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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

 vin naturel 
 biologisch gecertificeerd
 biodynamisch
 Demeter gecertificeerd 
 Biodyvin gecertificeerd

                                prijs per fl es

43520 nu-2025  € 10,75
                     bewaaradvies

            aantal fl essen 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

OP WIJNPAD SEPTEMBER 2022 
Het zij n en blij ven roerige, onzekere tij den: waar ergens op de 
wereld iemand een essentiële kraan of knop open- of dichtdraait, 
heeft dat ook elders, zelfs heel ver weg, gevolgen. We moeten 
het onder ogen zien, ermee leren omgaan. Maar laten wij  het 
hier over de vervagende grenzen binnen de wij nwereld hebben 
(en liever niet over de aandacht die kort-door-de-bochtige anti-
alcohollobby krij gt zonder dat er inhoudelij k tegenspel wordt 
geboden). Wij n wordt steeds meer androgyne, non-binair. 
Wit-rood: zo eenvoudig is het niet meer, rood wordt lichter, 
schurkt qua kleur soms tegen rosé aan, qua smaak tegen (fris) 
wit. Wit krij gt door schilinweking juist bite, wat tannines en 
kleur op de wangen, en is – indien ongefilterd – nog (natuur)
troebel ook. En rosé? Die slaat dezer dagen vaak witbleek uit 
omdat die een modieuze Provence-look moet hebben, een ver-
gissing, het komt de smaak niet ten goede. Ook herkomsten 
vervagen, neem natuurwij ntovenaar Jean-François Ganevat 
die voor zij n handelshuis nieuwe wegen exploreert door druiven 
uit verschillende streken (Jura, Bourgogne, Beaujolais, Elzas) 
te assembleren. Hij  is de enige niet. Wel lastig als consument 
wanneer je wij n/producent niet kent en er op het jolige etiket 
Vin de France staat en geen appellation. Einde verzuilde wij n-
wereld van rood-wit en Bordeaux-Bourgogne? Niet het einde, 
wel een veranderde, spannende waarin – mits je er voor open-
staat en je niet klampt aan wat je thuis, uit boeken of op con -
ser vatieve wij ncursus hebt geleerd- veel (meer) te ontdekken 
valt… We denken dat we weer een mooie selectie voor u hebben 
gemaakt, met naast wij nen van oude getrouwen, als altij d 
ook een podium voor nieuw talent. 

Pace e bene

Marc Collard & Tjitske Brouwer

proeverij ?
Helaas niet de gewenste locatie voor gewenste datum/data 

kunnen vinden, nostra culpa, all es volgeboekt. 
We zorgen dat we snel nu al iets voor dit najaar kunnen 
vastleggen en zull en dat dan natuurlij k gelij k via onze 

nieuwsbrief en op de website communiceren. 
Maar: wie weet dat we tussendoor - denk aan mei of juni – 

toch nog wat doen maar dan op kleinere schaal, 
bij voorbeeld met een producent als speciale gast . 

We houden u op de hoogte. Voor nu: nog even geduld a.u.b.…  
Merci.
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De geschiedenis
Op een gure novemberavond ruim 
48 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 wijnkope-
rij: 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 2023 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s: 
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak: 
Yolanda Huntelaar. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2023. 
Op al onze transacties zijn onze 
leveringsvoorwaarden van toepas-
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift 
bij ons verkrijgbaar.

Marc Collard & Tjitske Brouwer
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vloeibaar comfort
In Faugères vooral leisteen, schiste in 
bodem. Proefbaar in volfluwelige 2020 
Millepeyres van Domaine Valambelle
van pa en ma Abbal en kinderen. 
Streekmix grenache, carignan, cinsault, 
syrah, mourvèdre geeft doorstoofd fruit 
en zachte, kruidige volheid. Perswij n: 
‘geweldig veel wij n voor onder een tientje.‘ 
De Volkskrant: ‘vloeibaar comfort’.

de rust van voor 1900 
De familie Bertrand bezit naast Domai-
ne de Malavieille bij  Lac de Salagou, 
Mas de Bertrand in Saint-Saturnin 
in hart Larzac. Zoon Benoît maakt de 
biodynamische (Demeter) wij nen, pa 
André (77, ernstig ziek) was in januari 
gelukkig weer van de partij , ma Mireille 
doet nog altij d de commerce. 2020 
Saint-Saturnin Roc & Lune met 85% 
carignan uit 1890 heeft zwart fruit, tij m, 
kurkuma, nootmuskaat... Ongegeneerd 
volrond, in finale de tij dloze diepte en 
rust van wij ze, zo oude stokken. 

cava van de catalaan 
In Alt Penedès, 50km onder Barcelona 
boert la família Suriol in gehucht 
Gabruac al dertig jaar biologisch op 
kalkrij ke bodem. Zoon Assis gaat voor 
natuurlij k: amper sulfiet, maakt cava 
zoals men die in Catalunya zelf drinkt: 
als aperitief of klok-slok bij  tapas. Cava 
Brut Nature Azimut (gemaakt als 
champagne) is stoer, puur, fij  ne mousse, 
energiek en droog. Héérlij k. Fiesta…

il rosso quotidiano 
Broers en zonen Fasoli maken in Veneto 
dankzij  grootschalig bio-werken toe-
gankelij ke, vriendelij ke geprij sde wij -
nen voor de doordeweekse dis, zeker als 
het een Italiaanse is. 2020 Rosso Vero-
nese Tre Piume: rins met kers, zwarte 

bes, pruim, lij kt stoer maar subtiel 
randje ripasso,geeft verleidelij k zachte 
afdronk. Bij  60 beste wij nen 2022
Elsevier.

uit ver, ruig calabria 
Goede buren zij n fij  n, verre (2000km) 
wij nvrienden ook. Zoals Vincenzo de 
Luca uit Cirò in ruig Calabria, knof-
lookteen van Italiaanse laars met 100% 
zongarantie en bergen tot 2000m die 
met de Ionische zee de op kalk staande 
gaglioppo (rood) en greco bianco (wit) 
verkoelen. Cirò Bianco 2022 volfris, 
sappig, gekonfij  t, opwekkend, gekonfij  t 
citrusfruit, kan wat aan... Cirò Rosso
2021 dakpanrood, pittig, met tempera-
ment, rins fruit, pepertje, niet zwaar, 
vriendenwij n.

lastours mon amour
In 1985 sliepen we voor het eerst op het 
aan de tij dloos traag stromende Tarn 
gelegen 17e-eeuwse Château Lastours. 
Bij  bezoek snikheet juni 22 is gastheer
Louis de Faramond voor ons de derde
generatie van deze landadelfamilie: in-
telligent, belezen, hoffelij k, filosofisch, 
met humor… Bij  de lunch schuift papa 
Hubert ook aan. Twee weken eerder was 
Ilja Gort met zij n tv-ploeg ook te gast. 

Gaillac Blanc Les Graviers, de über-
huiswij n (Hamersma) is in warm 2022
(kleine oogst) vol, geurig en royaal, 
blij ft mooi droog, fij  n en opwekkend. 
Rouge 2020 van braucol, duras, syrah, 
cabernet-sauvignon, merlot is een stoere 
zuidwester met Bourgondische zwier, 
in zonnig 2020 ook met mediterrane 
garriques.

goed gezien in limoux
Bourguignons Christian Collovray en 
Jean-Luc Terrier investeerden in 1997 
met vooruitziende blik in Limoux om-
wille van de voor chardonnay en pinot 
noir ideale kalkrij ke bodem en hoogte. 
Pays d’Oc Blanc 2021 (laat geoogste 
mauzac, chardonnay met drup chenin, 
sauvignon): geurig, fris, toast, zuiver en 
vitaal, de rondeur volgt nog. Rouge 
2020 met veel malse merlot is fruitrij k, 
licht kruidig, zachtfris. Allemans-
vriend in goede zin des woords.

vij f emmers 
welwillend
Bij  Emile et Rose in de zanderige 
heuvels bij  Béziers is nieuwe (sinds 2018) 
eigenaar Marc Royo goed bezig, getuige 
2020 Coteaux de Béziers Rouge Les 5 
Seaux (5 emmers) met veel oude cinsault: 
open, welwillend, met rij pe kers, 
aardbei, kruiden, aards, zacht, nergens 
zwaar.

DE WIJNZIN VAN ALLEDAG
Al zevenendertig jaar ons visitekaartje: goede wij nen voor alledag, 
energiek en zuiver, getypeerd, natuurlij k, duurzaam gemaakt en relatief 
weinig – veelal vér beneden de norm - sulfiet bevattend. Wij nen uit 
klassiek Europa zonder grand cru-allures, maar wel met zoveel smaak, 
karakter en vitaliteit dat ze nooit vervelen en fris opstaan de volgende 
dag niet in de weg staan…. 

CHÂTEAU LASTOURS
2022 Gaillac Blanc ‘Les Graviers’
De überhuiswijn (Hamersma).
01122  nu-2025  € 9,50

2020 Gaillac Rouge 
Al 35 jaar bij Vinoblesse.
01020  nu-2025  € 9,95

ALTUGNAC
2021 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Geurig volfris, toast lonkt. 
26821  nu-2024  € 8,50

2020 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Met montere merlot, fruitrijk rijp en zacht. 
00120  nu-2024  € 8,50

DOMAINE EMILE ET ROSE 
2020 Coteaux de Béziers Rouge, 
Les 5 Seaux
Aards, zacht en nergens zwaar. 
05220  nu-2024  € 9,40

DOMAINE VALAMBELLE 
2020 Faugères ‘Millepeyres’
Rijp fruit, kruiderij, comfortabel rijkdom, 
fl uwelen fi nale.
38720  nu-2025  € 10,50

DOMAINE DE MALAVIEILLE 
2020 Saint-Saturnin ‘Roc & Lune’
In de royale fi nale rust en minerale 
diepte van wijze oude stokken.
43520 nu-2025+ € 10,75

BODEGAS DE CAN SURIOL 
Cava Brut Nature ‘Azimut’
Stoer, puur, fi jne mousse, 
energiek en droog.
37400  nu-2024  € 11,50

GINO FASOLI 
2020 Rosso Veneto ‘Tre Piume’
Feesttrio corvina, cabernet en merlot. 
39420  nu-eind 2024  € 9,35

CANTINA DI LUCA 
2022 Cirò Bianco ‘Gocce di Marinella’.
Volfris, sappig, gekonfi jt, 
opwekkend licht tintelend.
44422  nu-2024  € 9,95

2021 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Dakpanrood, is levenslustig pittig, 
niet zwaar, vriendenwijn.
44721 nu-2025 € 9,95

Ilja Gort op bezoek bij  ons 
Château Lastours

Bestellen kan ook op:
www.vinoblesse.nl

Heerlij k ‘far niente’ in ver Calabria
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uit de tuin van tine 
Sinds 2005 komen we bij lief, humorvol, 
intelligent koppel Tine Bernhard en 
Bernd Pflüger op hun met zachte hand 
bestierde Weingut Janson-Bernhard. 
Vredig en rustig daar in Zellertal, de 
wijngaard een moestuin gelijk. Alles  
is 100 % Zellertal, 100 % handpluk, 100 % 
biodynamie. Stijl: ingetogen, subtiel,  
mineraal. 2021 Zellertaler Silvaner is 
kruidig, slank, zacht, fijn, verteerbaar, 
stukje quiche erbij… 2021 Riesling 
Trocken ‘Kalkfels’ rijpte op oud groot 
vat. Niet het groen citroenige van ries-
ling maar fijn gekonfijt fruit, kalk,  
specerijen, tedere zuren, alom inzet-
baar. 2020 Zeller Schwarzer Herrgott 
kind van al 65+ jaar zij aan zij bloeiende 
Riesling en Gewürztraminer, Gul, fris, 
kruidig, abrikoos, lychee, citrus,  
spannend! De 2021 volgt.
.

eigenheimer heiner 
Voor een breed publiek de op het fruit 
en sap gemaakte wijnen van eigenhei-
mer Heiner Sauer. Zijn stille edoch 
rotsvaste geloof in belang van biodiver-
siteit en biologische (sinds 1987!), nu 
deels biodynamische teelt op 

zandsteenflanken bij Bad Gleisweiler 
wordt gewaardeerd met 3 Trauben Gault/
Millau; 3 Sterne Vinum. Instap 2022 
Cana is een toegankelijke, malse mix 
van grauburgunder, riesling, sauvignon  
gekruid met een drup gewürz. 2021 
Weißburgunder is verfijnder met fris 

wit fruit en wat toast toe. 2022 Grau-
burgunder is voller, breder, kruidiger 
met rechte rug. Altijd jong en stralend 
uitnodigend 2021 Riesling Gleisweiler 
Buntsandstein met limoen, hooi, 
grapefruit, meloen. Kassucces Spät-
burgunder (pinot noir) 2022 is (nog) 
piepjong maar belooft van alles: zwoel 
fruit, fris en ruim gevuld, maat groter 
dan 2021. Net als Riesling ook op handi-
ge dikbuikige halve flesjes.

wolf ontsnapt
Jonge held Dennis Wolf uit Grosskarl-
bach (Mittelhaardt, Pfalz) die door  
half Europa zwierf met stages bij o.a. 
Klaus-Peter Keller, Ostertag, Chave en 
Dagueneau maakte een paar jaar van 
stuk familiegrond in kleine oplages zijn 

eigen biodynamische wijnen. Het heeft 
niet lang mogen duren, hij wil niet  
verder met pa Kurt die hem steeds op de 
vingers tikt en gaat nu echt eigen weg. 
Als souvenir zijn laatste wijnen: op  
royale literfles de geurige, fijnfrisse 
Pfalz Trocken Cuvée Kurt van tien 
druivensoorten, twee jaren: liter voor 
de familiale zondagsdis? 2019 Pfalz 
Riesling Dennis Wolf, verfijnd, ener-
giek, wat natuurlijk koolzuur (even  
decanteren), en spontaan. 2019 Pfalz 
Riesling Kirchgarten voornaam,  
volumineus, toast, fijne zuren, lengte, 
complexiteit.

zorgeloze grüner 
Betaalbare, goede, duurzame, biologi-
sche veltliner maken, puik idee (2008) 

van wijnboer Rudi Hofmann en prof 
Ferdinand Mayr. De realisatie (nu door 
Rudi alleen) ook. 2021 Grüner Veltliner 
Donauwinzer is fris en zwierig, fijne 
zuren met meloen, peper, groene appel-
tjes….: zorgeloos lekker.

vrije kühr wit 
In ver vulkanenland Steiermark  
(Styria) laat Gottfried Lamprecht  
zijn wijnen 18 maanden rijpen op grote 
Oostenrijkse vaten, vooraf gistten de 
wijnen spontaan (met tweede, malolac-
tische). Alleen wat (<15 mg) sulfiet voor 
het ongefilterd bottelen. Free style wine 
making: duurzaam werken zonder che-
mie, intuïtief, met gezond verstand en 
vertrouwen in de natuur. Wijngaarden 
op en rond de Buchertberg met zande-
rige, kalkrijke bodem. Vrije kür-wijnen, 
eigenzinnig, zacht, rustig én zwierig, 
weinig alcohol, droog, fijne zuren, eer-
der kamermuziek dan Weense walsen. 
Niet koud schenken en grote glazen 
doen goed. 2020 Furmint Sandstones 
(2019 beste koop Perswijn) jong, kruidig, 
geel fruit, appeltjes, droog, compact, 
doet aan puligny denken. Nog beperkt 
2019 Buchertberg Gemischter Satz 
Weiss: honderdtal oude rassen door  
elkaar geplant, samen vergist. Timide, 
gelaagd, ragfijn, peer, appel, kruidig, 
hangt lang na.

Duitsland & Oostenrijk…
Alweer twintig jaar geleden kruisten de extraverte wijnen van 
Heiner Sauer uit de Duitse Pfalz toevallig ons pad, besluit snel 
genomen: dan gaan we ook ‘Duits doen’. Een succes. Dat inspireerde 
tot verder neuzen, en jaartje later al hadden we – ook in de Pfalz, de 
naaste buur van de Elzas – de aanvullende want juist introverte, 
mineralige van Janson-Bernhard te pakken. En in 2020 spotten we  
er zwervend talent Dennis Wolf. In Oostenrijk is sinds 2009 de 
duurzame Veltliner van Donauwinzer vaste waarde, in 2020 kwam 
daar het free style wit van vrije geest Gottfried Lamprecht (Steier-
mark) bij, een aanwinst want zo eigenwijs anders.

