dit najaar. Hoge scores (driemaal 
maximale 5 sterren) voor onze wijnen in Perswijn en in Revue du Vin de 
France: nu de beurt aan u... 

op avontuur bij 
clos canereccia
‘La plus belle aventure récente de la côte 
orientale’, aldus La Revue du Vin de 
France over familiale Clos Canereccia 
in het (midden)oosten tussen Aléria en 
Corte. Ooit leverancier coöperatie, nu 
door even fanatieke als romantische 
Titi (Christian) Estève getransfor-
meerd in biologisch, experimenterend 
(amfora’s, enten oude druivenrassen) 
modern wijngoed. Bodem met rossige 
galets roulés op alluviale klei waarvan 
sappige, extraverte wijnen. Ster in  
Guide Revue du Vin de France, op naar 
de tweede….
2018 Corse Blanc Clos Canereccia (ver-
mentinu): bloemen, perzik, wat hout, vol, 
koesterend zacht. 92/100 rdvf; 4½ ster 
Perswijn. Ook alom geprezen 2019 Corse 
Rouge Cuvée des Pierre, initiatie tot 
rood Corsica (50% niellucciu, 25% syrah, 
25% grenache): zwart fruit, grafiet,  

intens maar luchtig, gekruide finale.  
Aandacht ook voor (zie blz. 6) 2020 Rosé 
Cuvée des Pierre van 50% sciaccarellu, 

25% niellucciu, 25% grenache, gul, volfris, 
ruim in het fruit en mediterrane kruide-
rij: je toch even op Corsica wanen…

cantina di torra 
nicolas mariotti bindi 
In 2020 jaar zagen we Nicolas en Julie 
Mariotti Bindi alleen op beurs in 
Montpellier, de twee jaar daarvoor wa-
ren we bij hun Cantina di Torra (Oletta) 
om te proeven, wijngaarden te zien, te 
lunchen en weer te proeven… Outsider 
Nicolas (hij had eigenlijk advocaat in 
Parijs zullen worden), door Revue du 
Vin de France tot Corsicaans wijnboer van 
het jaar gekozen, helder, oprecht, met 
humor en wijnhart dat vlamt, weet  
precies wat hij wil en kan. En wat (nog) 
niet. Dat proef je in zijn intuïtieve,  
vibrerende biologische wijnen van klei/
kalk in cru Patrimonio, soms als vin de 
france gedeclareerd. Op etiket is het 
exacte (lage) sulfietgehalte vermeld.  
Het gaat goed: nu twéé sterren in  

Guide Revue du Vin de France.
2020 Patrimonio Blanc: echt vermenti-
nu van kalk nabij zee, echt Bindi. Witte 
bloemen, mandarijn, zijdezacht, zilt, 
transparant en energiek. 2018 Blanc 
Mursaglia (bio-vermentinu op kalk) is 
andere koek: meer te vergelijken met 
witte hermitage, hoewel eleganter, 
frisser dan machtige 2017, een bloemen-
zee, ook peer, specerijen. Breed, fluwe-
lig vol, ziltig fris. Coup de coeur rdvf. 
2020 Patrimonio Rouge (100% nielluc-
ciu) géén hout, zalig peperig rood fruit, 
transparant, opwekkend, maquis (wilde 
kruiden) blijft rondzingen. 2016 Patri-
monio Rouge Porcellese Vieilles Vig-
nes (50+ niellucciu) finesse en kabbelen-
de van brunello (maar geen hout), wild 
en kruidig (oregano, tijm, nepita) teer, 
volumineus én mineraal. Subtieler dan 

2015. 16.5pt rdvf; 5 sterren Perswijn 
(2015), bij beste 60 wijnen 2020 Elsevier. 
 U weet genoeg. En dan nog de heerlijke 
2020 Patrimonio Rosé (zie pagina 6), 
type glou-glou, licht (11.5˚), puur fruit, 
mineralig fris, lavend verslavend. 

Provence

Corsica

CORSICA

Patrimonio

Aléria

Perswijn, januari 2021

Patrimonio, is de oudste A.O.C. van Corsica

 
Corsica, ruiger, spannender  
dan de lieflijke Provence
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ALTUGNAC
2018 Pays d’Oc, Chardonnay 
Sappig, gerieflijk vol, fris. 
31018  nu-2023  € 10,50

2019 Pays d’Oc, Pinot Noir
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris. 
31119  nu-2024  € 10,25

Er staan ook  
Languedoc wijnen  

op pagina 4 en 5

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

2019 Minervois ‘Rouge des Murettes’
Zwarte kers, cassis, bloemetjes,  
kruiden, peper.
05719  nu–2024+   € 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, heerlijk sappig, bosbes, warm 
garrigues, peps.
25518  nu-2024    € 11,95

2018 Corbières ‘L’Enclos’
Oude grenache, syrah en (op hout 
getemde) mourvèdre.
25618  nu-2025    € 15,50

fijne alternatieven 
In zuidelijke, hoge (400–500m) deel  
Limoux bij Altugnac van bourguignons 
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier 
kalkrijke bodem vol fossielen. Lang, 

lang geleden zee hier, nu groen, zonnig 
met koele nachten zodat chardonnay en 
pinot noir fraîcheur behouden. Fijne  
alternatieven voor dure bourgognes! 
2018 Haute Vallée Blanc Chardonnay 

is sappig, gerieflijk volfris, mooi toast 
al (echt Limoux), geen hout. 2019 Pinot 
Noir: rins fruit, luxe zweem vanille, 
monter, zacht. Heerlijk en betaalbaar. 