Pfalz

DUITSLAND OOSTENRIJK

Niederösterreich

Steiermark

WEINGUT JANSON-BERNARD 
2021 Pfalz Silvaner Trocken
Kruidig, slank, zacht, fijn, verteerbaar.
17121  nu-2025   € 11,95

2021 Pfalz Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
Gekonfijt fruit, specerijen, tedere zuren, 
volume. 
17921  nu-2025   € 12,50

2020 Pfalz Riesling-Gewürztaminer 
Trocken ‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Würzig, ananas, bloemen, krachtige finale 
met wat citrus. 
34920  nu-2025   € 13,40

WEINGUT HEINER SAUER 
2021 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz van grauburgunder, riesling, 
sauvignon. 
39121  nu-2024   € 9,75

2021 Pfalz Weißburgunder Trocken 
Fijn fris, volslank, met wat toast.
29121  nu-eind 2023   € 11,50

2022 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Kruidig, energieke zuren, rechte rug
34422  nu-2025   € 11,50

2021 Pfalz Riesling Trocken ‘Gleisweiler 
Buntsandstein‘
Limoen, hooi, grapefruit, meloen. 
29521  nu-2025+   € 11,95
Idem halve fles
29220  nu-2024   € 6,85

2022 Pflalz Spätburgunder 
Volzacht, fris, aards, rijpe aardbeien. 
18122  deze zomer-2025   € 11,95
Idem halve fles
51321  nu-2024   € 6,85

WEINGUT DENNIS WOLF 
N.V. Pfalz Trocken ‘Cuvée Kurt Literfles‘
Mix van alle wijngaarden en druiven  
van het domein.
33920  nu-eind 2023  € 14,50

2019 Pfalz Riesling Trocken
Krachtig, breed, gul, fris en spontaan.
81619  nu-2025  € 18,95

2019 Pfalz Riesling Kirschgarten Trocken
Riesling uit de Kersentuin: kracht en finesse. 
81719 3  nu-2026  € 29,50

DONAUWINZER 
2021 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘
Geurig, sappig, opwekkend en fris. 
40121  nu-2024   € 11,50

HERRENHOF LAMPRECHT 
2020 Steirerland Furmint, Sandstones
Droger, energieker dan 2019, kruidig, geel 
fruit, met het stoere van de Furmint.
15220  nu-2025+   € 17,50

2019 Buchterberg Weiss Traditioneller 
Gemischter Satz
Gelaagd, ragfijn, peer, appel, kruidig, lang 
naneuriënd. 
06919  nu-2025+   € 21,50

Vogels, vlinders en bloemen in de wijngaarden van Heiner Sauer

De tuin van Tine Bernhard
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tempé & sommelier
Vorig jaar waren Marc en Anne-Marie 
Tempé nu eens bij  óns op bezoek, dit 
om mooie oogst 2019 aan select, goed 
gemutst groepje sommeliers te laten 
proeven. Dat maakte indruk. Deze gas-
tronomische wij nen, ook sommige 
dure cru’s – niet iedereen maakt dezelf-
de keuze – zij n nu te vinden bij  hoofd-
stedelij ke restaurants als Zoldering; 
Rij sel; Parlotte; De Klepel; Vuurtoren-
eiland; Domenica; Sinck; Beulings.
2019 Vin d’Alsace Alliance staat op 
solide sokkel van sylvaner, pinot blanc en 
chasselas met snuf riesling en gewurz. 
Fris, floraal, kruidig, droog, mond-
vullend maar o, zo opwekkend. Pinot 
Gris Amzelle goed rij k, volrond, 
paddenstoel, hazelnoot, mineraliteit 
toe. Riesling Amzelle weer erg fij  n 
in 2019: droog, gedekte zuren, silex,
rokerig, geconcentreerde bourgondisch 
(meursault?) brede finale.

Elzas
ELZASSERS VAN DE BUITENCATEGORIE 
Voorwaar Elzassers van de buitencategorie, die van beer Marc Tempé: 
twee, drie jaar (vaak zonder sulfiet) op grote, sommige op kleine, 
oude houten Bourgondische vaten opgevoed; oprecht; kamerbreed; 
vibrerend; genereus en altij d weer fascinerend… Nooit wij ngeestdodend 
roestvrij staal chez Tempé. Net zo min als aanzuren, ontzuren, bij -
suikeren of gisten uit een pakje. Teelt is – dat proef je – biodynamisch. 
Rendementen komen niet boven 35 hl/ha uit, bij  grands crus wordt de 
20 niet gehaald, dat terwij l elders 100 achteloos gepasseerd en geïn-
casseerd wordt. Daar betaal je wat meer voor, net als bij  andere ‘groten’ 
in de Elzas. Niettemin, om De Grote Hamersma te citeren: we begrij pen 
eigenlij k nog steeds niet dat Tempé zij n prij zen niet al lang verdubbeld heeft. 

BEAUJOLAIS & LYONNAIS
Ware beaujolais met – met de toch wat rustieke gamay in hoofdrol – is 
wij n op het fruit, op het leven, elegant, zonder zoet of zwaarte. Precies 
zoals onze familie Chermette die al jaren maakt: zuiver, drinkbaar, 
zwavelarm en zonder suiker, smaakbepalende gisten of Arabische gom. 
Goed nieuws: terug van (even) weg: de morgons van Bonne Tonne. Net 
voorbij  Lyon zet Guillaume Clusel de Coteaux Lyonnais op de kaart. Met 
dezelfde gamay maar dan meer als de syrah van thuis in de Côte-Rôtie… 

charmes chermette
In hameau (gehucht) Le Vissoux vonden 
we in 1995 Pierre-Marie en Martine 
Chermette die toen net met hun char-
mante, levenslustige ware beaujolais 
furore maakten in Parij s. In 2017 voegt 
volop gediplomeerde zoon Jean-Etien-
ne zich bij  hen, wil graag naar officieel 
bio maar moet nog geduld betrachten. 
Crémant de Bourgogne Brut (chardon-
nay, lage dosage, weinig sulfiet) met 
zachte mousse, elegantie, perzik, 
brioche, alternatief voor champagne. 
2021 Beaujolais Vieilles Vignes Origi-
ne van 35–85 jaar oude gamay is fris op 
het fruit, heerlij k energiek, soepel en 
kruidig. 2021 Fleurie Les Garants is 
de diva, gracieus met iris, viooltjes, gra-
naatappel, fraîcheur, diepte en lengte.

morgon bonne tonne
De morgons van La Bonne Tonne zij n 
verfij  nd, doen soms bourgogne-achtig 
aan. Maker is jonge Thomas Agatensi 
die verder bouwt op fundament van 
beau-père Marcel Grillet, bio-nestor 
van Morgon. De 7.5 ha worden biodyna-
misch, deels met paard bewerkt. Na-
tuurlij ke vinificatie, vrij e opvoeding op 
oude houten vaten, alleen iets sulfiet bij  
bottelen. 2020 Morgon Les Charmes

(graniet) is voluptueus, koket (les 
charmes!), pioenroos, rij p kersenfruit. 
Ook bij  menig sterrenrestaurant. 2021
(kleine oogst) Côte du Py, officieuze 
grand cru, 70–80 jarige stokken op 
leisteen. Heeft inner beauty: puntig, 
energiek, diep met quasi achteloze 
verfij  ning. 

dan liever bij  lyon
Starter Guillaume Clusel, oudste zoon 
van Gilbert Clusel en Brigitte Roch in 
Côte-Rôtie. zoekt het 20km noorde-
lij ker in de Coteaux Lyonnais, want 
thuis niet te doen grond te kopen 
(€ 1.100.000/ha). Druif gamay, vini-
ficatie klassiek als in Côte-Rôtie, 
niet zoals in nabij e Beaujolais. Cultuur 
bio. Coup de coeur Revue du Vin de 
France: ‘un niveau rarement vu dans 
cette appellation’. 
2021 Coteaux Lyonnais Rouge
Traboules fij  n knapperig, opbeu -
rend, zacht, kersen, floraal, pepertje. 
Traboules? De (dwars)steegjes vol wij n-
bars en restaurantjes in oude Lyon. 

MARC TEMPÉ 
2019 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Sylvaner, pinot blanc en chasselas
gekruid met snuf riesling en gewurz
01719 nu-2025+ € 17,95

2019 Pinot Gris ‘Amzelle’
Volrond, paddenstoel, 
hazelnoot, mineraliteit toe.
16619 nu-2027+ € 22,50

2019 Riesling ‘Amzelle’
Weer erg fi jn! Droog, rokerig, 
geconcentreerde bourgondisch, 
brede fi nale.
16519 nu-2027+ € 24,50

DOMAINES CHERMETTE 
Crémant de Bourgogne Brut
Elegantie, witte bloemen, perzik, 
chique brioche.
14000 nu-2024 € 18,95

2021 Beaujolais Origine ‘Vieilles Vignes’
Fris en koel op het fruit, opwekkend, 
soepel, kruidig.
13521 nu-2025 € 14,25

2021 Fleurie ‘Les Garants’
Fijn parfum van viooltjes, iris, 
grafi et, zwarte kers. 
13821 nu-2028 € 21,50

DOMAINE DE LA BONNE TONNE 
2020 Morgon ‘Les Charmes’
Voluptueus, koket (les charmes!), 
pioenroos, rijpe kersenfruit. 
17620 nu-2025  € 19,95

2021 Morgon ‘Côte de Py’
Heeft inner beauty: puntig, energiek, 
diep met quasi achteloze verfi jning.
18521 eind 2023-2028 € 26,–

GUILLAUME CLUSEL
2021 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Krokant, warmfris, slank, puur fruit: 
framboos, kers, pepertje.
42521 nu-2024 € 14,95

Beaujolais 
& Lyonnais

De wij nen van Marc Tempé 
rij pen minstens twee jaar op 
oude Bourgondische vaten

Jonge aanplant ‘selection 
massale’ bij  Guillaume Clusel
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DOMAINE GIACHINO 
2022 Vin de Savoie Blanc ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles.
38622  deze zomer-2025    € 17,50

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT 
2019 Vin de France Blanc  
Victor de la Combe
90% oude chardonnay uit Fuissé,  
10% savagnin Arbois, beperkt.
46619  nu-2025   € 33,50

2021 Vin de France Rouge Poulprix
Gamay Pierre dorées + oude Jurarassen, 
beperkt.
34721  nu-2025   € 27,00

2021 Vin de France Rouge De Toute Beauté
Gamay + oude Jurarassen, beperkt.
36621  nu-2025    € 28,00

2021 Vin de France Rouge  
La Croix des Batailles
Pinot Noir + oude Jurarassen, beperkt.
80621  nu-2025   € 29,95

2021 Vin de France Rouge J’en Veux Encore
Pinot Noir, gamay, syrah + oude Jurarassen, 
beperkt.
31821  nu-2025   € 31,–

2021 Vin de France Rouge  
J’en Veux Encore Magnum
Gamay, trousseau + oude Jurarassen, beperkt.
71421 3  nu-2025   € 68,–

2021 Vin de France Rouge Mon Rouge
Pinot Noir uit Igé, beperkt.
53621  nu-2025   € 32,00

ZEROÏNE MAYLIS BERNARD 
2021 Vin de France Rouge L21 PiRie
100% Alsace: pinot noir en riesling. Beperkt.
71521  nu-2025   € 31,–

2021 Vin de France Rouge L21 GaGa
Puur gamay zonder sulfiet op groot  
conisch houten vat, beperkt. 
82921  nu-2025   € 31,–

2021 Vin de France Rouge L21 PiGa
Exquise fruit, mateloos energiek. Beperkt. 
83021  nu-2025   € 33,–

DOMAINE JEAN-FRANCOIS GANEVAT 
2018 Côtes du Jura Blanc Cuvée Florine
Chardonnay, wortelecht geplant  
in 1996 in Chalasses. 
31218 3  nu-2026    € 65,00

2018 Cotes du Jura Blanc Grusse en Billat 
Chardonnay 1960. En Billat bij Grusse: 
schistes cartons (leisteen) en marnes  
(witte mergel), zuidoost geëxposeerd.
38918 3  nu-2026    € 71,00

2018 Cotes du Jura Blanc Chalasses  
Vieilles Vignes
Chardonnay 1902, pakt alles en  
iedereen in.
31518 3  nu-2026    € 75,00

2018 Côtes du Jura Blanc  
Grands Teppes Vieilles Vignes
Chardonnay 1919 overweldigende klasse, 
van rosse mergel en leisteen.
39918 3  nu-2026    € 77,00

 
Kijk voor allocatiewijnen op  

de website of stuur een e-mail 
naar: allocatie@vinoblesse.nl

Jura & Savoie

plezier in de savoie
Van flanken Mont Granier (1.933m) in  
de Savoie vrolijke natuurwijnen  
(sulfiet<15mg) van door broers (en zoon) 
Giachino biodynamisch (Demeter)  
geteelde streekdruiven 2022 Blanc 
Monfarina 2022 (80% jacquère, 20%  
verdesse) van ‘t vat sur lie huppakee op 
fles. Gevaarlijk licht, fris, zacht, lychee, 
peer, buxus, bergkaas, witte peper.  
Blij makende wijn.

anne & j.f. ganevat 
Hier wijnen die Fanfan met zus Anne 
maakt van bij biomaatjes elders in de 
Jura, Beaujolais en Bourgogne geselec-
teerde druiven. Deze door Ganevat  
thuis gemaakte en opgevoede Vins  
de France, alle zonder sulfiet, dragen 
signatuur artiest Ganevat. Wit: 2019  
Victor de la Combe (90% oude char-
donnay uit Fuissé, 10% savagnin Arbois): 
royaal en rijp…  Rood: 2021 De Toute 
Beauté (gamay + oude Jurarassen) naar 
lijfspreuk JF: van grote schoonheid: uit-
nodigend. Ook beperkt de mateloos 
energieke 2021 Rouge Poulprix  
(gamay); gevaarlijk lichte (10.5˚) 2021 
Rouge J’En Veux Encore (pinot, gamay, 
syrah) ; 2021 Croix des Batailles (pinot 
noir Elzas) verfijnd, vitaal. Even karafe-
ren; 2020 Mon Rouge (oude pinot noir 
uit Igé). Krachtig, machtig, rozengeur…

zeroïne: eega maylis
Ondertussen timmert Maylis Bernard, 
levensgezellin van Fanfan onder naam 
Zeroïne met eigen wijnen aan de weg. 
Dit op voor haar kenmerkende, onbe-
vangen eigen(wijze) wijze. Spannende 
2021 Vin de France L21 PiRie (Elzas:  
pinot noir en riesling). 2021 Vin de France 
Rouge GaGa: gamay op het pure fruit, 
jaar zonder sulfiet op groot conisch  
vat. 2021 Vin de France Rouge PiGa: 
bio dynamische pinot noir (Arbois) en  
gamay in meeslepend duet. 

domaine wit 2018
Uitsluitend op allocatie, per 3 verpakt 
– informeert u naar de mogelijkheden 
– de, na ruim 48 maanden rijping,  
geklaard noch gefilterd, zonder toe-
gevoegde sulfiet op fles gebrachte 2018 
Côtes du Jura Blanc Cuvée Florine 
(chardonnay, wortelecht 1986); Côtes  
du Jura Blanc Grusse en Billat; Côtes 
du Jura Blanc Les Chalasses Vieilles 
Vignes (chardonnay 1902).  Les Grands 
Teppes Vieilles Vignes (chardonnay 
1919); Savagnin Sous la Roche, en  
(per fles) Vieux Macvin du Jura.

rouge 2021 domaine
In 2021 één rouge… met alle voorjaars-
vorstoverlevenden pinot noir, poulsard, 
een troussau tezamen. Collectors item, 
drie vaatjes maar van Julien L’Enfant 
Terrible du Sud, 95/100 rdvf… 

SAVOIE & JURASSIC PARK
Terwijl in de Jura wijnen en grond steeds prijziger worden, is het zaak 
om ook bij bovenbuur Savoie (bij Giachino bijvoorbeeld) te kijken voor 
blij stemmend natuurwit van autochtone druifjes. Onlangs in de Jura 
zelf een lange gedenkwaardige proefdag chez legende Jean-François en 
zus Anne Ganevat, afgesloten met late lunch rond borreltijd met o.a een 
jeroboam (3L) 2019 Trousseau Plein Sud. Maylis, eega Fanfan is er ook, 
zij maakt hoewel gecoacht door hem, haar eigen stijl wijnen: Zeroïne. 
Ook fijne kennismaking met Jocelyn Broncard die rol J-F in de kelder(s) 
geleidelijk moet gaan overnemen, een jonge oenoloog eerder werkzaam 
bij Domaine Rolet in Arbois. Hij oogt sympathiek, bescheiden en vooral 
leergierig, moet ook als tovenaarsleerling.  

Alle wijnen van Domaine 
Jean-François Ganevat  

worden op allocatie verkocht. 

Wijnproeven bij Ganevat altijd een feest!

Zoon Clément Giachino

Tevreden familie: FanFan, Clémence, Maylis en Anne
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CÉLINE COTÉ 
2020 Bourgogne Pinot Noir Cuvée Julia
fris en mineralig, zwart fruit, soepel, 
drinkbaar, prima prijs/plezier. 
58720 nu-2025+ € 19,95

2019 Bourgogne Epineuil 
Rijker, voller, gelaagder, meer structuur, 
wat hout nog, fi jne fraîcheur.
58919 nu-2025+ € 21,50

DOMAINE PATTES LOUP 
2020 Chablis Vent d’Anges Mise Tardive
Open, gul, verleidelijk, fl oraal, volzacht. 
Beperkt.
33120 nu-2025+ € 34,50

2018 Chablis 1er Cru Butteaux 
Mise Tardive 2
Open, gul, verleidelijk, fl oraal, 
volzacht. Beperkt.
44818 3 nu-2026+ € 63,50

MAISON BERTRAND AMBROISE 
2021 Bourgogne Aligoté
Van 80+stokken, is geweldig, als 2019, 
met meer concentratie.
82321 nu-2024 € 16,95

2021 Bourgogne Blanc
Jong, fris, aimabel, volslank, 
wat toast, plezier.
12021 diT nAJAAr-2025 € 21,00

2021 Hautes Côtes de Nuits Blanc
Is maat groter, verfi jnder, 
met gekonfi jt fruit, lengte. 
12121 diT nAJAAr-2026 € 21,50

2021 Bourgogne Rouge
(50+stokken), rood fruit, viooltjes, 
soepele, opgewekte pinot.
03021 diT nAJAAr-2025 € 21,–

2021 Nuits Saint Georges Vieilles Vignes
Een dijk van een wijn, fl oraal, zwart fruit, 
thee, hecht, compact. 
12621 2025-2028 € 45,–

2021 Nuits Saint Georges 1er Cru 
En Rue de Chaux
Subtieler, langgerekter
82221 2025-2028+ € 75,–

FREDERIC ROSSIGNOL-FÉVRIER 
2020 Bourgogne Aligoté
Klassiek fris, van kalkrijk veld 
nabij oude vulkaan.
19420 nu-2024 € 14,50

MAISON EN BELLES LIES 
2021 Bourgogne Blanc
(Meursault), volfris, vers brood, 
creamy, breedte, fi jne zuren.
07121 eind 2023-2027+ € 32,50

Alle wij nen van 
Domaine Pattes Loup 

worden op allocatie verkocht. 

Kij k voor allocatiewij nen 
op de website of stuur een e-mail 

naar: allocatie@vinoblesse.nl

talent céline coté
Ontdekking doen in de Bourgogne? 
Lastig, kaarten lij ken geschud maar 
soms met beetje geluk en nieuwsgierig 
zij n, kan het. We stellen u voor aan 
Céline Coté in Épineuil, net voorbij  
Tonnerre 20 km oostelij k van Chablis, 
mooie terroir daar: veelal Kimmérid-
gien, ja net als in… Bio gecertificeerd, 
vanaf oogst 2021 biodynamisch (deme-
ter), natuurlij ke vinificatie en op-
voeding. We trappen af met twee leuke 
rouges, type irancy, wit 2022 komt in 
mei (op site al te bestellen). 2020 
Bourgogne Pinot Noir Cuvée Julia
op het fruit, vrolij k frambozen, maarts 
viooltje. Fris, soepel, drinkbaar, echt 
Noord-Bourgogne, prima prij s/plezier. 

2019 Bourgogne Épineuil rij ker, voller, 
gelaagder, meer structuur, wat hout, 
fij  ne fraîcheur. Na decanteren zich al 
mooi openend, mag ook 3–10 jaar kelder 
in.

vrij e chablis van pico 
De royale, vrij e chablis van rebel Thomas 
Pico (40) voeren we al vanaf eerste oogst 
2006. Inmiddels hoort zij n Pattes Loup
voor o.a. Neal Martin (Vinous), The 
Wine Advocate, Jamie Goodie en Revue 
du Vin de France bij  de absolute top 
van Chablis. Thomas, gedreven, com-
promisloos scrupuleus, voedt zij n 
wij nen 2–4 jaar(!) op, heeft laagste ren-
dement van tout Chablis, plukt het 
laatst, werkte al gecertificeerd bio, nu 
bio dynamisch. De wij nen extravert, 
zacht, jong al té lekker (weinig sulfiet, 
onge filterd), staan haaks op klassiek-
industriële idee van chablis als strak-
droog, (roestvrij )stalig. 2020 Chablis 
Vent d’Anges (24 maanden opvoeding) 
is open, gul, rij p, verleidelij k, volzacht, 
‘possibly the best you will find.’ (Neal 
Martin, Vinous). Max 1 ds/klant. Alleen 

op allocatie is 2018 1er Cru Butteaux
Mise Tardive (een tweede, na 48 maan-
den op fles): geel fruit, majestueus, 
golvend, lengte. 95/100 rdvf. 

chablis dauvissat 
De chablis van Vincent Dauvissat be-
hoeven weinig krans: icoonwij nen 
avant la lettre. Vincent (66) zelf baalt 
van al die aandacht, interviews, foto-
sessies, dagelij kse mails met proef-
verzoek of smeekbede om wij n. Kan zich 
ook druk maken over internetcowboys 
die zij n chablis voor schaamteloze prij -
zen doorverkopen… We proefden aan de 
keukentafel op fles vroege oogst 2020 
en van het vat verontrustend kleine 
2021. De grands crus verdelen we onder 
trouwe afnemers. In 2021 ook weinig 
kans dat er nog 1er cru La Forest of 
Chablis rest. Rien à faire. 

talent ambroise jr
Sinds 1989 geliefd, de intense bourgog-
nes van Maison Bertrand Ambroise. 
Inmiddels doet dochter Ludivine de 
commerce, maakt zoon François de wij n, 
zulks meer op de elegantie dan pa in de 
donkere wij njaren 90. Zachte extractie, 
minder nieuw hout, grotere vaten. De 
teelt is en blij ft natuurlij k. Als we er op 
bezoek zij n om 2021 te proeven, felicite-
ren we junior met de aan hem door 
Bourgogne Aujourd’hui toegekende 
trophée jeunes talents. Hij  is 38, tot de 
40 ben je jong… 2021 Bourgogne Aligo-
té (80+ stokken) is geweldig in zij n 
soort, als 2019 met meer concentratie. 
Bourgogne Blanc rij pte op groot vat. 
Floraal, prille, frisse zuren, in finale 

boter, gember. Nog half jaartje geduld, 
maar dan is ie uitverkocht. Hautes-
Côtes de Nuits Blanc is maat groter, 
verfij  nder, met gekonfij  t fruit, lengte. 
Bourgogne Rouge Côte d’Or van 
50+stokken, heeft opwekkend fruit, 
viooltjes, specerij en van Nuits, jaar 
om jong al van te genieten. Nuits 
Saint-Georges Vieilles Vignes, een 
dij k van een wij n, floraal, zwart fruit, 
thee, hecht, compact, uitwaaierend in 
specerij en. 1er Cru En Rue de Chaux 
doet daar nog een schep bovenop. 
Subtieler, langgerekter. 

rossignol in najaar 
Smaakvolle, tot in de puntjes verzorgde 
biodynamische (Demeter) bourgognes 
bij  Frédéric Rossignol-Février in 
Volnay, met komst van zoon Valentin 

als co-gerant en (soms) ‘hele druif-vinifi-
catie’ crescendo: fraaie wij nen in 2018, 
2019, én in lastiger 2020 en 2021. Ter 
plekke proefden we het ganse gamma 
2021. Hier 80% oogstverlies, onze 
allocatie navenant. Wij nen komen dit 
najaar, reserveren aanbevolen. Wel 
nog (voor de zomer!) 2020 Bourgogne 
Aligoté heerlij k licht (12%) en speels.

bd-monnik pierre (75)
Proeven en praten met monnik Pierre 
Fénals (75, zo vitaal als wat): fij  n en 
leerzaam. Het nog altij d met eigen 
knuisten biodynamisch werken en 
afzien van sulfiet proef je in de verteer-
bare natuurbourgognes van Maison 
En Belles Lies. Extreem late pluk 2021 
maar Pierre’s geduld werd beloond. 
Gun wij nen wat tij d totdat fij  ne zuren 

Bourgogne

François Ambroise trots op de Trophée jeunes talents van Bourgogne Aujourd’hui

DOMAINE PATTES LOUP 
2020 Chablis Vent d’Anges Mise Tardive
Open, gul, verleidelijk, fl oraal, volzacht

Wine Advocate, Jamie Goodie en Revue 
du Vin de France bij  de absolute top 
van Chablis. Thomas, gedreven, com-
promisloos scrupuleus, voedt zij n 
wij nen 2–4 jaar(!) op, heeft laagste ren-
dement van 
laatst, werkte al gecertificeerd bio, nu 
bio dynamisch
zacht, jong al té lekker (weinig sulfiet, 
onge filterd), staan haaks op klassiek-
industriële idee van chablis als strak-
droog, (roestvrij )stalig. 
Vent d’Anges
is open, gul, rij p, verleidelij k, volzacht, 
‘possibly the best you will find.’ ‘possibly the best you will find.’ ‘
Martin, Vinous). Max 1 ds/klant. Alleen 

GEEN ZEVEN VINKJES
Wat ging er in 2021 mis in de Bour-
gogne? Het laatste weekend maart 
was het boven de 30˚C, druivelaars 
liepen vrolijk uit, te vroeg, bleek 
week later toen het eerst ging 
sneeuwen, nachten daarop het kwik 
ver onder nul daalde, bijna alle 
knoppen stuk vroren, vooral in 
hoger gelegen wijngaarden (vaak 
1ers crus), en die met sneller uit-
lopende pinot noir. Balans na late 
(eind september-half oktober) 
oogst: 65% verlies bij wit, 75% bij 
rood. Geen zevenvinkjesjaar, wel een 
Bourgondisch markant en (meer 
dan) interessant qua stijl en van 
een bijna vergeten drinkbaarheid.

ZOALS DAT GAAT IN DE BOURGOGNE 
Half november een flitsbezoek aan de nog herfstgetinte Bourgogne. We 
komen van de Jura, van tovenaar Jean-François Ganevat, de lat ligt hoog. 
Maar bij  aankomst in Meursault weten we gelij k waarom we daar zij n: 
voor de magie van het meest traditionele wij ngebied ter wereld, de magie 
van de wij nen, van de wij nboeren waar we al sinds 1985 kind aan huis 
zij n. Bij  sommige zij n we nu een generatie verder. Wederzij dse trouw is de 
stille afspraak: samenwerken doe je niet voor even maar voor het leven…. 
Wij n kan je er alleen kopen als je dat al jaren doet. Regelmatig bij kletsen 
en proeven in kelder of aan keukentafel is essentieel. Je bent een stuk van 
de familie, boekhouding, geschiedenis. Vandaar dat ook wij  deze als-
maar schaarsere wij nen verdelen onder klanten die ze elk jaar afnemen. 
En in 2021 (zie kader) waarin 60% à 70 % minder geoogst werd, is zelfs 
dat lastig. Kwaliteit 2021 valt enorm mee, juist door die lage opbrengsten. 
Fris, stevig wit voor de kelder, retro-rood op het fruit en élégance om 
juist jong van te genieten. Alleen: er is echt niet veel van. Meer dan ooit 
geldt: alle bourgognes zij n beperkt, de meeste alleen op allocatie. 
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2019 Maranges Rouge
Van 65+-stokken pinot fin, donker fruit, 
pruim, retrorustiek, energiek. 
08519  2023-2026   € 29,–

2021 Aloxe-Corton
Kracht, complexiteit: dit is wat je als 
verslaafde bourgogne rouge zoekt.
09221 3  2025-2028   € 52,00

HENRI GERMAIN & FILS 
2021 Bourgogne Aligoté
Van perceel uit Meursault,  
40+ stokken, laat geplukt.
16321  2023-2026  € 24,00

2021 Bourgogne Côte d’Or Blanc
Vieilles vignes in Meursault,  
niet in AOP: gekruid, lengte.
08321  2024-2027  € 33,50

2021 Meursault
Van vijf lieux-dits, is fijn, volfris, iets groen, 
ontluikend buikje, verse boter.
08121  2025-2028+  € 55,–

2021 Bourgogne Côte d’Or Rouge
Fijn pinot: bosfruit, toef hout, vlezig, zachtfris. 
08221  nu-2025  € 33,50

LA VIGNE MOUTON 
2020 Le Mouton Blanc ’Clos Rebetiot’ 
Diepte, fruit, mineralen, lengte, rust. 
Prachtglas.
18820  2023-2026   € 24,95

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut ‘Tradition’
Soepel, droog, allegro en zacht.
04100  nu-2024+   € 41,00

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Grand Cru Réserve
Voornaam, viriel (maar verfijnd)  
en mineraal.
04800  nu-2026+   € 52,50

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS 
Champagne Brut ‘Réserve 4 cépages’
Volbreed, kweepeer, brioche, hazelnoot. 
03617  nu-2024+   € 38,50

Champagne’ Blanc de Noirs’
Voller, jeugdig, viriel en energiek. 
58217  nu-2024+   € 37,50

CHÂTEAU DES GRAVIERS 
2018 Margaux ‘Cru Artisan’
Verleidelijk zwoele van zonnig jaar.
37918  eind 2023-2029   € 37,–

Alle wijnen van Domaine Jacques 
Carillon en Vincent Dauvissat 
worden op allocatie verkocht. 

zijn afgebouwd, de beschermende  
reductie plaats maakt voor pracht. 
Bourgogne Blanc (gemeente Meur-
sault), volfris, brood, breedte, fijne  
zuren. Uit 2019 nog Maranges Rouge 
met het serene van 65+-perceel pinot  
fin. Begint te komen met griotjes,  
donker fruit, pruim, ‘spekje’ van oude 
stokken, retrorustiek en energiek.  
2021 Aloxe Corton (rode klei, 65+  
lieu-dit Caillettes), verfijning, kracht, 
comp lexiteit. Waar je als rode bour-
gogne-gek blij van wordt. In Baarn  
ook nog enkele wijnen uit 2020.

germains gelauwerd
Wat zou papa Henri Germain, ‘l’éminen-
ce grise de Meursault’ (juni 2021 overle-
den) trots zijn geweest: jongste zoon 
Eric, directeur/wijnmaker van huis  
Vincent Girardin is door La Revue du 
Vin de France tot négociant de l’année  
gekozen, oudste (onze) Jean-François 
krijgt in The Wine Advocate (Meursault‘s 
best-kept secret) rdvf (magnifiques vins); 
Inside Burgundy en Vinous de hoogste 
lof toegezwaaid. En kleindochter Lucie? 
Die heeft officiële aanvraag bio inge-
diend, biodynamie als doel. Alles met 
dank aan (grand-)pére Henri et -mère Pau-
lette, over wie Eric ons schrijft dat ze 
hem dit op het hart drukten: ne sois pas 
trop pressé si tu travailles fort, un jour tu 
auras la récompense de ton travail!. In  
november proefden we in de (dan) be-
haaglijke kelder oogst 2021, ook hier 
kleiner dan klein: alle wijnen, behalve 
Aligoté op allocatie dit jaar. Bourgog-
ne Aligoté (Meursault, 40+ stokken) is 
open en als altijd ruim gevuld: zwier en 

plezier. Bourgogne Côte d’Or Blanc  
(vieilles vignes in Meursault, niet in aop): 
jong, pittig, gekruid, lengte, zonde om 
gelijk te schenken. Meursault (vijf lieux- 
dits) is fijn, volfris, iets groen, ontlui-
kend buikje, verse boter. Het ’hoge’ wit 
21 (allocatie) komt in november. Bour-
gogne Côte d’Or Rouge fijn, rijp pinot, 
pepertje, toef hout, zachtfris, amper 12̊ ,  
gevaarlijk lekker, nu al. De Chassagne 
Rouge, Clos des Mouches en Beaune 
Bressandes komen dit najaar. 

jacques carrilon 2021
In Puligny-Montrachet komen we eind 
van lange proefdag bij een van de beste, 
ook meest traditionele witte wijnboeren 
van de Côte d’Or, Jacques Carillon. We 
krijgen 2020 op fles, van kwantitatief 

desastreuze 2021 de villages van ’t vat. 
Van 1ers crus en grand cru bbm (min 
70%) is te weinig om (wekelijks) te laten 
proeven. De Puligny-Montrachet toont 
zich fris, elegant, floraal, ranke zuren, 
puligny pur sang.

koopje uit 1900
In Bray, hoge uithoek Mâconnais  
vinden we in 2019 La Vigne Mouton 
van Delphine en Sébastien Boisseau. 
Helaas: in 2021 verkopen zij het aan stel 
nieuwlichters met wie het kwaad kersen 
eten is. Uit voorraad nog 2020 Mâcon-
Bray Blanc ‘Clos Rebetiot 120’ chardon-
nay uit 1900 ongefilterd, biodynamisch, 
diepte, fruit, mineralen, lengte, rust. 
Dat voor relatieve fooi.

merci erick 
Droef nieuws, Erick De Sousa wiens 
verfijnde champagnes we sinds 1998 
voeren, is begin januari op 59-jarige 
leeftijd overleden, hij was al een tijd 
ziek. We memoreren de bijzondere mo-
menten die we met hem – altijd serieus 
en toegewijd – hebben mogen delen. 
Vele daar in Avize natuurlijk, maar ook 
in Amsterdam, Baarn en die keer in  
Parijs toen Erick bij proeverij de (toen) 
nieuwe Cuvée Caudalies buiten voor het 
restaurant onder applaus van passanten 
ceremonieel sabreerde. Hij was pionier 
met zijn (vanaf 1999) biodynamisch  
werken, in die tijd een rare uitzonde-
ring, nu usance in de Champagne.  
Kenmerken champagnes de Sousa?  
Elegant, subtiel, aimabel, zuiver,  
weinig sulfiet. Hij heeft kinderen  
Charlotte, Julie, Valentin (alle drie in 
het bedrijf) en de hele Champagne iets 
moois nagelaten. Merci Erick. De Brut 
Tradi tion is soepel, toegankelijk, 
droog, fris en zacht. De Grand Cru 
Blanc de Blancs (100% chardonnay)  
is voornaam, viriel (maar verfijnd) en 
mineraal.

champagne barbichon
Van Robert Barbichon et fils in de  
landelijke Côte de Bar is jongste Thomas 
– we zagen hem eind januari weer – de 
man achter de Brut Réserve 4 Cépages 
(pinot noir, pinot meunier, chardonnay,  
pinot blanc, minimaal gedoseerd) die 
huischampagne is van tweesterren-,  
tevens beste groenterestaurant ter  
wereld, De Nieuwe Winkel. Volbreed, 
monter, tegelijk weldadig rustig met 
wat appeltjes, kweepeer, brioche, hazel-
noot. Cuvée Extra Brut Blanc de Noirs  
(95% pinot noir) is voller, juveniel viriel 
en heerlijk energiek. 

margaux comme il faut
Autodidact Christophe Landry,  
enfant du pays, wijnboer (en niet dele-
gerend kasteelheer) van vader op zoon 
in Arsac op Château des Graviers,  
laat de fijne kiezelgrond spreken, werkt 
biodynamisch, hecht aan biodiversi-
teit, gebruikt weinig sulfiet; klaart  
niet; filtert amper, is zuinig met nieuw 
hout. Zo margaux zoals margaux hoort: 
elegant, fijn, f loraal. 2018 Margaux Cru 
Artisan sexy verleidelijk jaar, rijk maar 
niet té, gaat (ook) nog 10–15 jaar mee.  
Gemaakt van swingend sextet cabernet, 
sauvignon, merlot, cabernet franc en  
‘vergeten’ petit verdot, malbec, carmenère. 
Een 9 in de DGH 2022. Inslaan dan 
maar?