dertig jaar murettes 
Veldwerkers Jean-Louis en Viviane  
Bellido uit La Livinière (Minervois)  
hebben al vanaf eerste oogst 1991 van 
Domaine des Murettes een heuse fan-
club bij Vinoblesse. Hun wel en (laatste 
jaren vooral) wee, twee keer per jaar door 
ons in gids beschreven, wordt trouw  
gevolgd, de wijnen ruimhartig besteld.  
Zeker is: makkelijk hebben de Bellido’s 
het niet, ze zijn blij met uw loyaliteit. 
2019 Viognier Murettes: stevig, vol 
maar fijn zuidelijk wit. Rinse abrikoos, 
perzik, zonnige kruiderij in finale.  
Minervois Rouge Murettes 2019 is  
vol, rijk, stoer. Je proeft de rijp met eigen 
groene vingers geplukte biologisch ge-
teelde(syrah, grenache) druiven. Zwarte 
kers, cassis, bloemetjes, kruiden, peper. 
Gaat 3–5 jaar mee. 

corbières sinds 2000
Ook bij Domaine des 2 Ânes waren we 
er vanaf eerste millésime (2000) bij. We 
zagen er het suffige Peyriac de Mer  
opleven, het domein in de heuvels een 
biodynamische biotoop worden. We  
logeerden er vaak, Marc plukte er in 
2014. Na vertrek Dominique in 2016 (zie 
Dom& Terre) krijgt Magali hulp van 
amie Mylène en een leergierige wijnboe-
renzoon 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 
sappig, bosbes, warm bad van garrigues, 
peps. In L’Enclos 2018 grenache, syrah  
en hout getemde mourvèdre. Rijp fruit, 
vijgen, peper, rijkdom, finesse. 

corbières sinds 2019
Andere (ex-)ezel van 2 Anes, Dominique 
Terrier maakt sinds 2019 weelderig  
natuurwit in het hoge, woeste, stille 
achterland van Corbières. Oogst 2020 
Dom & Terre (Solo + En duo) komt deze 
zomer. Hou nieuwsbrieven in de gaten.

GRANDS VINS DU LANGUEDOC 
De eerste keer najaar 1986, kwamen we treinend, liftend en werden met alle 
egards onthaald door Comte Henri de Colbert op Château de Flaugergues 
(Montpellier) en in La Clape op Château Pech Céleyran door collega-graaf  
de Saint-Exupéry. Een nieuwe wijnwereld ontvouwde zich, de mediterrane… 
Sindsdien zijn we kind aan huis in ‘s werelds grootste, meest spannende wijn - 
gebied. Ons assortiment met ooit Mas Cal Demoura, Chabanon, Aube de Temps, 
Hortus, Jasse Castel. Canet-Valette, Fontarèche, Peyre Rose, en nu – vaak vanaf 
eerste oogst- Murettes, Clos Marie, Pech Redon, Deux Anes, Agrunelles, 
Vignes Oubliées, Altugnac, Valambelle, Emile et Rose, Malavieille, Dom & 
Terre, Flobusch werd een uithangbord. De keuze is meer dan reuze.

Languedoc

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 bin-
nenland bij Alaric Lagrasse, Meeste 
wijn is rood, in hoofdrol: carignan.

Limoux & Minervois
Limoux ligt in het Atlantisch groene 
deel van Oc onder Carcassonne. Zui-
delijk is het hoog en kalkrijk met fijne 
bubbels; volfrisse chardonnay; ele-
gante pinot noir. Prima mauzac, che-
nin, merlot, syrah soms. Cabernet? 
Nee. Van Carcassonne oostwaarts 
naar Minervois, na 30 km vlakte 
waarvan saaie wijnen, gloort het in 
de heuvels bij La Livinière. Syrah is 
de ster, geur van zwart fruit, kamille, 
pikante bloemetjes (santolina). 

Hoog, groen Limoux 
bij Altugnac,  
Pyreneeën in het 
vizier…

Het mooie stadje Lagrasse  
vlakbij Dom & Terre
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CHÂTEAU PECH REDON
2020 La Clape Blanc ‘l’Epervier’ 
Grenache blanc, bourboulenc, clairette, 
picpoul, viognier, marsanne, roussanne
09620  deze zomer-2023   € 16,50

2019 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Mooiste wit Languedoc, topjaar. Mag ook 
kelder in.
10619  eind 2021-2028   € 21,–

2019 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
Een fruitbom, zacht, fris en verleidelijk.
27419  nu-2023   € 12,50

2017 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Alle grandeur van La Clape. Gebotteld 
kruidenrek.
00317  nu- 2025   € 15,95

2018 Vin de France rouge ‘L’Éperon’
Donker fruit, etherisch, gepeperd, allures 
Priorat
31418  nu-2024+   € 15,50

MAS DES AGRUNELLES 
2019 VdF Blanc Viognier La Valière
Energiek, floraal, abrikozenpit, slank en 
verfijnd. Aanbevolen.
02419  nu- 2022+    € 15,50

2018 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,  
bosbes, fraîcheur. 
06218  nu- 2023    € 12,95

DOMAINE FLO BUSCH
2020 Mont de Baudille blanc ‘Lou Bragalou’
Volfris, zacht en kruidig. Vol maar niet zwaar. 
59720  deze zomer -2023     
€ 14,50

2019 Carignan Vin de France  
‘Heureux qui comme’
Plezierwijn, natuurwijn, carignan  
met fraîcheur, volop specerijen 
59919  nu- 2023    € 16,95

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2018 Terrasses du Larzac  
‘Les Vignes Oubliées’
Verfijnd en open. Aristocratie  
in de Languedoc. 
35818  nu–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  eind 2021-2025   € 18,50

twintig jaar la clape
Bij Oc-man in hart en nieren Christop-
he Bousquet van op pech (top) La Clape 
gelegen Château Pech Redon komen 
we sinds oogst 2001. Wijnen (rood én 
wit) doordesemd van de natuur daar, 
met rechte rug van de kalk in de biolo-
gisch bewerkte akkers en immer zilte 
finale van nabije Méditerranée. Volgens 
Guide Bettane & Dessauve ‘l’absolu de La 
Clape et du Languedoc’. 
2020 L’épervier Blanc (grenache blanc, 
bourboulenc, viognier, marsanne, roussan-
ne, clairette): friszacht, pijnboom, ven-
kel, hartig subtiel oxidatief, ook abri-
koos, jodium. 2019 Centaurée Blanc 
van 80% bourboulenc (op foeder) en gren-
ache blanc + clairette: wat hout, fiere 
kracht, floraal, dennenhars, rozema-
rijn. Prachtzuren, ziltheid. Mooiste wit 
van de Languedoc?! 
Rood: Les Cades 2019 (syrah, cinsault, 
grenache, carignan): een fruitbom, vol-
zacht, fris en verleidelijk, laurier, jene-
verbes, rozemarijn. 2017 L’épervier 
Rouge (30% grenache, 70% syrah op foe-

der en cement): bedwelmende essence 
van cades, teer, ceder, cassis, wierook, 
specerijen. Volume, breedte, luchtig zil-
te zuren. L’Epéron 2018 (50+ carignan, 
geen hout) is ook al zo mooi, mateloos 
energiek, ongeremd, donker fruit, ethe-
risch, gepeperd, allures dure Priorat.

frâicheur in uithoek 
In Argelliers, koud, tochtig kalkrijk 
westelijk uithoekje van de Larzac voeg-
den Stéphanie Ponson en Frédéric 
Porro in 2005 eigen domeintjes samen 
tot Mas des Agrunelles om biologisch 
werk en verkoop te bundelen, in 2010 
stond Vinoblesse op de stoep. Laatste 

jaren geen hout meer voor opvoeding 
maar cement en toch pietsje sulfiet bij 
bottelen. Zo preciezere wijnen zonder 
dat vin nature-karakter verloren gaat. 
2019 Blanc ‘Valière’ (40+ viognier, 
noordhelling) is floraal, fris, fijn mine-
raal, knappe bol die hier blind viognier 
uithaalt… Rode 2018 Terrasses du  
Larzac L’Indigène (60% syrah, 25%  
grenache, 15% carignan) heeft fraîcheur 
en verteerbaarheid van huis uit.  
Volslank met bosbes, zwarte thee, 
munt, tijm. Nicolaas Klei: ‘verrukkelijk 
samengaan van stoer Zuid-Frans en verfijnd 
fruit, van puurnatuurwijn en klassiek.’

go with the flo…
Goede traditie Vinoblesse: onbekend  
talent een podium geven. Denk in Lan-
guedoc aan Canet-Valette; Chabanon; 
Mas Cal Demoura; Clos Marie; Muret-
tes; Jasse Castel; Mas Concience; Deux 
Anes; Dom&Terre… We hebben er weer 
een: Florian Busch. We kennen hem 
van zijn werk bij pa Clemens (Moezel). 
Na studie oenologie besluit Flo elders, 
vrijer (en warmer) aan de slag te gaan, 
vertrekt naar Frankrijk, wordt na om-
zwervingen en stages elders in 2016  
keldermeester in Montpeyroux op 
(biodynamisch) Domaine d’Auphillac, 
begint met amie Paola te dromen van 
eigen domein. In 2018 vinden ze paar 
oude (te pachten) perceeltjes, kiezen na-
tuurlijk voor biodynamie. Fermentatie 
met natuurlijke gisten, wijnen worden 
niet gefilterd of geklaard. Ontdek met 
ons: 2020 Mont Baudille Blanc ‘Lou 
Bragalou’ van 100% oude, hoog op  
rotsen gelegen grenache blanc, deels  

met trossen vergist. Zomers wit voor de 
zomerse dis: volfris, zacht, volume zon-
der zwaarte, hoop kruidigheid en fris-
heid in finale. 2019 Rouge ‘Heureux 
qui comme’ van oude carignan op galets 
roulés (akker bij Mas Conscience),  
klassiek gemaakt (géén macération  
carbonique), deels op oude barriques op-
gevoed. Plezierwijn, natuurwijn, dartelt 
van het rinse fruit en specerijen, neemt 
je mee tot bodem daar is. Later ook  
lumineuze (vermentino) 2020 ‘Pierre 
qui Rolle’, beetje type orange wine.

aristocraat in oc 
Sinds 2009 maakt de (nog altijd) jonge 
Jean-Baptiste Granier, zoon van ami 
Jean-Philippe, technisch directeur en 
onvermoeibare motor van aop Langue-
doc een van de meest geraffineerde wij-
nen van al. Hij doet dat van lang vergeten 
percelen grenache, syrah, carignan op hit-
tebestendige bodems (kalk, leisteen) op 
300-400m rond Saint-Privat, een gene-
gligeerd pluisje Larzac. Terrasses du 
Larzac ‘Les Vignes Oubliées’ 2018 rijp-
te op grote houten vaten in oude, Bour-
gondisch vochtig koele schapengrot. 
Verfijnd, open, rijp bosfruit, garriques, 
chique snuf hout, subtiele tannines: 
pure aristocratie, prachtig. 

25 jaar clos marie 
We kennen Christophe Peyrus en 
Françoise Julien en hun Clos Marie 
vanaf eerste oogst 1996. Voormalig zee-
man Chris is een briljante vigneron,  
een van de buitencategorie, gedreven, 
grenzeloos nieuwsgierig én intuïtief. 
Altijd fijn, vertrouwd en leerzaam met 
hem te proeven, het leven door te ne-
men. Chris (51) levenswijzer, milder nu, 
is nog even gespitst op elk detail. En  
beretrots dat zoon Simon (1998) nu mee-
werkt. Al moet die van pa eerst elders 
stages gaan lopen… De signatuur van 
Clos Marie? Opwekkende transparantie; 
Bourgondische élégance; energie én 
rust; aromatische finesse zoals je die  
bij topwijnen uit de Rhône vindt. Bio-
dynamie op zijn best.
Gulle witte Manon 2017 (oude roussanne 
en boel andere druiven): floraal, gekon-
fijt fruit, zacht, rond, energiek, 16/20 
rdvf. Rouge L’Olivette 2019 (deel op 
amfora) is spetterend kwiek, fijnzacht 
met aardbei, zwarte olijf, tijm. Smullen 
op allerhoogste niveau voor de prijs van 
(nog niet eens) een basis bourgogne… 
De fijne 2020 Rosé staat op pagina 6.