Door inbreng Lucie Germain wordt er nu biodynamsich gewerkt

Erick de Sousa 1963–2023

BD CHAMPAGNE - BD BORDEAUX…
Ondanks 700km afstand soms nauw verweven: Champagne en Bordeaux. 
Meerdere grote huizen hebben (dure) grond in beide streken en zitten  
ook nog eens in parfum of mode. Het luxe-imago en de rentabiliteit van 
investering staan voorop. Niet ons ding. Wij kiezen voor artisanale, 
natuurlijk werkende huizen (huisjes?) als Champagne Erick de Sousa en 
Champagne Barbichon et fils. En Château Les Graviers van Christophe 
Landry (Margaux) is natuurlijk geen kasteel, hooguit een boerderij.  
Bij allen eigen wijnen, authentiek, biodynamisch, gesigneerd door de 
propriétaire-récoltant zelf.

Bordeaux

Champagne

Alle wijnen van Domaine 
Henri Germain & Fils worden 

op allocatie verkocht. 14 15



DOMAINE DU PRÉ BARON
2021 Sauvignon de Touraine
Stuivend grapefruit, buxus, kruisbessen, 
slank, opwekkend en lessend.
02221  nu-2024  € 10,95

2022 Sauvignon de Touraine
Medio mei, rijker dan de 2021.   
02222  nu-2024  € 11,50

2021 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Oude stokken sauvignon. 
Zwoel en compact. 
02721  nu-2025  € 12,95

DOMAINE FLEURIET 
2022 Sancerre Blanc
Van drie terroirs: vuursteentje, 
fi jne zuren, true to type, pril nog. 
02522  deze zomer-2025+  € 22,50

2020 Sancerre Blanc ‘Côte de Marloup’
Gróte wijn, nog ingetogen, fl oraal, exotisch, 
vol-elegant, in zachte kalk landend. 
Beperkt
44320 nu-2026+ € 24,50

2021 Sancerre Rouge
Rins zwart fruit, grillé, opwekkende zuren, 
buitengewoon drinkbaar. Beperkt. 
05121 diT nAJAAr-2025 € 23,95

MANOIR DE LA TÊTE ROUGE 
2021 Saumur Rouge ‘Bagatelle’
Le grand charmeur: energiek, 
sappig, soepel.
50021 nu-2025 € 14,95

2019 Saumur ‘Puy Notre Dame’
Serieus glas. Geconcentreerd, gespierd, 
complex. 93pt Wine Advocate.
50519 nu-2030 € 19,50

2021 Vin de France ‘K sa Tête’
Rins rood fruit, witte peper, energiek, 
rechte rug, verzacht in fi nale.
50821 nu-2025 € 19,50

Loire

voorbeeld sauvignon 
Vanaf de start in 1997 een succes de door 
Jean-Luc Mardon op Domaine du Pré 
Baron in cru Oisly duurzaam (Terra 
Vitis), modern-klassiek gemaakte 
sauvignons. Meer getypeerde, kennen 
we niet, ze zij n zo inzetbaar voor een 
wij ncursus. 2021 Sauvignon de Tou-
raine is (vergeten) fris, minder rij k 
dan afgelopen (te) warme oogsten. 
Stuivend grapefruit, buxus, kruisbes-
sen, slank, opwekkend. Asperges? Cru
Oisly L’élégante 2021 van oude stokken 
sauvignon heeft rij p gekonfij  t fruit, is 
zwoel, Nieuw-Zeelands rij k, maar dan 
met zuren van nature.

bd plezier in sancerre
Eind januari zagen we de joviale, praat-
grage familie Bernard Fleuriet et fils 
weer. We begonnen zoon Mathieu (1982) 
die de wij nen maakt, te complimente-
ren met de enorme progressie in 2021, 
jaar met uitdagingen... Niet om hem 
te paaien maar omdat we dat echt zo 
vinden. Oogst 2021 is de eerste die 

DEMETER (biodynamisch) gecertifi-
ceerd is. Het recept lij kt simpel (maar 
is het kennelij k niet, gezien mediocre 
niveau meeste sancerres): natuurlij k 
wij ngaardbeheer, spontane vergisting 
(ook soms tweede, de malo) zonder toe-
voeging sulfiet, opvoeding op kleine 

houten vaten, foeders, cementen cuves
en amfora’s. Hygiënisch werken en drui-
ven wij n laten worden. Pas bij  botteling 
krij gen de wij nen 30mg sulfiet, wij nen 
worden wel geklaard maar slechts mini-
maal gefilterd. Inmiddels heeft La 
Revue du Vin de France ze ook ontdekt 
en leveren we ze aan sterrenrestaurants 
als Merlet, Zoldering, Rij ks en andere 
Amsterdamse hotspots als Domenica, 
Brasserie van Baerle, Sinck... Op 2022 
Menetou-Salon ‘La Vigne au Paul’ 
Blanc moeten we tot de zomer wachten. 
Wel 2022 Sancerre Blanc, heel pril nog, 
met wit fruit en vuursteentje (silex), 
rechte rug, fij  ne zuren, true to type, 
retrogoed. 2020 Sancerre Blanc Côte 
de Marloup van perceel (terres blanches, 
zuidhelling) waar volgens de legende 
heksen ‘s nachts dans(t)en… Gróte wij n , 
nog ingetogen, floraal, exotisch, 
vol-elegant, in zachte kalk landend. Ook 
al zo lekker: Sancerre Rouge 2021, pinot 
noir deels op hout gerij pt. Rins zwart 
fruit, grillé, opwekkende zuren, sap, 
buitengewoon drinkbaar…

bd plezier in saumur 
Wát een aanwinsten, de biodynamische
(Biodyvin) plezierwij nen van 17e-eeuwse 
Manoir de la Tête Rouge. Hier op top 
(puy) van cru Le-Puy- Notre-Dame
maakt Guillaume Reynouard  (inspi-
rerende kennismaking onlangs) wij nen 
naar ons hart: oprecht, geen toevoegin-
gen (behalve iets sulfiet bij  bottelen), 
minimale interventie zonder in laissez-
faire stij l te vervallen. Biodiversiteit, 

respect voor de natuur en authenticiteit 
zij n de kernwaarden. Bodem van klei 
met veel kalk (soort tufsteen) en de 
relatief hoge, warme, beschutte ligging 
verlenen wij nen vitale verticaliteit. 
2021 Saumur Rouge Bagatelle (cabernet 
franc) swingt van het fruit (frambozen, 
aardbeien), volfris, opgewekt, sappig, 
soepel, geen hout, pretentieloos lekker. 
2019 Saumur Puy Notre Dame ‘Tête de 
Lard’ is  serieuzer: oude stokken, lange 

lagering, rokerig, paddenstoel, concen-
tratie, gespierd, complex, versmolten 
tannines, lengte (wat een terroir is dit). 
Un panache fantastique (rdvf) en 93/100 
Wine Advocate. 2021 Vin de France ‘K 
sa Tête’ van in verdomhoek geraakte 
pineau d’aunis. Spannend! Rins fr uit 
(cranberries), witte peper, mateloos 
energiek, rechte rug, verzacht in finale. 
Zo uitdagend en opwekkend dat volgen-
de slok lonkt en lonkt. 

LOIRE LUILEKKERLAND
Misschien toch ergens goed voor geweest, de gedwongen rust tij dens 
corona-epidemie, net voordat de hel losbarst eind februari 2020, ontdek-
ken we de biologische, sappige sancerres van Bernard Fleuriet en zonen. 
Alle tij d daarna om ze rustig her en der te laten proeven, te introduceren. 
Anno 2023 worden ze dagelij ks geschonken bij  menig sterrenrestaurant, 
bistro en wij nbar. Midden in lange eerste lockdown zoekt Guillaume 
Reynouard uit Saumur van Manoir de la Tête Rouge contact met ons, 
zij n biodynamisch verhaal klinkt goed. Monsters? Graag. Het blij ken 
prachtwij nen, aanwinsten, we zij n alweer drie oogsten verder. Onveran-
derd in Loire Luilekkerland: de sauvignons uit het boekje van Pré Baron 
en de collectors items van goeroe Mark Angeli in de Anjou.

Guillaume Reynouard, Manoir de la Tête Rouge, in zij n wij ngaard. 
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gaillacs philémon 
Het was over-overgrootvader Philémon 
van propriétaire Mathieu Vieules die in 
noordoosten Gaillac in 1920 naast 
graanakkers, wijnstokken aanplantte. 
Mathieu werkt gecertificeerd biolo-
gisch, in wijnen nul additieven, behal-
ve minimaal (<10mg) sulfiet. Heerlijke 
2022 Gaillac Rosé (gamay, syrah) vindt  
u op achterpagina. 2021 Gaillac Blanc 
Perlé Nature (loin de l’œil), oude appel-
lation, als muscadet-sur-lie: wat natuur-
lijk door gisting ontstaan koolzuur is 
omwille fraîcheur bewaard. Crispy,  
opwekkend, amper 12.5 ,̊ lavend versla-
vend. Apéro, bij mosselen, ceviche van 
zeebaars. Verkwikkend bij (ver)laat 
thuiskomen. 

gaillac petite tuile
Een witte favoriet is Gaillac Blanc van 
La Petite Tuile, bio-startup (2016) van 
Clément en Clémence Debord. Type  
integer, intens, natuurlijk, volzacht, 
subtiel. De 2022 (wordt € 14,95) is nog 
niet op fles, komt hopelijk in mei/juni, 
kijk op site om laatste 2021, of al 2022  
te reserveren.

gaillac gayrard
Vanaf 2013 zijn Pierre en Laure Fabre 
doende het oude Domaine Gayrard  
op kalkrijk plateau in het noorden  
van Gaillac biodynamisch te herstruc-
tureren. Fijn bezoek en déjeuner sur  
l’herbe daar in juni. 2020 Côtes du Tarn 
Rouge Braucol (in feite gaillac rouge) 
braam, bosbes, bevallig volzacht, groen 
pepertje dat ‘m fris houdt. Nicolaas Klei: 
‘weergaloos spannend fijn rood..’.

 

indie buzet 
Buzet is een nostalgische aop tussen 
Bordeaux en Toulouse. Wie is er in 
80er-jaren niet wijngroot geworden  
met de rouge van zo almachtige coöp? 
Dat is die nog, wel nu handvol indie  
boeren als David Sazi van Courège- 
Longue. Zijn 2019 Buzet Rouge Lou 
Gran Truc (merlot) is druivig met  
kers, cèpes, sap, malse rondeur, weinig 
sulfiet. Vriendenwijn!

marcillac ‘tandem’ 
In Marcillac, ruig gebiedje aan voet 
Massif Central met steile hellingen  
van rode aarde waarop frivole druif:  
fer servadou, daar mansois genoemd  
vinden we Domaine des Costes  
Rouges van Claudine en Eric Vinas.  
Zo jong en energiek als zij, zo de wijnen: 
bio, geen toevoegingen, geen hout,  
minimaal sulfiet. 2021 Marcillac  
‘Tandem’: glou-glou dansend van frêle 
framboosjes, zwarte besjes, rinse vlier, 
fraîcheur, fles zoeft leeg. 

fronton la colombière
In 2022 ook naar Fronton, soezende aop 
boven Toulouse met lichtverteerbare 
rouges van (vooral) druif négrette. Bij La 
Colombière van Diane en Philippe 
Cauvin volwassen, natuurlijke, ongefil-
terde, biodynamisch gecertificeerde 
wijnen. Ster in Guide rdvf. 2021 Fron-
ton ‘Les Frontons Flingueurs’ naar 
cultfilm Les Tontons Flingueurs. 
Luchtig, verleidelijk, monter, zwart 
fruit, pepertje toe, 90/100 rdvf. 2020 
Fronton Rouge Coste, 50+stokken,  
serieus maar soepel, bramen, bessen, 
wierook, géén hout, lengte. Ook nog  
beperkt 2020 Blanc ‘Le Grand B…’ van 
‘vergeten’ pre-phylloxera bouysselet, op-
nieuw geënt. Intrigerend, denk aan een 
savagnin Ganevat….

cahors à la calmette 
Youngsters Maya Sallée en Nicolas  
Fernandez, beiden agronoom én oeno-
loog, hebben met hun La Calmette be-
houdend Cahors opgeschud. Revue du 
Vin de France riep ze al uit tot vignerons 
de l’année. Natuurwijnen met fraîcheur, 
ruw fruit en pit in hun donder die door 
biodynamisch wijngaardbeheer en  
natuurlijke vinificatie malbec de op 
Chablis lijkende terroir tot expressie 
brengen. 
2021 VdF Rouge, Serpent à Plumes. 
Fris instapmodel (90% malbec, 10%  
merlot): pittig, ongepolijst fruit, grafiet, 
echt natuurwijn, 12̊ . 2021 VdF Rouge 
Trespotz 95% malbec, 5% merlot 350m 
hoog, met grappes entières (hele trossen) 
gevinifieerd, mag niet in Cahors, dus 
vin de france. Zwart fruit, floraal, mine-

raal, koelzacht, energiek. 2020 Cahors 
Vignes Noirs (malbec). Van kimméridgien 
met daarop klei/kalk, gerijpt op oud  
foeder. Elegant, donker kersen, truffel, 
delicaat, lang. 2020 Cahors, Bois 
Grand (85% malbec, 15% merlot) van  
stenige kalk/klei op kimméridgien. Fijn 
en voluptueus tegelijk, mooie zuren, 
lange, zachte finale. 2020 Vin de France 
Blanc, Résurgences. Fieldblend  lokale 
noeal, chenin, sylvaner, sauvignon, hout 
vergist, zónder bijvullen (als in Jura)  
op groot foeder gerijpt. Je steeds op het 
verkeerde been zettend: fijn oxidatief, 
floraal, volslank, intens, wat walnoot, 
kerrie toe. 

lot laroque d’antan 
Ook in Cahors neergestreken, terroir-
goeroes Claude & Lydia Bourguignon. 
Zoals zíj deskundig, overtuigend en  
geduldig, de essentie van goed bodem-
beheer uitleggen: we hangen steeds  
aan hun lippen. Beperkt in Baarn 2020 
Côtes du Lot Rouge Nigrine (€45). 
Bourgondisch gul, complex, volzacht, 
mineraal, fraîcheur.

DOMAINE PHILEMON 
2021 Gaillac Perlé
100% loin de l’œil. Heerlijk crispy, 
opwekkend, amper 11.5 .̊ 
19621  nu-2024   € 12,95 

DOMAINE GAYRARD 
2020 Côtes du Tarn Rouge Braucol
Vriendenwijn en wijn om vrienden mee te 
maken.
19220  nu-2024  € 11,50

DOMAINE COURÈGE-LONGUE 
2019 Buzet ‘Lou Gran Truc’ Merlot 
Echt (druivig) fruit, sap, malse rondeur, 
opwekkend, weinig sulfiet. Plezierwijn!
49719  nu-2025   € 11,50

DOMAINE DES COSTES ROUGES 
2021 Marcillac ‘Tandem’
Glou-glou, dansend van de framboosjes, 
zwarte besjes, vlier, frivole fraîcheur.
57321  nu-2025   € 14,95

CHATEAU LA COLOMBIÈRE 
2021 Fronton ‘Les Frontons Flingueurs’
Luchtig, verleidelijk, monter, zwart fruit, 
pepertje toe, 90/100 RDVF.
39521  nu-2025   € 14,95

2020 Fronton ‘Coste Rouge’
50+stokken, serieus maar soepel, bramen, 
bessen, wierook, géén hout, lengte.
38420  medio 2023-2026   € 16,95

DOMAINE LA CALMETTE  
2021 Vin de France Rouge, Serpent à Plumes
Ongepolijst fruit, pittig, echt natuurwijn.
53721  nu-2025   € 17,95

2021 Cahors Trespotz
Zwart fruit, floraal, mineraal, koelzacht, 
energiek. 
54121  nu-2025+    € 19,50

2020 Cahors Vignes Noires
Elegantste van het stel, donker kersenfruit, 
truffel, delicaat en lang. Beperkt.
54420 3  nu-2028   € 27,50

2020 Cahors Bois Grand
Fijn en voluptueus tegelijk, mooie zuren, 
lange zachte finale. Beperkt.
54520 3  nu-2028   € 33,95

2020 Vin de France Blanc, Résurgences
Betoverend, je steeds op het verkeerde been 
zettend. Beperkt.
54620 3  nu-2026    € 31,–

DOMAINE LAROQUE D’ANTAN 
2020 IGT Côte du Lot Rouge Nigrine
Grote klasse: Bourgondisch gul, vol en zacht. 
Fraîcheur, complexiteit, enorme mineraliteit. 
59220 3  nu-2026    € 45,00

HET BESTE UIT HET ZUIDWESTEN
In zuidwest Frankrijk, le grand Sud-Ouest, volop jeugdig elan, te vergelijken 
met dat van de jonge musketiers in gouden tijdperk Madiran en Jurançon 
jaren negentig. De schatten lijken voor het oprapen nu er een nieuwe 
generatie is opgestaan om het lang vergeten wijnerfgoed met unieke 
streekdruiven in oude glorie te herstellen door dit nieuw – biologisch –  
leven in te blazen. In Gaillac lijken de mogelijkheden onbegrensd maar 
ook in Cahors, Buzet, Fronton, Marcillac timmert men aan de nieuwe weg. 