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

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 
faam. Natste stukje Languedoc. 
Rood én wit hebben groene fraîcheur 
en élégance met impressies van  
dennen, rozemarijn, tijm. Clos Marie 
is en blijft de top…

Florian Busch in zijn kelder  
in Montpeyroux. 
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MONTE DEI ROARI 
2019 Vino Bianco Frizzante ‘Sortie’ 
Fijn parelende energiedrank
09519  nu-2022    € 9,75

2019 Vino Rosato Frizzante ‘Rossanel’
Droog, wat pittiger, voller dan de witte 
versie
12719  nu-2022    € 9,75 

2019 Custoza Bianco 
Unieke fieldblend, in NRC, Perswijn 
geprezen 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 Veneto Bianco Bon Bicer
Meloen, floraal, fijn, vief en dorstlessend 
52619  nu–2022    € 9,50

2019 Bardolino Rosso ‘Reboi’
Frisdroog stoer, vol, energiek.  
Beste koop Perswijn. 
17719  nu-2022    € 9,35

2019 Veneto Rosso Bon Bicer
Buitelt van het fruit, licht van alcohol,  
koel schenken. 
53119  nu–2022    € 9,50

AZIENDA SAN FEREOLO
2017 Dogliani Superiore ‘Valdibà’
Compact, rinse kers, peper, hazelnoot.
03417  eind 2021-2024   € 16,50

TENUTA MIGLIAVACCA
2019 Freisa del Monferrato Casalese
Prettig boers, dikke aardbeien, fris en 
volrond.
33819  nu–2023    € 14,95

CASCINA ROCCALINI
2019 Langhe Nebbiolo
Fijn aards-floraal, pittig energiek.
15019  eind 2021-2024   € 17,95

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

Piemonte
Italiaanse avontuur begint in 1999 met natte herfstweek Piemonte bij o.a. 
Stefano Belloti (Degli Ulivi) in Gavi en Severino Oberto (Erbaluna) in La 
Morra. Dat smaakt naar meer! Vele ontdekkingsreizen volgen, tot aan 
Sicilië, Sardinië en ver Calabria toe. Piemonte zelf: de heuvels ten zuiden 
van Turijn genoemd naar de ligging aan voet van de bergen, de akkers 
zijn zo verkaveld als in de Bourgogne met ook hier veel familiebedrijfjes. 
Druiven o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, cortese, freisa, grignolino, moscato. 
Wijnen als barolo, barbera d’alba, dolcetto d’alba, langhe rosso, barbares-
co, roero, gavi, monferrato, moscato d’asti. Gastvrije streek, je komt er 
voor wijn, truffels, porcini, kazen, salumi, hazelnoten. Overal fijne 
enoteche en osterie, én wijnwandelpaden. 

Piemonte

BRON VAN BIO VENETO
Vanuit Trentino en zijn blinkende, soms druipende Dolomieten met 
appels, kaas, wandelpaden en wijngaarden, daal je af naar het ondanks al 
het toerisme prachtige Gardameer en romantisch Verona. Je bent in 
Veneto beland, een welvarende wijnstreek zowel grossierend in goedkope 
niemendallen uit de vlakte van 150 hl/ha als bron van goed en betaalbaar 
bio, met name in de heuvels boven het Gardameer en Soave. Denk aan 
wijnen van Roari en Fasoli. 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. Room wordt niet geschuwd. 

ITALIA

Trentino

Veneto

dolomiti pedrotti
Wij zelf drinken het graag maar het  
weldadig rustig wit (met korte schil-
inweking) van Gino Pedrotti blijkt  
lastig te verkopen. Duo Vigneti delle 
Dolomiti Chardonnay 2017 en Nosiola 
2016 biedt – nu afgeprijsd – kans op 
ontdekking. Zie vinoblesse.nl.

acht super roari’s 
De biologische, weelderig (meeste onge-
filterd) frisse natuurwijnen van Ales-
sia en Stefano Bertaiolo van Monte dei 
Roari net onder het Gardameer zijn  
verbluffend goed en betaalbaar. Een 
droomcollectie met wit, rosé, rood en 
bubbels: sappig, natuurlijk energiek, 
weinig of geen sulfiet, deels opgevoed 
op amfora. Alles van mooie oogst 2019. 
Frizzante Sortie: parelende energie-
drank van cortese, trebbiano, friulano, 
malvasia sulfietloos op amfora. Geurig, 
droog, zachte mousse, verslavend op-
wekkend. Hierna nooit meer prosecco. 
Frizzante Rossanel (rossanel is mutant 
molinera). Fris ros fruit, pittiger, voller 
dan witte Sortie. Custoza Bianco  

(garganega, trebbiano, tocai , malvasia op 
amfora) is volfris, breed, complex. Alom 
(Perswijn, Hamersma, nrc) geprezen, 
meest gedronken wit duo Collard/Brou-
wer... Garda Pinot Grigio ‘Tre Rie’ doet 
alle futloze, scherpe, zoete grigio’s ver-
geten. Fier, zacht, citrus, peer, bite, ook 
bij menig sterrrenrestaurant. Bianco 
Bon Bicer (bonbitsjèr) van garganega, 

trebbiano is als beste soave. Ongefilterd, 
meloen, floraal, fijn vief, lest best.  
Bardolino Chiaretto (rosato) is vrolijk, 
zie blz. 6. Bardolino Rosso ‘Reboi’ 
vrije blije wijn (nul sulfiet). Beste koop 
Perswijn. Viooltjes, kers, kruidig. Stoer, 
gul, aards. Rosso Bon Bicer (corvina) is 
zomers licht (11.5˚), buitelt van het fruit. 
Koel drinken met vólle teugen. 