‘Gaillac by night’, zwoel juni 2022

Clément en Clémentine Debord, La Petite Tuile

Zuidwesten
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koning der crozes 
De crozes-hermitage 1992 van Laurent 
Combier – hij  27 toen - was onze eerste 
biologische wij n, ook eerste stap op 
lange weg naar ons nu grote assorti-
ment bio/bd. Laurent groeide uit tot
Koning der Crozes, stippelde voor de héle 
appellation de route uit naar beter, 
natuurlij ker. Zoon David (oenoloog) is 
nu onze (jonge)man. Na atypisch rij ke 
2018, 2019 en 2020, in 2021 terug bij  af, 
bij  Noord-Rhône van ooit met rins fruit, 
mooie zuren, finesse, élégance. Cuvée 
Laurent Rouge jonge syrah opgevoed 
op cementen eieren illustreert dat: 
zwart fruit, peper, jodium, thee, fris 
en speels.  Ook bij  ster(ren)restaurants. 

rhône precies
Op Domaine La Cabotte in Massif 
d’Uchaux Rhônewij nen met finesse, 
precisie, fraîcheur dankzij  15 jaar bio-
dynamisch werken. De Bourgondische 
wortels van Eric Plumet en Marie 
Pierre d’Ardhuy zij n er evenmin 
vreemd aan, net als de silex in bodem. 
De rol van zoon Etienne (ook zo serieus) 

wordt steeds groter, het zal de huisstij l 
niet veranderen. 2021 Côtes du Rhône 
Blanc Colline (clairette, grenache blanc, 
viognier, roussanne) is ongekend fris voor 

de streek, floraal, perzik, steranij s, 
volzacht. 2021 Colline Rouge (grenache, 
syrah, carignan, cinsault, mourvèdre) min-
der doorstoofd dan anders, opwekkend 

kersen, viooltjes, munt, elegant en ver-
teerbaar. 2020 Massif d’Uchaux Rouge
‘Garance’ (grenache, syrah, mourvèdre)
fij  n framboos, braam, peper, cacao, 
volle douceur als een bonbon. Beste 
Uchaux bij  rdvf: splendide!

postzegels clusel 
Postzegeldomein (5½ ha) sinds 1989 in 
de equipe: Clusel-Roch in Côte-Rôtie, 
bio sinds 2002, twee sterren Guide des 
Meilleurs Vins de France 2023. Kij k op 
vinoblesse.nl of er nog 2020 Vin de 
France Blanc Sur le Mont en/of ‘Rouge
Serine is. De Coteaux-du Lyonnais
van zoon Guillaume staat op blz. 9 bij  
Beaujolais. 

thomas promoveert 
Nog een jonge held die we in januari 
konden feliciteren: Thomas Jullien van 
Ferme Saint-Martin gepromoveerd 
naar twee sterren in Guide des Meilleurs 
Vins de France 2023. En dat voor natuur-
wij nen, de meeste zonder enig toege-
voegd sulfiet, dat is alleen voor de aller-
besten als Ganevat (drie sterren) en Pico 
(twee sterren) weggelegd. We volgen 
Thomas sinds die zonnige zondagoch-
tend eind mei 2006 toen hij  op het terras 
van domein (450m hoog, Suzette) met 
wij ngaarden en Mont Ventoux als decor, 
voor het eerst de wij nen (nog door pa 
Guy gemaakt) liet proeven. Thomas toen 
een broekie (23), heeft petit à petit, jaar 
voor jaar, domein en vinificatie (geen 
sulfiet meer) naar zich toe getrokken. 
Knap werk, beau travail…

Ook wit is voor wie durft: gewéldig. 
2021 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carlina’: 
orangewine (niet qua kleur) van roussan-
ne met schilinweking, clairette, grenache 
blanc zónder. nrc: ‘geweldige vondst’. 
Mooie frisheid in 21, zacht en kruidig, 

mandarij n, lekkere bite, zálig bij  medi-
terrane (Ottolenghi) groentegerechten. 
Niet te koud schenken. Complexer en 
echt oranje is 2021 Blanc Austral van 
80% roussanne, 15% grenache blanc + oude 
rassen, week met schil. Verbluffend: 
garriques, gekonfij  t fruit, abrikozenpit, 
fij  n bittertje toe. 2021 Côtes-du-Rhône 
Les Romanins, beste tot nu toe: fruit, 
tij m, rozemarij n, sap, barst van de 
energie, puur plezier. Paradepaard 
2020 Beaumes de Venise Rouge Terres 
Jaunes biedt kers; olij f; brem, is vol-
breed met gulle fraîcheur. In mei volgt 
2021. Onder vlag Les Vins de Thomas 
van gepacht (al jaren bio) rotsig perceel 
2021 Ventoux Rouge Sur le Caillou: 
luchtig, kruidig, griotjes, lavendel, 
zachtfris. 

DOMAINE LAURENT COMBIER 
2021 Crozes-Hermitage Rouge 
‘Cuvée Laurent‘
Op het fruit, met mooie zuren, 
fi nesse, elegantie…. 
06521 2023-2025 € 19,95

DOMAINE LA CABOTTE 
2021 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Ongekend fris voor de streek, fl oraal, 
perzik, steranijs, volzacht, fi nesse.
02621 nu-2024 € 12,50

2021 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rinse kers, viooltje, teer, goed vol, 
opwekkend.
01921 nu-2025 € 12,50

2020 Côtes du Rhône Villages 
‘Massif d’Uchaux Garance’
Super voor het geld, want onbekend.
03120 nu-2026 € 14,75

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN 
2021 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Carlina’
NRC over 2020: ‘geweldige vondst. 
Super zwoele witte Rhône’.
05821  nu-2025  € 16,50

2021 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Austral’
Roussanne met schilinweking 
met 10% grenache zónder. 
06021  nu-2025  € 21,50

2021 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Fruit, sap, energie, puur plezier !
05421  nu-2025  € 12,25

2020 Beaumes de Venise Rouge 
‘Les Terres Jaunes’
Veel volume én fraîcheur van 
de gele kleigrond en frisse hoogte.
23220  nu-2026  € 16,50

THOMAS JULLIEN 
2021 Ventoux Rouge Sur le Caillou
Luchtig, vrij, griotjes, lavendel.
10021  nu-2025  € 14,95

Rhône

REUZEN UIT DE RHÔNE 
Depuis 1983 onze favoriete wij nstreek: Le Vaucluse… Zeker in juni of 
september, niets fij  ner dan l’apéro nemen op het dorpsplein onder de 
platanen in Beaumes-de-Venise, Sablet, Séguret, Gigondas, Le Barroux 
of Crestet… Te proeven met uitzicht op de Ventoux bij  Ferme Saint-
Martin of La Cabotte, te wandelen (en verdwalen) in les Dentelles de 
Montmirail… Ook de noordelij ke Rhône en de (syrah)wij nen daar zij n 
ons dierbaar, net als de wij nboeren met wie we al zo lang werken Clusel-
Roch (Côte-Rôtie) sinds 1989, Laurent Combier (Crozes-Hermitage) vanaf 
1992. En het leuke is: de wij nen zij n beter dan ooit. Heimwee wij nen, 
toekomstwij nen. 

Het biodynamische kwartspreparaat rij pt eerst in een koehoorn onder de grond 
daarna in het licht. Hier bij  Domaine La Cabotte

Thomas blij  met zij n twee sterren in de Guide des Meilleurs Vins de France 2023
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CHATEAU DE ROQUEFORT 
2022 Bouches du Rhône Blanc ‘Petit Salé’
Zachte rondeur, sap, royaal, fris, 
perzik, peer.
25022  nu–2025   € 16,95

CLOS CANERECCIA 
2022 Corse Blanc ‘Cuvée des Pierre’
Vermentinu 100%, Net als rouge en rosé: 
sappig, verleidelijk.
32622  nu-2024  € 16,95

2019 Corse Blanc Clos Canereccia
Luxe en innemend met bloemen, perzik,  
wat hout, lekker vol, koesterend zachtfris. 
42819  nu-2025  € 23,25

2020 Corse Rouge ‘Cuvée des Pierre’
Zwart fruit, grafiet, fris,  
intense gekruide finale. 
42120  nu-2025  € 15,50

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI  
19/20 Vin de France Blanc Hors Serie 
Het fijne, gerijpte van 2019 met  
scheutje jeugdig frisse uit 2020.
15720  nu-eind 2024   € 19,95

Patrimonio Blanc‘Albore’
Twee jaren, twee terroirs. Bloemig, 
clementine, vol-elegant, fijn, fris, zálig.
57522  medio 2023-2024   € 22,50

2021 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Coup de coeur RDVF én Vinoblesse,  
dikke 9,5 Hamersma.
41421  nu-2027   € 29,50

2020 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’ 
Vieillissement Prolongé
Gek en blij makende finesse en lengte. 
Subliem. 
43320  nu-2027   € 38,50

2022 Patrimonio Rouge ‘Albore’’
90& niellucciu met 10% sciaccarellu. 
Maquis neuriet na. 
57722  deze zomer-2026   € 22,50

2018 Vin de France Rouge ‘Mursaglia’
Breed, zwart fruit, fraîcheur houdt  
rug recht. 
42318  nu-2026   € 27,–

DOMAINE GIUDICELLI 
2021 Patrimonio Blanc
Volslank, chique laagje hout, rustig,  
lengte, gróte wijn. 
42021  2023-2026+   € 37,50

DOMAINE GIACOMETTI 
2022 Patrimonio Blanc Cru des Agriate
Floraal, zacht, lessend, subtiel en lang.
56222  nu–eind 2024   € 18,50

2021 Vin de France Rouge Sempre Cuntentu 
Framboos, braam, bloemen, specerijen, 
peper, tikje rauw. 
42121  nu-2024    € 21,–

PROVENCE & SPANNEND CORSICA  
Mooi de Provence: het klimaat, licht, eten, la Méditerranée én de rosé 
van Roquefort….L’île de Beauté Corsica is ruiger, spannender, Italiaan-
ser en qua wijn dynamischer dankzij stel jonkies dat gaat voor bio  
en beter. Half oktober bezochten we voor l’éducation permanente ook 
domeinen in het zuiden. Corsicaanse wijnen zijn aan de prijs: onder  
€ 15 lastig iets goeds te vinden maar daarboven een mekka voor wie 
buiten gebaande wijnpaden wil drinken. Revue du Vin de France: ‘sans 
doute le vignoble le plus excitant et dynamique de France à l’heure 
actuel’. Wij gaan voor de energieke (bio)wijnen van Clos Canereccia, 
Nicolas Mariotti Bindi en Giacometti. En le blanc van la grande dame  
de Patrimonio: Muriel Guidicelli.

Provence

Corsica

roquefort rock fort
Rebel Raimond de Villeneuve (1962) 
strijkt de zeilen. Hij heeft het vanaf 1994 
biodynamisch geherstructureerde 
Château de Roquefort begin septem-
ber verkocht: geen opvolger, dochter Ana-
stasia wil niet, zijn twee zusters bezitten elk 
20% aandelen in Château + 30ha wijngaar-
den, uitkopen geen optie dan zou hij juist 
veel geld moeten lenen. Goede nieuws is 
dat rechterhand Margaux Gentile blijft 
en na zes jaar assisteren in 2022 zelf de 
wijnen heeft gemaakt. Ook schudden we 
aimabele nieuwe propriétaire Cédric 
Menet de hand. Hij is met eega Violaine 
gelieerd aan la famille Mulliez (Auchan, 
Decathlon, Leroy Merlin). In 2022 werd 
week later geplukt dan voorheen, bonne 
idée zo te proeven: Rock fort! Iconische 
Rosé Corail is te vinden op rosé/achter-
pagina. Ook goed 2022 Bouches du 
Rhône Blanc Petit Salé van 65+ clairette 
(in dialect petit salé), zachte rondeur, 
sap, perzik, peer. Apéro en bij mosselen 
of scampi’s. Maar 12%.

avontuur canereccia
Dit keer vanaf Ajaccio naar Titi Estèphe 
van Clos Canereccia, Prachtige, goed 
berijdbare weg (T20) dwars over Corsica, 
dalend, klimmend door valleien langs 
bergkammen, watervallen en bossen, 
die ons naar oostkust bij Aleria voert.  
Volgens Revue du Vin de France is hij 
bezig met ‘la plus belle aventure récente  
de la côte orientale’. Maakte stap naar  
biologisch, innoverend wijngoed.  
Bodem met galets roulés op alluviale klei 
waarvan sappige, extraverte wijnen.  
Tijdens lunch proeven we de gebottelde 

wijnen, daarvoor in kelder net uitge-
giste 22-ers: al lekker en geheel zichzelf 
de gulle Rosé Cuvée des Pierre  
(achterpagina), net als de innemende, 
floraal-kruidige Blanc Cuvée des  
Pierre, fijn instapgamma!  Stap hoger  
is 2019 Corse Blanc Clos Canereccia 
(vermentinu): luxe verleider met bloe-
men, perzik, toef hout, vol, koesterend 
zachtfris. 2020 Corse Rouge Cuvée  
des Pierre is mooie initiatie tot rood 
Corsica (50% niellucciu, 25% syrah,  
25% grenache): zwart fruit, grafiet,  
teer, volstevige, gekruide finale. 

de brille van bindi 
Bezoek oktober aan Nicolas en Julie 
Mariotti Bindi van Cantina di Torra 
(Oletta) ging niet door: zij net terug van 
continent met covid in rugzak. We 
haalden het in op biotop (Montpellier) 
waar we o.a. 2022 proefden. Wat een 
briljante, vrije, vibrerende wijnen zijn 
het toch! Nico, door Revue du Vin de 
France tot Corsicaans wijnboer van het jaar 
gekozen, heeft humor, een vlammend 

wijnhart, is intelligent, oprecht, weet 
wat hij wil, kan, wat (nog) niet. Alles 
komt van klei/kalk in cru Patrimonio, 
al gaan sommige wijnen als vins de  
france door het leven. Exacte sulfiet-
gehalte staat op het etiket. Twee  
sterren Guide Revue du Vin de France. 
Nieuw: Patrimonio Blanc Albore,  
vermentinu 22 van akker Carco met oogst 
21 uit perceel Lumio. Bloemig, clemen-
tine, vol-elegant, fijn fris, zálig. 2021 
Blanc Mursaglia: ongefilterde schoon-
heid van vermentinu (sélection massale) op 
kalk. Kruidig, floraal, royaal, volzacht, 
symfonisch als witte hermitage. Coup  
de coeur rdvf, 9.5/10 Hamersma. 2020 
Blanc Mursaglia Vieillissement  
Prolongé, sur lie fine jaar extra op  
betonnen eieren gegroeid. Hoge finesse, 
lange lengte: subliem. 2022 Patrimonio 
Rouge Albore van 90% niellucciu met 
10% sciaccarellu (maakt wijn jong toe-
gankelijker), géén hout, fris, zwart 
fruit, pepertje, puur, maquis neuriet na. 

2018 Mursaglia Rouge (niellucciu, kalk) 
is volbreed, zwart fruit, prachtfraîcheur. 
In Baarn ook nog cuvée’s waarvan nog 
enkele dozen/flessen resten.

 
le blanc de guidicelli 
We kennen la grande dame de Patrimonio 
Muriel Guidicelli sinds 2007, eerst  
in 2018 staan we echt in haar knusse  
caveau. Twee sterren Guide rdvf,  
demeter gecertificeerd. Een must: 
2021 Patrimonio Blanc (in 2020 5 ster-
ren Perswijn): floraal, fijn mineraal.  
Volslank, puntig, chique snuf hout, 
rust, lengte, mooiste tot nu toe. De rouge 
wordt door De Geluksdruif verkocht.

 
giacometti: altijd blij
In 2021 al de blije, ongefilterde natuur-
wijnen van broer Simon en zus Sarah 
Giacometti gespot uit natuurreservaat 

Le Désert des Agriates, een onherberg-
zame kuststrook onder Saint-Florent, 
zuidelijkste deel Patrimonio en enige 
met (verweerde) graniet waar ook  
sciaccarellu het goed doet. Eropaf: het 
blijkt een schier oneindig lange, hobbe-
lige kronkelweg die ons naar de schat 
leidt: 2022 Patrimonio Rosé Cru des 
Agriate kruidig en fris, staat op achter-
pagina, aanbevolen! 2022 Patrimonio 
Blanc Cru des Agriate (vermentinu) 
floraal, zacht, lessend, subtiel en lang. 
2021 Rouge Sempre Cuntentu (altijd 
blij) van 100% sciaccarellu is een Vin de 
France, regels Patrimonio dicteren > 
80% niellucciu. Veel kleur, veel geur,  
veel smaak, veel van alles, behalve hout 
en sulfiet. Framboos, braam, specerijen, 
peper, volslank, energieke zuren, bor-
stelige finale. Om met vrienden op het 
leven te proosten: iedereen cuntentu.

CORSICA

Patrimonio

Aléria
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Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van Oc ten zuidoosten van Carcas-
sonne, zuidwesten van Narbonne 
aan de voet van Montagne Noire. 
Mist wat identiteit, maar dat zien ze 
zelf anders. Ruig daar, van bij zee 
tot het desolate, rotsige binnenland 
bij Lagrasse. Meeste wijn is rood, 
druif vooral carignan. Wit op zijn 
best in de hoogte. 

ALTUGNAC
2020 Haute Vallée Blanc ‘Chardonnay’
Sappig, geriefl ijk vol, fris. 
31020 nu-2024 € 11,50

2021 Haute Vallée Rouge ‘Pinot Noir’
Rins maar rijp fruit, zweem hout, 
elegant, fris en geriefl ijk zacht.
31121 nu-2025 € 10,95

DOMAINE DES DEUX ANES 
2021 Corbières ‘Premiers Pas’ 
Heerlijk jaar: wat een fruit in 
deze joviale natuurwijn.
27521 nu-2025 € 11,95 

DOM & TERRE 
2021 Corbières blanc ‘L’Envol’
Turks fruit, kruidig, strelend zacht, 
eindigt fi jn fris, luchtig bijna.
19821 nu-eind 2024 € 15,95

2020 Vin de France Blanc ‘Origine’
Roussanne op 3ejaars kleine vaten gerijpt. 
Allure witte bourgogne/jura.
22320 nu-eind 2024 € 16,50

2021 Corbières Rouge Corps à Corps 
Licht, zacht, elegant, rins fruit, 
ongerept, fl es zo leeg.
09521 nu-2024 € 11,95

CHÂTEAU PECH REDON 
2021 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Friszacht, pijnboom, venkel, abrikoos.
09621 nu-2025 € 17,50

2020 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Mooiste wit van de Languedoc?!
10620 nu-2027 € 22,50

2020 Coteaux du Languedoc ‘Les Cades’
Super dit jaar: kruidig, vers fruit, compact 
fris, mineraal, jeneverbes, rozemarijn. 
27420 nu-2025+ € 13,25

2019 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Formidabele 2019, essence La Clape! 
91/100 RDVF.
00319 2023-2028+ € 16,95

2019 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Oude carignan. Ongeremd, donker fruit, 
spicy. Allure Priorat. 
31419 nu-2026+ € 16,50 

chardo & pinot
In zuidelij ke, hoge (400–500m) deel Li-
moux bij  Altugnac van bourguignons 
Christian Collovray en Jean-Luc Ter-
rier kalkrij ke bodem vol fossielen. Ooit 
de oceaan hier, nu groen, zonnig met 

koele nachten waardoor chardonnay en 
pinot noir fraîcheur behouden. 2020 
Pays D’Oc Chardonnay: sappig, gerief-
lij k volfris, wat toast (echt Limoux), 
geen hout. 2021 Pinot Noir: rins maar 
rij p fruit, zweem hout, compact, 
elegant, fris en pinotzacht.

corbières 2 ânes
De maritieme corbières bij  Peyriac de 
Mer van Domaine des 2 Ânes voeren we 
vanaf eerste oogst 2000. We logeerden 
er vaak; Marc plukte druiven, zo zagen 
we het een biodynamische (demeter) 
biotoop worden. Na vertrek Dominique 
in 2016 (zie Dom & Terre) gaat Magali 
onverdroten verder. 2021 Premiers Pas
(carignan): heerlij k jaar: plens fruit in 
deze joviale natuurwij n, glou-glou soe-
pel en kruidig fris. 

corbières dom & terre
Vanaf 2 Ânes uurtje rij den naar het on-
gepolij ste, hoge binnenste Corbières om 
andere (ex-)ezel Dominique Terrier te 
vinden. Natuurwij nen (Dom & Terre) 
zonder toegevoegd sulfiet op hun best, 
inmiddels op tafel bij  menig groenten 
gebaseerd sterrenrestaurant. Zoon Ju-
les, de eerste keer (2000) nog een dreu-
mes, is nu a plein temps in dienst bij  
papa, dat scheelt. 2021 Corbières Blanc 
L’Envol (roussanne, marsanne) immens 

rij k, goudgeel, abrikoos, Turks fruit, 
kruidig, crémezacht, tegelij k fij  n fris. 
2020 Vin de France Blanc Origine,
roussanne op kleine 3ejaars vaten gerij pt. 
Toast, rij kdom én fij  ne zuren die je even 
naar de Bourgogne (Jura?) brengen. In 
2021 Corbières Rouge ‘Corps à Corps’ 
(syrah met snuf carignan) zij n Jurawor-
tels van Dominique proefbaar: licht, 
zacht, opwekkend zwart fruit, ongerept, 
bodem snel in zicht. 

président christophe
Als we Christophe Bousquet van het 
op pech (top) La Clape gelegen Château 
Pech Redon vragen of hij  het wel aan 
kan, nu hij  naast het voorzitter van aop
La Clape zij n, nu ook président van héle 
Coteaux-du-Languedoc (civl) is, grij nst 
hij  dat hij  nu trois secrétaires heeft en 
dat die onderling agenda’s zo goed af-
stemmen dat hij  zich vrij er voelt dan 
ooit. Wel een honden(bij )baan daar bij  
het civl: een wespennest vol achter-
klap, gekonkel, jaloezie en botsende 
belangen. Aan Christophe de taak de 

streek zien te verenigen en verdedigen. 
Doet hij  als enfant du pays met hart en 
ziel. Over eigen, biologische wij nen, 
louter lof: zowel in wit als rood vind je 
de ongerepte natuur daar terug, de 
kalkrij ke bodem, het zilte van nabij e 
zee. L’absolu de la Clape et du Languedoc
(Bettane & Desseauve). 
2021 L’Épervier Blanc van sextet 
mediterrane druiven is friszacht, 
subtiel oxidatief, floraal, hartig, pij n-
boom, druivig, bij na zoetig (maar is 
droog), abrikoos, jodium. Bij  mosselen, 
scheermesjes… 2020 Centaurée Blanc
van 80% bourboulenc op foeder en 
grenache blanc + clairette: fiere kracht, 
wat hout, hars, rozemarij n, zilt, pracht-

zuren, wow wat een wij n... 2020 Les 
Cades  (syrah, cinsault, grenache, carig-
nan) is een feest: kruidig, vers fruit, 
compact fris, mineraal, met jeneverbes, 
rozemarij n in afdronk. Is ie op, volgt 
2022, ook al zo goed, in mei. Beste ooit 
2019 L’épervier Rouge (45% grenache, 
45% syrah en 10% carignan op foeder 
en cement): cades, teer, ceder, bessen, 
specerij en. Rij kdom, finesse, breedte, 
fraîcheur. 2019 L’Epéron (50+ carignan, 
geen hout) met duister fruit, peper, stal, 
is wij n in galop met allure peperdure 
Priorat maar dan zónder hout. 

ALTUGNAC DOMAINE DES DEUX ANES 

elegant, fris en pinotzacht.

corbières 2 ânes
De maritieme corbières bij  Peyriac de 
Mer van 
vanaf eerste oogst 
er vaak; Marc plukte druiven, zo zagen 
we het een biodynamische (
biotoop worden. Na vertrek Dominique 
in 2016 (zie Dom & Terre) gaat 
onverdroten verder.
(carignan
deze joviale 
pel en kruidig fris. 

Limoux & Minervois
In het Atlantisch deel van Oc onder 
Carcassonne vinden we de groene 
Limoux. Zuidelijk is het hoog en 
kalkrijk voor fijne bubbels; volfrisse 
chardonnay; elegante pinot noir. 
Ook prima mauzac, chenin, merlot, 
syrah soms. Cabernet? Nee. Oost-
waarts door naar de Minervois: na 
30 km vlakte waarvan saaie wijnen, 
gloort het in de heuvels bij La Livi-
nière. Syrah is hier de ster, geur van 
zwart fruit, kamille, pikante bloeme-
tjes (santolina). 

louter lof: zowel in wit als rood vind je 
de ongerepte natuur daar terug, de 
kalkrij ke bodem, het zilte van nabij e 
zee. 

2021 L’Épervier Blanc
mediterrane druiven is friszacht, 
subtiel oxidatief, floraal, hartig, pij n-
boom, druivig, bij na zoetig (maar is 
droog), abrikoos, jodium. Bij  mosselen, 
scheermesjes… 
van 80% 
grenache blanc
wat hout, hars, rozemarij n, zilt, pracht-

La Clape
Droog, warm, winderig, kalkrijk 
bergmassiefje bij Narbonne aan 
zee. Magische wijnen hier mits je de 
overweldigende natuur respec-
teert. Dan frisse, warmzoete geur 
van pijnbomen, cades (soort jene-
verbes), rozemarijn, brem. Denk er 
grijswitte rotsen bij, steile kliffen, 
vlinders, concert van cigales, zilte 
zeebries. 

Marc en Christophe in de wij ngaarden van Pech Redon

GRANDS VINS DU LANGUEDOC 
Het rommelt in het grootste wij ngebied ter wereld. Hoewel de kwaliteit 
nog nooit zo hoog is geweest, het arsenaal bio naar 5000ha is gestegen, 
hebben veel producenten het moeilij k door verandering klimaat en het 
onvoorspelbare ervan: nachtvorst na te vroeg uitlopen van de wingerds; 
maandenlange droogte, dan weer hagel die oogst verder decimeert. De 
boer kan hier niet prij zen evenredig verhogen om verlies te compense-
ren, het is niet de Bourgogne... Waar crisis is wordt men opstandig, 
komen appellations voor zichzelf op, wordt er met vinger naar les autres
en autoriteiten gewezen. Zo willen Corbières en Faugères uit het civl
(overkoepelend orgaan Languedoc dat wij nboeren en handelshuizen 
vertegenwoordigt) stappen omdat ze het niet eens met de budget-
verdeling en contributies. Versplintering dreigt en een conflict tussen 
‘handel’ en ‘wij nboer’, dit terwij l ze elkaar meer nodig hebben dan ooit 
en de streek gebaat is met één gezicht, één politiek naar de buiten(wij n)
wereld. Hoofpij ndossier voor (onze) président Christophe Bousquet van 
Pech Redon.

Languedoc
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FLO BUSCH 
2021 Pays d’Hérault Mont Baudile Blanc 
‘Lou Bragalou’
Floraal, zacht, kruidig, fi jn-frisse fi nale. 
59721 nu-2025 € 16,50

2021 Vin de France Blanc ‘Pierre qui Rolle’
70% vermentino, 30% grenache blanc, 
schilinweking, type orange wine. 
59821 nu-2025 € 21,–

2021 Pays d’Hérault Mont Baudile Rouge 
‘Heureux qui Comme’
Oude grenache en carignan op galets 
roulés, deels op oude barrique gerijpt.
59921 nu-2026 € 17,50

MAS DES AGRUNELLES 
2020 Terrasses du Larzac ‘l’Indigène’
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen, 
bosbes, fraîcheur. 
06220 2023-2025 € 15,50

JEAN-BAPTISTE GRANIER 
2020 Terrasses du Larzac 
‘Les Vignes Oubliées’
Delicaat en aristocratisch.
35820  eind 2023-2028  € 22,50

talent flo busch
Go with the f lo met talent Florian Busch
die we nog kennen van pa Clemens aan 
de Moezel. Flo heeft met amie Paola 
Ponsich microdomein in Montpey-
roux, gaan en staan voor biodynamie, 
spontane vergisting, niet klaren of 
filteren. 2021 Mont Baudille Blanc 
Lou Bragalou van hoog, rotsig perceel 
grenache blanc, deels met trossen vergist. 

Floraal, zacht, kruidig, fij  n-frisse finale. 
2021 ‘Pierre qui Rolle’, 70% vermentino,
30% grenache blanc, schilinweking, type 
orange wine. Lumineus, druivig, krui-
dig, spannend. 2021 Rouge ‘Heureux 
qui comme’ (naar chanson Brassens) 
grenache en carignan, deel op barriques
gerij pt. Fruit, sap, specerij en, opwek-
kend. Per glas bij  tweesterren Aan de 
Poel in Amstelveen. 

volslanke fraîcheur 
Sinds een paar jaar geen hout maar ce-
ment bij  opvoeding en wel wat sulfiet 
bij  bottelen, zo meer precisie zonder dat 
vin nature-karakter verloren gaat, bij  
Stéphanie Ponson en Frédéric Porro
van Mas des Agrunelles in Argelliers, 
koel, kalkrij k, winderig uithoekje 
Larzac. Fij n weerzien onlangs! 2020 
Terrasses du Larzac L’Indigène (60% 
syrah, 25% grenache, 15% carignan): een 
poosje op slot, wat nurks, nu in geurige 
bloei met bosbes, thee, munt, tij m… 
Volslank, fij  ne fraîcheur. Nicolaas Klei: 
‘verrukkelij k samengaan van stoer Zuid-
Frans en verfij  nd fruit, van puurnatuurwij n 
en klassiek.’

twee sterren larzac 
Felicitaties aan ami Jean-Baptiste 
Granier in Saint-Jean de la Blaquière: 
gepromoveerd naar twee sterren in 
Guide des Meilleurs Vins de France 2023 
met zij n Les Vignes Oubliées van ver-
geten grenache, syrah, carignan op hitte-
bestendige kalk- en leisteen 300–400m 
boven Saint-Privat. Terecht, is een 
van de meest verfij  nde wij nen van Oc. 
Iconische 2020 Terrasses du Larzac 
‘Les Vignes Oubliées’ rij pte op grote 
vaten in koele, oude schapengrot. Sub-
tiel, beschaafd, rokerig, fij  n rij p bos-
fruit, garriques, hecht, aristocratisch 
postuur, fraîcheur, luxe snuf hout. 

clos marie later
De top van Pic Saint-Loup: Clos Marie
van Christophe Peyrus en Françoise 
Julien, twee sterren in Le Classement 
rdvf. Als Christophe ons in januari 
op hippe, megadrukke proeverij  Le 
Vin de mes Amis ontwaart, roept hij  en-
thousiast tegen andere proevers: ‘mes 
premiers importateurs, Vinoblesse, depuis 
25 ans!’. Wit Manon, Rouge Olivette (21) 
en Simon (20) komen dit najaar, in juni 
krij gen we beperkt Rosé 2022 binnen, 
reserveren aan te raden.

volslanke fraîcheur 
Sinds een paar jaar geen hout maar ce-
ment bij  opvoeding en wel wat sulfiet 
bij  bottelen, zo meer precisie zonder dat 
vin nature
Stéphanie Ponson 
van 
koel, kalkrij k, winderig uithoekje 
Larzac. Fij n weerzien onlangs! 
Terrasses du Larzac L’Indigène
syrah
poosje op slot, wat nurks, nu in geurige 
bloei met bosbes, thee, munt, tij m… 

Terrasses du Larzac
Jonge AOP (voor rood) en een van 
de beste. Allegaar terrroir in 32 ge-
meentes als Saint-Saturnin, Aniane, 
Montpeyroux, Jonquières, Lac de 
Salagou, Saint-Jean de la Blaquiè-
re, Saint-Privat… Alle streekdruiven 
doen het goed. Verschroeiend 
overdag, ‘s nachts koel dankzij wind 
uit Cevennen. 

Le Pic Saint-Loup
AOP met faam 40 km boven Mont-
pellier, natste stukje Languedoc. 
Rood én wit hebben groene 
fraîcheur en élégance met impres-
sie van dennen, rozemarijn, tijm. 
Clos Marie is en blijft (de) top....

Favoriete pleisterplaats in Languedoc: 
Auberge du Cèdre in Lauret
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Piemonte

van de oude school
In lieflij k glooiend Monferrato het 
oudste biodynamische wij ngoed
(1964) van Italia: Tenuta Migliavacca 
(duizend koeien) van Francesco en 
Monica Brezza. Een echt gemengd bedrij f. 
Je ruikt er hooi, verse melk, mest, veld-
bloemen, kruiden. Hier wij nen zonder 
fratsen klassiek gerij pt in méters hoge 
houten foeders, licht van kleur, wel 
intens en opwekkend van smaak. 
2021 Barbera del Monferrato is oude 
school-barbera van oud reuze foeder. 
Bosbes, viooltjes, tomaat, ranke zuren, 
gul, niet zwaar qua alcohol of door 
misplaatse rij ping op barriques.
Laatste dozen 2021 Monferrato Freisa, 
boertig, aardbeien, bosfruit, volrond, 
slingerende zuren, aardse finale. 2021
Grignolino del Monferrato Casalese 
even beluchten en dan: rinse kers, 
rozen, slanke zuren, intens en druivig 
nog. 

dolcetto di nicoletta 
De koningin van Dogliani, Nicoletta 
Bocca woont en werkt in Azienda San 
Fereolo, hoog verstopt in heuvels 
Dogliani. Met lange maceratie maakt 
ze haar biodynamische Dogliani 
Superiore ‘Valdibà’ (100% dolcetto) als 
ware het barolo. Wij n met schoonheid 
van nature: kalm en dansend tegelij k. 
In 2021 donkere kers, rij pe framboos, 
hazelnoot, cacao, serieuze lengte. 

2018 Langhe Nebbiolo ‘il Provinciale’ 
van oude akker bij  Serra Lunga. Het 
kruidige, warmfrisse stoere én com-
plexe van barolo, niet de prij s. Hoog 
op smaak, spannend. 

barbaresco di paulo 
Paolo Veglio van Cascina Roccalini, 
wij ngoed al 200 jaar in de familie, is 
eerste die zelf bottelt. Nebbiolo staat er 
op fameuze Sant’Agata-mergel. Cemen-
ten cuves voor vergisting, geen rvs, 
houten foeders voor opvoeding. De bio-
logische, natuurlij ke wij nen hebben een 
fluwelige elegantie die aan hoge bour-
gognes doen denken. Paolo is Ganevat-
fan, ook dat proef je… Wij nen hebben 
even nodig om van botteling (en trans-
port) bij  te komen. 2021 Langhe Neb-
biolo, druiven Barbaresco jong op het 
fruit in de fles. Aards, zwart fruit, 
rozen, (martini)kruiden, heel rij k, blij ft 
energiek. 2019 Barbaresco: gul jaar, 
kruidig, rij p, royaal, toch hyperelegant, 
verfij  nd. 