dolcetto nicoletta 
Verstopt in de heuvels boven Dogliani 
maakt Nicoletta Bocca op San Fereolo 
middels lange maceratie en opvoeding 
biodynamische dogliani (100% dolcet-
to) als ware het barolo. Wijn zoals het 
hoort: kalm en energiek tegelijk. Con-
centratie in 2017 Dogliani Superiore 
Valdibà: zwarte kers, framboos, hazel-
noot, cacao. Stevig, compact, pit, op-
wekkend: dolcettissimo. 

zonder fratsen 
In glooiend Monferrato het oudste bio-
dynamische wijngoed (1964) van Italia: 
Tenuta Migliavacca van Francesco  
en Monica Brezza. Een gemengd bedrijf 
zoals dat in BD hoort. Het ruikt er naar 
wijn, hooi, melk, mest, veldbloemen, 
kruiden. Wijnen rijpen in enorme  
foeders. 2019 Freisa del Monferrato 
Casalese is lekker boers, aardbeien,  
fris bosfruit, volrond, druivige zuren, 
aards: freisa zonder fratsen, fles zo leeg. 

barbaresco anders 
Al tweehonderd jaar in de familie Cas-
cina Roccalini, jonge Paolo Veglio is 
de eerste die wijn zelf bottelt. Ganevat 
(Jura) is zijn voorbeeld. Nebbiolo staat op 
fameuze Sant’Agata-mergel. Cement 
voor vergisting, houten foeders voor op-
voeding zonder sulfiet. Natuurwijnen 

die qua elegantie doen denken aan 
mooie vosne-romanée. 2019 Langhe 
Nebbiolo, druiven voor barbaresco 
jong gebotteld. Fijn rins, aards, rozen, 
volslank, energiek. Heeft nog jaar no-
dig. 2017 Barbaresco: zonnig kruidig, 
rijp fruit, compact, compact en verfijnd 
tegelijk.
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COLLESTEFANO
2019 Verdicchio di Matelica
Sterrenwijn. Open, gember, citrus, peer, 
opwekkend, crispy. 
34319  nu-2023+   € 10,60

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2018 Toscana Rosso
Voor een fooi drinken op niveau... 
15418  nu–2022+   € 11,25

2018 Chianti Classico
Open, zwarte kers, leer, lenig, aristocratisch 
15118  eind 2021-2024   € 15,95

MORETTI OMERO
2019 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Verleidelijk zachte, fruitrijke rosso voor 
alledag.
39019  nu–2023   € 10,50

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

MARCO CARPINETI
2020 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Rond, heerlijk sappig, golvend, fraîcheur.
32720  deze zomer-2023   € 12,95

2019 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, zwoelfris fruit, zwierige zuren, 
pastawijn.
34519  nu–2023   € 12,50

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

STIL UMBRIA & LIEFLIJK LAZIO
Umbrië – het groene binnenland tussen Toscane, Marche en Lazio – is stil  
en ongepolijst. Pelgrim Marc – van Bologna op weg naar Rome – wandelt 
mei 2014 bergje (tot 1200m) op, bergje af door droomdorpjes als Assisi, 
Montefalco, Spello, Spoleto, geniet van de aardse, eerlijke keuken. Beste 
wijnen rond Montefalco. Witte druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbia-
no spoletino. Rode helden: sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Dan loopt hij bij 
Rieti Lazio in. Lieflijker, rommeliger hier, de Romeinen drinken er hun 
wijnen bij eigen keuken: artisjokken, pasta, saltimbocca, pizza. Leuke 
autochtone druiven: bellone, greco moro, cesanese, nero buono, romanesca, 
bonvino. Veel wijnen gaan als Lazio igt door het leven. 

Umbria

Lazio

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl

le marche & la toscana 
In Le Marche stoere wijnen van nabij Adriatische zee aan voet Apennijnen 
geteelde verdicchio, passerina, pecorino (wit); montepulciano, sangiovese, lacrima 
(rood) voor bij de lokale stevige keuken. Toscane is meer geciviliseerd, 
aangeharkt, maar ook cultureel, romantisch, historisch en toeristisch, denk 
aan Florence, Siena, Montalcino, San Gimignano. Dé druif: sangiovese, helaas 
meesttijds door oenologen vanaf de tekentafel gevinifieerd. Maar mooie rode 
wijnen genoeg in Chianti en Montalcino met een tanige, warme souplesse, 
kruidigheid en aristocratische zuren die hun strengheid verliezen aan tafel. 

Toscana

Le Marche

iconische verdicchio 
Al zeventien jaar in onze Italiaanse  
hitparade: de biologische Verdicchio 
di Matelica, Collestefano van even 
dromerige als ijdele Fabio Marchionni. 
Een man van klare wijn zonder rafel-
randjes. Zijn verdicchio is een icoon-
wijn: vijfmaal tre bicchieri in Gambero 
Rosso; Decanter concludeert: Italy’s best 
buy-wine of all time… Druiven groeien op 
frisse 500 meter boven Jesi. 2019 is open 
met gember, citrus, amandeltje, peer, 
opwekkend, crispy. Perfect bij schaal- en 
schelpdieren. 

buondonno classico
Vanaf debuut (2001) in het eerste van  
Vinoblesse vaste kracht: Toscaans- 
Napolitaanse ingenieur Gabriele Buo-
ndonno van Casavecchia alla Piazza 
bij Castellina in Chianti. We komen er 
graag, mogen elkaar graag, zijn leef-
tijdsgenoten, dochter Annemaria stu-
deert in Amsterdam. Bij Gabri tussen  
de wijnperceeltjes (dertig jaar bio), 
olijfbomen, struikgewas. Leisteen en 
kalk in bodem geven kracht, kleur én 
finesse. In kelder druifeigen gisten,  
niet filteren, weinig sulfiet, subtiel 

houtgebruik. Ook in 2018 declasseerde 
hij deel chianti om gasten agriturismo 
leuk glas Toscana Rosso te schenken: 
rins zwart fruit, rokerig, soepel, voor 
fooi drinken op niveau. De échte Chianti 
Classico is in 2018 al open met kers,  
cassis, leer, houtskool, teer zuur: molto 
classico, molto Buondonno. 