ITALIA

Trentino

Veneto

op naar pedrotti
Vrij dag voor Vinitaly in koesterende 
aprilochtendzon naar Giuseppe 
Pedrotti, 70km van Bardolino, recht 
boven het Gardameer. Wat is het daar 
mooi, zonnig, zuiver en fris! De donker-
blauwe meren, fonkelende bergen op de 
achtergrond, malse wij nweitjes: het 
moet hier op 300m voor mens en druif 
goed toeven zij n. Zus Clara laat in rate-
lend Italiaans de akkers zien, daarna 
(fij  n buiten) de wij nen proeven. Fraaie, 
rustige wij nen, goed vallend, zachte 
kalk in bodem zorgt voor milde frisheid 
en niet te veel alcohol. Broer Giuseppe
die ze maakt, is niet van de Duitse 
school, het krampachtig focussen op 
druifaroma maar gaat voor smaak. Bio-
logisch werk buiten, in kelder druiven 
in vrij heid wij n laten worden: simplice.
2020 Vigneti delle Dolomiti, Nosiola 
lichtgoud, alpenkruiden, wit fruit, 
beukennootjes. Sappig, mild, mineraal, 
weldadig rustig, bite van schilinweking. 
Het leuke is dat wij n na opening on-
danks lage sulfietgehalte dagen lang 
goed (en boeiend) blij ft. 

chique en klassiek:
poggio delle grazie
Laatste dag Vinitaly ontdekten we 
Poggio delle Grazie in Castelnuovo 
del Garda. Recente (2014, daarvoor ver-
kochten ze in bulk) cantina van broers 
Stefano en Massimo Brutti. Teelt is 
bio, geen toegevoegde gisten maar niet
wilde natuurwij nen, eerder klassieke, 

chique, zoals bij  Buondonno. 2021 
Bardolino Chiaretto (zie achterpagina) 
verfij  nde rosato die nu pas los begint 
te komen. Besjes, citrus, eucalyptus, 
subtiel, deftig en bevallig. In Baarn 
nog wat Frizzante Rosa L’Ambizioso 
lichte bubbel door natuurlij ke 2e 
gisting op fles. Droog, fris en vrolij k. 

. 

POGGIO DELLE GRAZIE 
2021 Chiaretto Bardolino
Verfi jnde rosato met besjes, citrus, 
eucalyptus, zacht en bevallig.
Zie ook achterpagina.
20921 nu-eind 2023 € 13,50

GINO PEDROTTI 
2020 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Frisdroog, bescheiden maar intens, 
alpenkruiden, trappelt energiek na. 
45320 nu-2025+ € 17,95

TENUTA MIGLIAVACCA 
2021 Barbera del Monferrato
Oude school-barbera van oud reuze 
foeder. Bosbes, viooltjes, tomaat.
36121 2023-2026 € 14,95

2021 Monferrato Freisa
Prettig boers, dikke aardbeien, 
bosfruit, volrond.
33821 2023-2026 € 16,95

2021 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak.
32421 2023-2026 € 16,95

SAN FEREOLO 
2021 Dogliani Superiore ‘Valdibà
Donkere kers, rijpe framboos, 
hazelnoot, cacao, serieuze lengte.
03421 medio 2023-2026+
€ 22,50

2018 Langhe Rosso ‘Il Provinciale’
Het kruidige, warmfrisse stoere én 
complexe van barolo, niet de prijs. 
37818 2023-2027+ € 31,50

CASCINA ROCCALINI 
2021 Langhe Nebbiolo
Fijn rins zwart fruit, aards, rozen, 
kruiden, volslank, energiek.
15021 eind 2023-2026 € 21,–

2019 Barbaresco Roccalini
Kruidig, rijp fruit, compact, heel rijk, blijft 
elegant, verfi jnd.
17319 2024-2029 € 37,50

TRENTINO & VENETO
Trentino is het land van blinkende Dolomieten, van appels, kaas, wij n 
en wandelpaden. Grote huizen en coöperaties moeten het hebben van 
internationale druiven, familiebedrij ven opteren eerder voor de regio-
nale schiava, teroldego, nosiola en manzoni, en dan biologisch geteeld. 
Daaronder (ook al) welvarend Veneto, grossierend in niemendallen van 
renderende vlaktes en bekkentrekkende prosecco’s, tevens bron betaal-
baar bio uit heuvels rond het Gardameer. Druiven: garganega, pinot 
grigio, corvina, rondinella, molinera en merlot. Wij nen o.a: soave, bardolino, 
prosecco, custoza, valpolicella, amarone. Vrij  rij ke keuken met zoet-
watervis, polenta, risotto, speck, roomsauzen, salumi.

DIERBAAR PIEMONTE 
Heuvelachtig gebied in Noord-Italië ten zuiden van Turij n (tureng in 
plaatselij k dialect) genoemd naar ligging aan de voet van de bergen, ons 
dierbaar vanaf eerste keer in 1999. De akkers zij n er zo versnipperd als 
in de Bourgogne. Druiven o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, freisa, grignolino, 
cortese, arneis, moscato bianco. Wij nen: barolo, barbera d’alba, dolcetto 
d’alba, barbaresco, gavi, moscato d’asti. Gastvrij e streek, niet zo toeris-
tisch. Men komt er behalve voor wij n, voor truffels, porcini, zachte kazen, 
salumi, hazelnoten… Ook fij  ne wij nwandelpaden om de volgende dag de 
kilo’s er vanaf, de wij n eruit te lopen.

Bij  Nicoletta Bocca in Dogliani
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Umbria

Lazio

authentiek stoer
Mei 2014 ontdekt Marc halfweg voet-
tocht Bologna-Rome de authentiek 
stoere biowij nen van la famiglia Moretti
in Montefalco, waar wereldse dochter 
Giusy anno 2023 trappelt om het van 
eigenwij ze papà Omero over te nemen. 
2021 Umbria Rosso Ciliegiolo ‘Terre 
di Giano’ gulle, fruitrij ke rosso voor 
alledag met 90% ciliegiolo (voorvader 
sangiovese), geen hout. Mooi fris, ge-
kruid, zwoel, verleidelij k. Grote trots 
der Moretti’s en vorig jaar (de 2019) 
tre bicchieri. Gambero Rosso is de 
Montefalco Rosso van sangiovese en 
sagrantino. In 2020: gekonfij  t fruit, 
wierook, spicy, fris, fier, ook sensueel 
en omarmend. Heeft alles wat je van 
authentiek Italiaans mag verwachten. 

carpineti crescendo
De moderne, theatrale kelder van 
Marco en zoon Paolo (nu ook zelf vader)
Carpineti ligt aan de voet van het 2000+ 
oude Cori, 50km ten zuiden van Rome. 
Het gaat crescendo met de azienda biolo-
gica: bij na hele productie vertrekt direct 
naar Rome, Parij s krij gt zo zij n portie, 
en wij  sinds 2003. 2021 Lazio Bianco 
Capolemole (bellone). Zacht citrus, 
bloesem. Sappig, golvend, fij  ne 
fraîcheur. 2021 Lazio Rosso Tufaliccio
van montepulciano en cesanese, geen 
hout: kruidig, zwoelfris, speelse zuren, 
de pasta kan in het sop. 2022 Olio Extra 
Vergine Momo2 in chique fles ís fij  nste 
olij folie die we kennen. 

bello bianco….
In Labico 25km van Cori doen Valerio 
en Simone Noro, zonen van godfather
Italiaanse biodynamie Carlo (70) met 
wij nen van zich spreken terwij l pa nog 
groenten en fruit teelt, preparaten ver-
koopt, een BD-school runt. Molto bello
de ongefilterde 2020 Lazio Bianco 
Oncia Bianca van malvasia & passerina 
del frusinate met 12uur schilinweking. 
Bloemen, zest, abrikoos, tij m. Weldadig 
volle maar prachtig frisse smaak. Boeit, 
valt zacht en goed. 

Toscana

Le Marche

iconische verdicchio 
Al twintig jaar – il tempo vola – de bio-
logische, iconische Verdicchio di 
Matelica, Collestefano van Fabio 
Marchionni, kerel van klare wij n zonder 
rafelrandjes. Al vij fmaal tre bicchieri in 
Gambero Rosso en Decanter noteerde 
droogjes: Italy’s best buy-wine of all time.
2021 is geurig met verkwikkend citrus, 
appeltje, amandeltje, relatief milde zu-
ren. Perfetto bij  schaal- en schelpdieren. 

maestro buondonno 
Vanaf 2001 in de basis: Toscaans-Napo-
litaanse maestro Gabriele Buondonno 
van Casavecchia alla Piazza bij  Castelli-
na in Chianti. Mooi daar, tussen de per-
ceeltjes (al dertig jaar bio) olij fbomen 
en struikgewas. Leisteen en kalk in bo-
dem geven kracht, kleur en finesse. In 
kelder druifeigen gisten, niet filteren, 
weinig sulfiet, subtiel houtgebruik. Elk 
jaar declasseert hij  wat chianti om gasten 
agriturismo fij  n glas Toscana Rosso
te schenken, in 2020 rins zwart fruit, 
rokerig, volsoepel, voor relatieve fooi 
drinken op niveau. De 2019 Chianti 
Classico open, gul met kers, cassis, leer, 
houtskool, mooi zuur: molto Buondonno. 
Via de site nog de pittige 2021 Toscana 
Rosato. 

onder toscaanse zon
Alvorens Ficomontanino in Chiusi, 
Zuid-Toscane op grens Umbria en Lazio 
van (groot)ouders over te nemen, stu-
deert Maria-Sole Giannelli aan Uni-
versiteit van Slow Food ‘gastronomie 
en landbouw’. Terug in geboortedorp, 
nu zelf tussen de ranken besluit ze de 
permacultuur van Japanse landbouwfilo-
soof Fukuoka in praktij k te brengen. De 
bodem is rij k aan fij  n zand en silex, met 
biodynamie goed in wij nen tot expressie 
te brengen, ze hebben dan ook krokante 
fraîcheur en lumineuze energie. Een 
toekomstige ster, talent Maria-Sole 
en nu al het zonnetje in huis… . 2022 
Bianco Toscana ‘Zacinta Revi’ onge-
filterd wit (trebbiano, grechetto, canaiolo 
bianco, sauvignon blanc, 48 uur schilin-
weking) gemaaid gras, anij s, grapefruit, 
zonnig zachte, subtiel minerale smaak, 
kruiderij , érg fraai. 2020 Rosso Tosca-
na ‘Bulgarelli’ elegant, monter zwart 
fruit, indringend, gevuld zonder zwaar-
te, voor (gauw gronderige) sangiovese
een ongeëvenaarde helderheid. 

COLLESTEFANO 
2021 Verdicchio di Matelica
Open, gember, citrus, amandeltjes peer, 
opwekkend, crispy.
34321 nu-2024+ € 11,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO 
2020 Toscana Rosso
rins fruit, compact maar soepel, het 
rokerige van chianti.
15420 nu-2025 € 13,50

2019 Chianti Classico
Compact, leer, zwarte kers, bessen, 
aristocratisch, gespierd.
15119 eind 2023-2026 € 17,50

FICOMONTANINO 
2022 Toscana Biano ‘Zacinta Revi’
Zonnig zachte, subtiel minerale smaak, 
kruiderij toe.
57822 deze zomer-2025 € 17,95

2020 Toscana Rosso ‘Bulgarelli’
Elegant, indringend, niet zwaar, helder.
56920  nu-2025+  € 19,50

MORETTI OMERO 
2021 Umbria Rosso Ciliegiolo 
‘Terre di Giano’
Verleidelijk stoere, fruitrijke rosso
voor alledag.
39021 nu-2025 € 12,50

2020 Montefalco Rosso
Proefnotitie: gekonfi jt fruit, wierook, spicy, 
sensueel, fris, stevig, omarmende fi nale. 
39720 nu-2026+  € 17,50

MARCO CARPINETI 
2021 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Zacht citrus, bloesem, honing. 
Sappig, golvend, fraîcheur.
32721 nu-2024 € 13,50

2021 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, zwoelfris, speelse zuren, 
de pasta kan in de pan… 
34521 nu-2024 € 12,95

Olio Extra Vergine di Oliva MoMo2
Fijn, fruitig, licht piccante, peper, 
verse tomaat.
70222 1 X 0,5L € 16,95

CARLO NORO 
2020 Lazio Bianco ‘Oncia Bianca’
Waaier aan bloemen, zest, abrikoos, tijm. 
Riant volle maar subtiel frisse smaak.
02120 nu-2025 € 17,95

le marche & la toscana 
In Le Marche ferme wij nen van nabij  Adriatische zee aan voet Apennij nen 
geteelde verdicchio, passerina, pecorino (wit); montepulciano, sangiovese, 
lacrima (rood) voor bij  lokale stevige keuken. Toscane is meer gecivili-
seerd, aangeharkt, cultureel, historisch en toeristisch, denk aan Florence, 
Siena, Montalcino, San Gimignano. Dé druif, sangiovese wordt helaas 
veelal door oenologen vanaf de tekentafel gevinifieerd. Maar mooi roods 
genoeg in Chianti, Chiusi, Montalcino met tanige, warme souplesse en 
aristocratische zuren die aan tafel hun strengheid verliezen.  

STIL UMBRIA & LIEFLIJK LAZIO
Het uitstapje vanuit aangrenzend Toscane, Marche of Lazio waard: het 
stille, ongepolij ste, groene Umbrië met (wandel)bergjes tot 1200m, aardse 
keuken en droomdorpjes Assisi, Montefalco, Spello, Spoleto. Beste wij nen 
rond Montefalco. Witte druiven: grechetto, trebbiano toscano, trebbiano 
spoletino. Rode: sagrantino, sangiovese, ciliegiolo. Bij  Rieti loop je dan Lazio 
in: lieflij ker én chaotischer daar. Leuke wij nen die Romeinen…, meeste 
van autochtone druiven als bellone, greco moro, cesanese, nero buono, 
romanesca, passerina, en passend bij  eigen keuken van artisjokken, pasta, 
saltimbocca, pizza. Meeste gaan als Lazio igt door het leven. 

olij folie die we kennen. 

authentiek Italiaans mag verwachten. 
Gabri Buondonno
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voetspoor de bartoli
Bij  Cantina Marco de Bartoli bij  
Marsala treden Renato, Sebastiano en 
Giuseppina met biologisch en natuur-
lij k (eigen gisten, <40 mg sulfiet) in 
voetsporen van legendarische pa Marco. 
Wij nen staan dagelij ks op tafel in 
de – met name Amsterdamse – horeca, 
en ook particuliere liefhebbers weten: 

de witte top Sicilië voor de prij s een-
voudige bourgogne. Druif: grillo 
met zonbestendige schil en zuren 
van oudoom cataratto en fruit van voor-
ouder zibibbo. Grillo moet op kalksteen 
staan, liefst in de wind niet ver van zee, 
én op juiste moment worden geplukt. 
2021 Lucido (kloon cataratto) knispe-
rend fris, elegant, sap, limoen, berga-

mot, maar 12.5 .̊ Bij  rauwe tonij n, (pasta 
met) zeekraal, lamsoren. 2021 Vigna-
verde (vroegpluk grillo van Marsala-
perceel Samperi) is dit jaar rij k, gecon-
centreerd (ook de zuren), rechte rug, 
je ruikt nat strand, groene kruiden, 
pij nboompitjes, is creamy en zilt, 
fascinerend. Must have is jubileumeditie 
(30e jaar) 2020 Grappoli del Grillo, ver-
gist en gerij pt op pipe, traditionele Mar-
salese houten vaten (1 pipa=420L). Allure 
dure bourgogne: jong, compact, zacht, 
cedro, gember, zon en zee. In Baarn per 
fles te halen (of te versturen): 2017
Marsala Superiore Oro, Vigna da 
Miccia,: complex, niet té zoet, eerder 
zoutig, lang naneuriënd. 

Sardegna

Sicilia

SICILIA IN DE GLORIA...
Hoe heerlij k en fascinerend, extravert Sicilië – we komen er sinds 2000 – 
de lichtval; het klimaat; de bergen; cultuurschatten; de Etna; het toeter-
verkeer; de citroenen, bloedsinaasappels, olij folie, amandelen en pistache-
nootjes; granite; pommodori; peperoncini en verse vis... Ga in het voor- of 
najaar: ‘s zomers te heet, te druk. De trotse Siciliaan zelf blij ft ondanks de 
5000 jaar overheersing in de genen gastvrij  voor vluchtelingen en toeristen. 
Proef wij nen van inheemse druiven nero d’avola, frappato, nerello mascalese
(rood) en grillo, inzolia, carricante, cataratto (wit). Plofdruiven pinot grigio, 
chardonnay, viognier, merlot, cabernet staan hier alleen voor het grootwinkel-
bedrij f. Etnawij nen – zo in de mode – kúnnen prachtig zij n maar veel (duur) 
kaf onder het koren.

DOLCE CAMPANIA
Streek tussen Rome en Napels, en het schiereiland daaronder, in de oud-
heid gezien als beste wij ngrond van Italië, want ondanks alle zon: groen, 
vruchtbaar en dolce: lieflij k zacht. Druiven als aglianico, greco, falanghina, 
fiano, barbera di sannio en AOP’s o.a.: Sannio, Falerno, Solopaca, Vesuvio, 
Benevento, Ischia, Cilento. DOCG’s Greco di Tuffo, Fiano di Avellino, 
Taurasi, Aglianico del Taburno. Met name wit kan spannend zij n als 
druiven naar oude traditie wat schilinweking krij gen, geeft wij nen 
beet, perfect passend bij  groentegerechten en (échte) mozzarella di bufala. 
Memorabele en inspirerende bezoeken hier. 

Campania

hoog campania
Ver in het binnenland, daar waar 
Campania bij  Alta Irpinia in Basilicata 
overgaat, op winderige, soms zelfs in 
mei ij zige (we spreken uit ervaring) 
800m hoogte verstopt tussen het graan, 
2ha wij nstokken fiano van tegen wind-
turbines en achterdochtige buren 
strij dend 70+paar Nerina en Pierluigi 
Zampaglione. Teelt is biologisch, vini-
ficatie zonder sulfiet, maand schilinwe-
king. 2019 Campania Fiano Don 
Chisciotte goudgroen, niet helemaal 

helder (ongefilterd), sinaasappelschil, 
abrikoos Turks fruit, abrikoos, bloemen. 
Rond, zacht, fiere zuren, opkikker 
van schilinweking in finale. Per glas 
geschonken bij  rovi van Ottolenghi in 
Londen. Fij n eten daar…

groen campania 
Bezoeken die beklij ven, dat aan Alta 
Irpinia (hierboven) en het aan steile dui-
zendjarige borgo Guarda Sanframondi 
60km ten noordoosten van Napels waar 
we net voorbij  de oude houten poort 

Cantina Morone (biologisch, 4ha) 
vonden dat met en voor het plezier door 
Giovanni en zus Eleonara wordt geleid. 
Zij  is antropologe, hij  professor ortho-
pedie in Rome. Pa Pasquale (wij ngaard) 
en mama Maria (proeflokaal) doen het 
dagelij kse werk. De weelderig groene 
akkers aan voet Monte Taburno wor-
den traditioneel tendone gesnoeid. 
Mooi, vruchtbaar, voelbaar oud daar; de 
wij nen van streekwij ze druivenrassen 
zacht en oprecht. 2020 Benevento 
Bianco Vassallo (60% malvasia, 40% 
falanghina 50+ stokken op kalk/klei): 
spontane gisting, niet geklaard, mini-
maal gefilterd is timide van geur, maar 
intens, weldadig rustig in de mond. 
Sinaasappelschil, appeltjes, fris en 
sappig. Groentes? Si! 2020 Benevento 
Rosso Nero Piana van lokale barbera 
del sannio (neef nero di troia Puglia), 
vitaal, fruitvol, compact, prettig vege-
taal, pittig rood pepertje. Punt pizza of 
bord spaghetti aglio olio erbij : zo simpel 
kan lekker zij n. En omgekeerd.

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE 
2019 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Fiere fi ano, 800m hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. Ook bij Ottolenghi.
37619 nu-2025+ € 19,45

CANTINA MORONE 
2020 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Rond, zacht, fl oraal, sinaasappelschil, 
herfstappeltjes.
41820  nu-eind 2023  € 11,50

2020 Benevento Rosso ‘Nero Piana’
Opwekkend, fruitvol, zacht, prettig 
vegetaal, energiek.
82420  nu-2024  € 13,50

MARCO DE BARTOLI 
2021 Cataratto Terre Siciliane ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48221 nu-2024 € 14,95

2021 Sicilia Grillo ‘Vignaverde’ 
Anders dan anders: stevig, compact, 
complex en lang! Zilt als altijd…
48321 nu-2024+ € 15,95

2020 Sicilia ‘Grappoli del Grillo’
Allure dure bourgogne: jong, 
compact, zacht, bergamot, gember, 
zon en zee: groots. 
48420 nu-2026 € 24,95

THE ONE AND ONLY !
‘If I were permitted only one 
producer on the island of Sicily to 
introduce readers to, it would be 
Marco de Bartoli’ (Vinous juni 
2021).

De familie Morone in groen Campania

De dertigste jaargang Grappoli del Grillo 
is opgedragen aan vader en oprichter 
Marco de Bartoli
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Vinos Vinoblesse: Spanje & Portugal
Onze collectie Spanje en Portugal hebben we in de loop der jaren bijeen-
gesprokkeld op beurzen in Pamplona, Barcelona, Montpellier en Angers 
waar we – nieuwsgierig van nature – nooit kunnen laten ook op het  
Iberisch Schiereiland te snuffelen. We proeven dan op instinct en ervaring –  
herkomst doet er niet toe – ergens wetend hoe een vin(h)o vinoblesse moet 
smaken: natuurlijk, authentiek, fruitvol, houtarm, energiek. Zo een klein, 
fijn gamma van Azul Y Garanza, Suriol, Vina Ilusion en Casa de Mouraz  
die wij natuurlijk ook zijn gaan opzoeken. 

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe alcohol-
wet van kracht. Bij bezorging aan  
particulieren dient transporteur bij af-
levering een 18+ check uit te voeren. 
Bij twijfel dient aan de chauffeur een  
legitimatiebewijs te worden getoond. 
Dat mag iemand anders zijn als het 
maar op het adres van de opdracht is. 
De bestelling mag niet ergens rond 
het huis worden geplaatst en niet bij 
de buren afgegeven. Overigens geldt 
dit niet voor bedrijven. U kunt aan-
geven of u de wijnen bij voorkeur  
‘s ochtends (8.00–13.00 of ‘s middags 
(12.00–18.00) wilt ontvangen.  
U krijgt avond voor levering een mail 
van de transporteur met geschatte 
tijdstip levering (bv tussen 9.00-11.00 
uur).

Wat gelukkig niet is veranderd:
Opslag en distributie zijn toever-
trouwd aan wijnspecialist WDC Ver-
hoeven U kunt kiezen (bestelformulier 
of op de site) welke van de dagen in 
uw postcodebied u het best schikt.  
Zo kunt u van tevoren maatregelen 
nemen opdat wijnen in ontvangst  
kunnen worden genomen. De wijnen 
worden tussen 8 en 18.00 uur be-
zorgd. Is levering thuis lastig, dan kunt 
u een afleveradres opgeven waar men 
altijd terecht kan: werk, bij een kan-
toor, instantie of winkel in de buurt. Of 
u kunt de wijn afhalen in Baarn krui-
sing A1/A27) of bij opslag in Tilburg. 
Lukt dit niet en kan er op deze data 
niet worden bezorgd, dan kunt u met 
ons een aparte afspraak te maken. 
Voor levering door het jaar heen vindt 
u de bezorgdagen voor uw regio op 
www.vinoblesse.nl.

Hoe bestellen?
Door het bestelformulier (zonder 
postzegel) naar Antwoordnummer 
320, 3740 VB BAARN te sturen of via 
www.vinoblesse.nl Wanneer? Zo snel 
mogelijk. Het liefst voor 18 april,  
later kan ook, maar de kans bestaat 
dan, dat een wijn is uitverkocht. 

Wanneer komt de wijn?
De wijn wordt tussen 19 mei en 2 juni 
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 6, 
een enkele van 12) worden afgeno-
men. Zo kunnen we prijzen redelijk 
houden. Bij minder dan 36 (hele)  
flessen of een bedrag/levering van 
minder dan € 350,- incl BTW wordt  
€ 12,95 bezorgbijdrage berekend
 
All-in prijzen, wel snel betalen
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns 
en verpakking. U betaalt nà ontvangst 
van de factuur, als de wijnen zijn be-
zorgd binnen 8 dagen. Op de site kunt 
u ook met IDEAL betalen. Bij een eerste 
bestelling vragen wij om betaling 
vooraf. Bij te late betaling worden  
administratiekosten berekend. Pas na 
gehele betaling wordt u de eigenaar 
van de bestelde wijnen.

De bezorging: controleren…
Vervoerder Verhoeven (013-5942430) 
doet zijn best uw instructies op te  
volgen. Controleert u de zending  
altijd goed. Bij breuk, vermissing of 
omwisseling, dit graag aantekenen op 
ontvangstreçu én ons dit onverwijld 
berichten.

Direct uit voorraad?
Veel wijnen hebben wij in voorraad. 
Welke, is op www.vinoblesse.nl te lezen. 
Ze zijn het hele jaar door – via site en 
telefonisch- te bestellen. Levering:  
direct. Afhalen in Baarn of Tilburg (dat 
mag weer!) op afspraak. Er zijn ook 
winkels die wijnen van ons voeren.

Kantoor/afhalen Baarn: 
Beukenlaan 18
Correspondentie: info@vinoblesse.nl
Postbus 319  3740 AH  BAARN
Tel: 035 54 26 260 

Info vervoerder/opslag: 
Verhoeven 013-5942430

Informatie aflevering!

SPANJE

Toro
Rioja

Catalunya

Navarra

wijngeestverruimend
Wereldwijd bij hippe wijnbars en  
chique sterrenrestaurants: de biodyna-
mische wijnen van Casa de Mouraz. 
Bezoek aan António Ribeiro en Sara 
Dionisio in het groene, oude binnen-
land van Dão werkt wijngeestverrui-

mend. Graniet in bodem geeft wijnen 
fraîcheur, breedte, mineraliteit; de  
talloze regionale druiven maken ze  
authentiek anders. 2021 Dão Branco 
fieldblend van o.a. malvasia-fina, bical, 
cerceal-branco, encruzado, alvarinho.  
Citrus, groene kruiden, gekonfijte zu-
ren, mineralig (denk aan chablis), puur, 
rustig. Sterwijn (9.5!) bij Hamersma. 
2020 Dão Tinto (touriga-nacional,  
tinta-roriz, alfrocheiro, jaen, água-santa) is 
aimabel dit jaar. Opwekkend, duister 
fruit, specerijen, kreupelhout, milde 
zuren, zachte tannines. Uit Portgebied 
van leisteenhelling hoog in Douro-
vallei, 2020 Douro van in lagar met  
voeten getreden touriga-franca, touriga- 
nacional, tinta-roriz, tinta-barroca, 
sousãos. Vitaal fruit, rozemarijn, tijm, 
bloemen, chocola, volslank, tere zuren, 
lengte. Spannend, grenzeloos anders... 
Meer dan aanbevolen.

feelgood sinds 2005
Na drie jaar Covidstilte onlangs een 
hartelijk weerzien met Dani Sánchez 
Nógue en María Barrena, van Azul  
Y Garanza die wij in 2005 lieten debu-
teren met hun frisse, moderne, biolo-
gische wijnen van groene uitlopers  
Pyreneeën in Navarra. Privé al lang uit 
elkaar, beiden ouders nu, maken ze  
samen nog steeds feelgoodwijnen waar 
het moeilijk nee tegen te zeggen is. 2021 
Navarra Blanco Tres (viura, garnatxa 
blanca) is geurig, fris, grassig. Nu na 

jaartje steeds voller. Aperitief, bij  
asperges, een piperade. De Rosado 
staat op achterpagina. 2021 Navarra 
Tinto Tres (tempranillo, mespunt  
cabernet, geen hout) braam, blauwe 
bes, specerijen, volfris, sappig. Al 
achttien jaar goed. 

 
hartverwarmend 
Centrale middenvelder in onze Spaan-
se equipo: positivo en romanticus (wat 
was hij opgetogen ons weer te zien) 
Martin Andrés Alonso Etayo die er 
zo trots op is dat zijn dorp Calohorra 
een biotoop in balans (permacultuur 
Fukuoka) is geworden, dat hij er een 
collectieve biologische wijn mag ma-
ken die iedereen zich kan permitteren, 
die iederéén lekker vindt. 2021 Rioja 
Viña Ilusión: oerwijn, jaar met fruit en 
fraîcheur, geen hout, stoer, puur en 
hartverwarmend.

RIOJA

VINA ILUSIÓN 
2021 Rioja ‘Viña Ilusión’
Proefnotitie: Hartverwarmende oerwijn, 
prettig stoer, fris, puur, framboos.
40221  nu-2025    € 9,95

CASA DE MOURAZ 
2021 Dão Branco
Pril citrus, groene kruiden, gekonfijte zuren, 
mineralig (denk aan chablis), puur,  
mooi rustig.
43821  nu-2025   € 14,50

2020 Dão Tinto
Kloeke, in 2020 sexy mix vijf autochtone 
druiven. Portugal...!
44020  nu-2025+   € 14,95

2020 Douro
Geweldig in 2020: aanrader. Zwart fruit, 
rozemarijn, cacao, volslank. Fijne zuren.
80820  nu-2026+   € 16,50

NAVARRA

AZUL Y GARANZA 
2021 Navarra Blanco ‘Tres’
(30% oude viura, 70% garnatxa blanca)  
fris en geurig.
34121  nu-eind 2023   € 9,95

2021 Navarra Tinto ‘Tres’
Tres selectie tempranillo.  
Sappig, fris, verwarmend. 
33421  nu-2025   € 9,95

Sara Dionisio, van Casa de Mouraz

Martin Andrés Alonso Etayo  
van Viña Illusión

Marc met vader en zoon Suriol  
(cava, zie pagina 5)
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ALTUGNAC
2021 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Sappig vol, fris, droog en kwiek. 
26921  nu-eind 2023  € 8,50

ROC ET LUNE 
2022 Vin de France Rosé ‘Roc & Lune’
Rijpe framboos, aardbei, kers, 
tijm rozemarijn. 
16922  nu–2025  € 11,25

DOMAINE PHILEMON 
2022 Gaillac Rosé
Zalig, vol, aanstekelijk zachtfris, 
fruitrijk, van gamay en syrah. 
20122  nu-eind 2024  € 12,95 

CLOS CANERECCIA 
2022 Corse rosé Cuvée des Pierre
Sciaccarellu, niellucciu en grenache. 
Royaal
43222  nu–eind 2024  € 13,95

GIACOMETTI ROSE 
2022 Patrimonio rosé Cru des Agriate
Sciaccarellu, niellucciu direct geperst. 
Kruidig en fris.
56522 nu–eind 2024 € 15,95

CHATEAU ROQUEFORT 
2021 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’
Besjes, bergamot, brem, élégance.
26021 nu–2025 € 15,95

2022 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’
Rijker, kruidiger, krachtiger, 
maar nog jong. 
26022 deze zomer–2025+ € 16,50

POGGIO DELLE GRAZIE 
2021 Chiaretto Bardolino
Chique rosato met besjes, citrus, 
eucalyptus, zacht en bevallig.
20921 nu-eind 2023 € 13,50

AZUL Y GARANZA 
2021 Navarra Rosado ‘Tres’
Sappig, vief, rood fruit, pepertje, 
met sensuele rondeur.
33621 nu-eind 2023 € 9,95

goud van oud 
Gouwe ouwe…: en toch elk jaar weer 
anders: 2021 Rosé Pilotis Altugnac
uit hoog, groen Limoux van cinsault, 
syrah, merlot met echt fruit, is sappig 
vol, fris, droog en kwiek.

royaal en vitaal 
Ouderwets duistere rosé van (vooral) 
130 jaar oude carignan in Saint-
Saturnin, biodynamisch geteeld:
2022 Rosé Roc & Lune. is maar Vin 
de France, te donker voor aop terwij l 
ooit elke rosé er hier zo gebronsd 
bij liep. Rij pe framboos, aardbei, kers, 
tij m, rozemarij n. Rij k, royaal, vitaal, 
mineraal. Tweemaal geprezen in de 
Volkskrant.

lessende zuidwester
Zalige, volle, aanstekelij k zachtfris-
se, fruitrij ke, lessende Gaillac Rosé 
2022 (direct geperste gamay en syrah)

van Domaine Philémon. (zie ook 
pagina 18). Vrij wel geen sulfiet. Valt 
goed, hoog de glazen…

rosé-eiland corsica
Mediterraner kunnen we het niet 
maken: van rosé- schateiland Corsica 
van Clos Canereccia de royale 2022 
Corse Rosé Cuvée des Pierre en
(nieuw!) van Giacometti de fij  n-
kruidige, natuurlij ke, vol-elegante 
Patrimonio Rosé Cru des Agriate. 
Zie pagina’s 22 en 23.

provençaalse klasse 
De biologische wij ngaarden rond 
Château de Roquefort (zie pagina 
22) liggen noordelij k en hoog, de 
bodem is kalkrij k. Ideaal voor mooie, 
verfij  nde rosé. De aristocratische 
2021 Côtes de Provence Rosé Corail 
nu na een jaar voller, zachter, met 
besjes, bergamot, brem, buxus, frisse 

élégance. De 2022 (mei) is donkerder, 
rij ker, kruidiger. Advies: neem beide 
jaren.

chique chiaretto 
Van nabij  Gardameer 2021 Bardolino 
Chiaretto van Poggio delle Grazie 
(zie pagina 28), een chique, biolo-
gische rosato met besjes, citrus, 
eucalyptus, monter, slank en 
bevallig.

navarra rosadoland
Uit rosado-land Navarra, de biologi-
sche Rosa di Azul Y Garanza: in 
2021 weer met kleur op de wangen. 
Compact met zwoel fruit, het kruidi-
ge en Baskisch pepertje van garnacha, 
na jaar rij pen ook sensuele rondeur. 

Le vin en Rose
In 1986 maar één rosé in ons gamma, maar tij den, smaken, kwali-
teit, eetgewoontes veranderen. Anno 2023 is het zaak een afgewo-
gen keuze te maken uit het grote aanbod. De meeste bij  ons zij n 
biologisch of biodynamisch gecertificeerd; alle relatief laag van 
zwavel; zonder fabrieksgisten, Arabische gom of andere hulpstof-
fen gemaakt; niet ‘ontkleurd’ om een quasi chique bleekneuzige 
Provence-air te krij gen. Échte rosé past goed bij  de hedendaagse 
op groenten, kruiden en specerij en gebaseerde keuken én gaat 
ook nog een jaartje (of twee) mee. De rosés 2021 zij n fris en elegant, 
die uit 2022 rij k en kruidig: laat nu de zomer maar komen…