montalcino  
miniatuur
De natuurminiaturen Santa Maria 
(Marino Colleoni) in Montalcino zijn op 
intekening verkocht, kijk op vinoblesse.nl 
of er iets rest.

landelijk stoer
Op zijn pelgrimage te voet in 2014 ont-
dekt Marc de eerlijke, landelijk stoere 
biowijnen van Omero Moretti in  
Montefalco waar wereldse dochter  
Giusy nu popelt de azienda van eigen-
wijze papà over te nemen. 2019 Umbria 
Rosso ‘Terre di Giano’ fruitrijke rosso 
van ciliegiolo en sangiovese, geen hout. 

Aanbevolen in de Volkskrant. Fris, 
kloek, gekruid, lekker zwoel. 2017 Mon-
tefalco Rosso (sangiovese, sagrantino en 
nog wat): concentratie, rijk, gekonfijt 
fruit, wierook, spicy, finale in fanfare. 

 
keizer carpineti
De paleiselijk theatrale kelder van  
Marco en zoon Paolo Carpineti ligt 
aan de voet van het meer dan 2000 jaar 
oude, tegen een berg gehurkte Cori, 
50km ten zuiden van Rome. Om ons op 
te verheugen: weer (wanneer kan het?!) 
door de oude, bizar steile steegjes for-
maat extra-small te dwalen. Het gaat nog 
altijd goed met de azienda biologica van 
keizer Carpineti: in Rome vinden de 
wijnen (ook in lastig 2020) gretig aftrek, 
hóge noteringen in Italiaanse wijngid-
sen helpen. De Lazio Bianco Capole-
mole (100% bellone) wordt in menig  
sterrenrestaurant geschonken. Fijn jaar 
2020: zacht citrus, bloesem, pollen. 

Rond, sappig, golvend, fraîcheur. 2019 
Lazio Rosso Tufaliccio (montepulciano 
en cesanese op tufsteen): kruidig, 
zwoelfris fruit, geen hout, zwierige  
zuren, puike pastawijn. Olio Extra  
Vergine lijkt in nieuwe chique fles wel 
een parfum, maar ís de mooiste olijfolie 
die we kennen. 

 

Bij Gabriele Buondonno (Chianti) komen 
we sinds 2000

Bij la famiglia Moretti 
in stil Umbria
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CAMPANIA, SARDEGNA, SICILIA...
Campania, streek tussen Rome en Napels, en het schiereiland daaronder 
is ondanks alle zon: groen, vruchtbaar en dolce: zacht. Druiven als 
aglianico, greco, falanghina, fiano; wijnen o.a. Sannio, Falerno, Vesuvio, 
Benevento, Cilento, Greco di Tuffo, Taurasi. Op introvert Sardinië 
minder druif- en wijnvariatie. Sardijnen zijn altijd bij eigen cultuur en 
tradities gebleven en bij eigen druiven als vermentino en cannonau. Jam-
mer dat vaak enologo van buitenaf wordt ingeroepen waardoor veel 
wijnen identiteit missen. Hoe anders extravert Sicilië: de lichtval; het 
klimaat; de bergen; cultuurschatten; de Etna; het toeterverkeer; de 
citroenen, amandelen en pistachenoten; granite; tomaten; peperoncini, 
vis... De Siciliaan zelf met 5000 jaar overheersing in de genen is trots en 
gelaten tegelijk maar blijft gastvrij voor de vele vluchtelingen en toeris-
ten. Qua wijn is ingezet op (hier) saaie chardonnay, syrah, sauvignon, 
viognier… Kies liever wijnen van inheemse nero d’avola, frappato, nerello 
mascalese (rood) en grillo, inzolia, carricante, cataratto bij wit.... 

Sardegna

Sicilia

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2019 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Fiere fiano, 800m hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37619  nu–2023    € 18,50

SARDEGNA

AZIENDA DEPERU HOLLER
2019 Vermentino di Gallura Superiore Fria
Fruit, bloemen, wilde tijm en iets zoutigs.
81219  nu-2022   € 18,75 

2019 Isola dei Nuraghi Bianco Maria Tzufia
Opwekkend citrus, abrikoos, prachtig fris, 
droog, lengte. 
81419  nu-2022   € 19,50

2019 Isola dei Nuraghi Rosso Familia
Vriendenwijn, familiewijn. Zacht fruit,  
vol maar niet té.
81319  nu-2022   € 18,75

SICILIA

MARCO DE BARTOLI
2019 Terre Siciliane Bianco ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, gebotteld 
zonlicht.
48219  nu–2023   € 13,95

2019 Grillo Sicilia Bianco ‘Vignaverde’ 
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…! 
48319  nu–2025   € 15,50

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

2018 Grillo Sicilia Bianco  
‘Grappoli del Grillo’
Indringende, houtvergiste grillo. Top Sicilië. 
48418  nu–2025+  € 23,50

Campania

fiano della campania
Op de grens Campania en Basilicata in 
Alta Irpinia op winderige, vaak koude 
800m hoogte tussen het oneindige 
graan één wijnperceel: 2ha fiano van  
tegen windmolens en buren strijdend 
70+stel Nerina en Pierluigi Zampagli-
one. Teelt is biologisch, vinificatie 
zonder sulfiet met maand schilinwe-
king. Gevulder, complexer dan in 2018 
de Campania Fiano Don Chisciotte 
2019. Goudgroen, geurt zalig naar 
Turks fruit, mandarijn, abrikoos, bloe-
men. Rond, zacht, fiere zuren. Kwieke 
bite van schilinweking. Oplage 8000 
flessen, veel gaat naar sterrenrestau-
rants, sinds 2012 een deel naar ons. 

vondst op sardinië!
Geen wijnreizen sinds juni, snik, maar 
we blijven altijd nieuwsgierig en zoe-
kend, u kent ons. Zo lazen we juichende 
verhalen over de wijnen van Carlo De-
peru en Tatiana Holler in het noord-
westen van Sardinië. Contact gezocht, 
verhaal klonk goed, bij ons passend, de 
toegestuurde wijnen al helemaal! Teelt 
is bio, vinificatie natuurlijk, iets sul-
fiet pas bij ongefilterd bottelen. Kijk 
ook op deperuholler.com. 
Vlammende 2019 Vermentino di Gal-
lura ‘Fria’. Mat (niet geklaard, ongefil-
terd, 24 uur schilinweking) goudgroen, 
geel fruit, bloemen, subtiel mediterraan 
oxidatief (als witte clape Pech Redon), 
volslank, wilde tijm en iets zoutigs (zee 
is nabij) toe. 2019 Isola dei Nuraghi  
Bianco ‘Maria Tzufia’ (70% moscato  
di tempio, 30% vermentino). Opwekkend 
citrus (cedro, mandarijn, bergamot), 

abrikoos, prachtig fris, droog, lengte. In 
een slok ben je daar… 2019 Isola dei 
Nuraghi Rosso ‘Famiglia’ (70% canno-
nau, 30% inheemse muristellu): vrien-
denwijn, familiewijn: ongecompliceerd, 
authentiek, tikkie rustiek. Veel kleur, 
zacht doorstoofd fruit, vol maar niet té, 
mirte, kruiderij, frisse finale geeft zin 
in volgende snif, volgende teug. 

licht van de bartoli 
Bij Cantina Marco de Bartoli net  
buiten Marsala bouwen Renato, Sebas-
tiano en Giuseppina met jeugdig elan 
biologisch en natuurlijk (eigen gisten, 
witte wijnen<40 mg sulfiet) verder aan 
het oeuvre van legendarische papa  
Marco. Ingrediënt: grillo, wit druifje 
met de zonbestendige schil en zuren 
van oudoom cataratto, het fruit van ach-
ter-oma zibibbo. Moet wel op kalksteen 
staan niet ver van zee en op het juiste 

moment worden geplukt. Zo wijn licht 
in alcohol maar gestructureerd, zilt en 
energiek. Heerlijk al is 2019 Lucido 
(kloon cataratto) knisperend, elegant, 
sap, limoen, 12.5 .̊ Bij tonijntartaar, mos-
selen, lamsoren. Verfijnder, complexer: 
2019 Vignaverde (grillo): subtiel, slank, 
je ruikt zee, kruiden, pijnboompitjes. 
Creamy, zilt slot. Bij sushi’s, rauwe 
zwaardvis of tonijn. Groots Grappoli 
del Grillo 2018, op hout vergiste grillo 
met allure witte bourgogne. Compact, 
jong, gebrand, bergamot, gember, zon-
ne-energie. 2018 Sole e Vento, combi 
van grillo uit Marsala en zibibbo van vul-
kaaneiland Pantelleria. Zo uitgelaten 
de geur (citrus, muskaat, lychee) zo fris-
droog, energiek de smaak. Aperitivo en 
volmaakt bij schaaldieren. 

Dolce Campania, hier in de golf van 
Sorrento, met uitzicht op Capri

Onbedorven Sardinië bij Carlo Deperu  
en Tatania Holler.
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Vinos Vinoblesse: Spanje & Portugal
De toevalscollectie...: vondsten op beurzen (Pamplona, Barcelona, Millé-
sime Bio, Rennaissance des Appellations) waar we soms – nieuwsgierig  
als we zijn – intuïtief rondneuzen in Spanje en Portugal, herkomst maakt 
niet uit. Komen we een vin(h)o vinoblesse (natuurlijk, authentiek, houtarm, 
energiek) tegen: gaan we eropaf. Zo een klein fijn assortiment met de 
biologische wijnen van Azul Y Garanza, Suriol, Vina Ilusion en Casa de 
Mouraz. 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 20 april, later kan ook, maar  
de kans bestaat dan, dat een wijn is 
uitverkocht. 

Wanneer komt de wijn? 
De wijn wordt vanaf 21 mei op de door 
u gekozen dag bezorgd. Bestelt u uit 
voorraad, dan dezelfde week nog.

Alléén per doos, dus voordelig... 
Een wijn kan alleen per doos (van 12 
of 6, per wijn vermeld) worden 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 kan op af-
spraak. 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 
2019 Dão Branco
Rits autochtone druiven. Mineralig  
(denk aan chablis), puur en rustig.
43819  nu–2023   € 11,95

2016 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal...!
44016  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
2020 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur. 
34120  nu-2022   € 8,25

2019 Montsant Tinto Cabirol,
Wilde bosbessen, rozen, compact,  
rijk en fris.
26219  nu–2023   € 8,95

RIOJA

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

wijngeestverruimend
Eerste bezoek oktober 2014 aan Casa de 
Mouraz van António Ribeiro en Sara 
Dionisio in het groene oude binnenland 
van Dão werkt wijngeestverruimend. 
Zo anders dan anders: de streek, de 
geur, de lieve mensen. Je ziet het gra-
niet in de bodem dat wijnen fraîcheur, 
breedte, mineraliteit verleent; je ver-
baast je over al die ‘rare’ druiven. Ook 
snap je dat deze authentieke biodyna-

mische wijnen bij sterrenrestaurants 
over de hele wereld staan…. 2019 Dão 
Branco (o.a malvasia-fina, bical, cerceal- 
branco, encruzado, alvarinho) is frisser 
dan de 2018 met citrus, peer, groene 
kruiden, is zacht, fris mineralig (denk 
aan chablis) puur en rustig. 2016 Dão 
Tinto is met touriga-nacional, tinta-roriz, 
alfrocheiro, jaen, água-santa zo Portugees 
als maar kan. Kloek, aards fruit, opwek-
kend fris, specerijen, tabak, vijgen. Uit 
Portgebied stroomopwaarts bijna in 
Spanje, van leisteenterrassen Douro 
2015. Géén hout, zo minder zwaarte,  
levendig, zwart fruit, rozemarijn, cacao, 
volslank, fijne zuren. Bij Lekkerste 
Omfiets wijnen 2020 Nicolaas Klei. 

feelgood garantie 
In 2005 introduceren we debuterende 
broekies Dani Sánchez Nógue en Bas-
kische María Barrena: samen Azul Y 
Garanza in Navarra op groene uitlopers 
Pyreneeën. Bioteelt, modern, natuur-
lijk wijn maken zonder geselecteerde 
gisten, houtsnippers of rvs geeft vitale, 

fruitrijke feelgoodwijnen. 2020 Navarra 
Blanco Tres (30% viura, 70% garnatxa 
blanca) is fris, aromatisch, wordt ko-
mende tijd voller en voller. Aperitief, bij 
groentegerechten (asperges), piperade. 
Tres Tinto 2020 is nog niet op fles. Wel 
2019 Montsant Cabirol (100% garnatxa) 
van Dani’s project in Catalunya. Wilde 
bosbessen, munt, rozen, laurier, peper. 
Gevuld, comfortabel, jeugdig, sappig. 
Veel wijn voor je geld.

hartverwarmend
Al tien jaar de hartverwarmende oerwijn 
Rioja Viña Ilusión van positivo, radi-
caal romanticus Martin Andrés Alonso 
Etayo die er van geniet dat zijn dorp  
Calohorra nu een biotoop in balans 
(permacultuur Fukuoka) is geworden 
waar hij een collectieve biologische 
wijn mag maken die iedereen zich kan 
veroorloven, die iederéén lekker vindt. 
Nu 2018: ongepolijst (géén hout), stevig, 
fris, bessen, framboos, puur, Baskisch 
pepertje toe. 2017 beste koop Perswijn, 
2018 is beter.

 
António Ribeiro van Casa de Mouraz in 
groen, wijngeestveruimend Dão. 
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2020 Gaillac Blanc Les Graviers, Château Lastours 
2019 Hautes Côtes de Nuits Blanc, Ambroise 
2018 Bourgogne Aligoté Germain  
2019 Riesling Gleisweiler Buntsantstein, Heiner Sauer 
2018 Vin d’Alsace ‘Alliance’, Marc Tempé 
2020 Côtes de Provence Rosé Corail, Château de Roquefort 
2018 Saint-Saturnin Rouge Roc et Lune, Mas Bertrand  
2018 Bourgogne Rouge ‘Les Maladières’, Fabrice Vigot 
2019 Beaujolais Origine Vieilles Vignes, Chermette 
2019 Coteaux du Languedoc Les Cades, Pech Redon 
2019 Crozes-Hermitage Cuvée Laurent, Domaine Combier 
2018 Chianti Classico, Gabriele Buondonno

Gaillac Blanc: vanaf 1986 in het assorti-
ment, de überhuiswijn volgens Harold 
Hamersma.

Hautes Côtes de Nuits Blanc.  
Comfortwit van Bertrand Ambroise  
die we in 1990 ontdekten, ook het jaar 
van aanplant chardonnay van dit hoog 
gelegen perceel.

Bourgogne Aligoté: bij papa Henri  
kwamen al in 1986, bij zoon Jean-François 
zijn wijnen nog verfijnder. Deels van 
stokken 90+ jaar. Na paar jaar rijping: 
toast als een meursault of chassagne… 

Riesling Gleisweiler: niet aan te slepen 
de extraverte, fruitgerichte wijnen  
van Heiner Sauer, die we in 2002 op een 
biobeurs spotten.

Alliance: eerste oogsten 1995, 1996, 1997 
boden we aan, daarna járen niet, sinds 
2016 weer bij de selectie. Toen heette 
deze cuvée van verschillende druiven: 
Gentil. 

Rosé Corail: vanaf première in 1999  
favoriet, vijf(!) maal ‘Rosé van het Jaar’ 
op concours Proefschrift. Klasse van  
rebel Raimond de Villeneuve.

Saint-Saturnin Roc et Lune: meren-
deels carignan uit 1890, biodynamische 
teelt, wat een wijn voor onder een tien-
tje…! Sinds eerste oogst 2011 in de ploeg.

Bourgogne Rouge: bij dapper duo  
Fabrice en Christine Vigot kwam Marc 
in 1996 bij toeval en uit nieuwsgierig-
heid terecht toen afspraak elders in  
Vosne niet doorging. Geen spijt van. 
Hun spontane rode bourgognes  
drinken wij het meest.

Beaujolais: voorlopers en voorvechters 
van ware, sulfietarme beaujolais: Pierre- 
Marie en Martine Chermette, in 1995 na 
lovend artikel in Revue du Vin de France 
op afgegaan. Wijnen op het plezier, op 
het leven.

Les Cades, Pech Redon: sinds oogst 
2001 niet weg te denken uit het assorti-
ment, de ultieme expressie van de over-
weldigende natuur bij La Clape. Je hoort 
zelfs de cigales…

Crozes-Hermitage: 1992 van biopionier 
Laurent Combier was onze eerste bio-
wijn. We proefden een wijn met fruit, 
toch anders dan een fruitige wijn. Cuvée 
L(aurent) is puur syrah, zonder hout. 

Chianti Classico: vanaf begin Italiaanse 
avontuur rond 2000 vaste waarde deze 
biologische chianti, molto classico e 
molto Buondonno…

Twaalf klassieke  
kanjers uit het assortiment 

nu in een feestelijke  
jubileumdoos

Feestpakket ‘alle  goed’ 

FEESTPAKKET ‘ALLE 12 GOED’ 
(12 flessen) à € 174,– 
Twaalf klassieke kanjers uit  
het assortiment.
53535 12  gem.prijs p/fl € 14,50
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