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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

 biologisch gecertificeerd
 Vin Nature 

                                prijs per fles

05216  nu-2019  € 7,50
                      bewaaradvies

            aantal flessen per doos
bestelcode

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

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

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

Tel: 035 54 26 260 
Fax: 035 54 26 261
info@vinoblesse.nl
ing: nl44 ingb 00046 18 756
Rabobank: nl66 rabo 03047 01 572

Op wijnpad maart 2018 
Tjoe… een ouderwetse race tegen de klok om deze gids af te 
krijgen. Dat heeft te maken met het wennen aan de (mooie!) 
nieuwe vormgeving en indeling. We zijn er blij mee, en tegelijk 
nieuwsgierig naar wat u er van vindt…  Hopelijk nu – samen 
met de website – nog meer en duidelijker informatie over de 
wijnen, de mensen erachter en onze avonturen op wijnpad. Ook 
een paar nieuwe, spannende wijnen…, dat kost vlak voor sluiten 
van de transfermarkt half februari een hoop energie om een en 
ander rond te krijgen. En dan oeps: het voorwoord vergeten… 
Vooruit: één ding dan. Vorig jaar hadden we het over nomaden- 
wijnen en dat vertrouwde (herkomst)grenzen verdwijnen, nu – 
neem Ganevat – getalenteerde wijnmakers druiven van elders 
gebruiken om eigen cuvée’s te creëren die, niet gehinderd door 
starre, achterhaalde regels van appellations, als Vin de France 
door het leven moeten. Kijk naar Clos Marie, waar ze na ver-
woestende hagel vlak voor oogst 2016, plots niets te plukken 
hebben en voor druiven bij bevriende wijnboeren moeten 
aankloppen om toch wat wijn te kunnen maken. Een kwestie 
van overleven: zelfs fenomeen Ganevat kan na de nachtvorst 
van 2017 niet meer zonder de ‘handelswijnen’, anders zou hij de 
poort wel kunnen sluiten. Voor Thomas Pico (Chablis) geldt 
hetzelfde. In plaats van nomaden-wijnen zouden we willen 
zeggen: auteurswijnen, want gemaakt en opgevoed door, en dus 
in de geest, stijl van de maker, die die zelf door grillen van de 
natuur niet voldoende heeft. We hopen u allen 25 maart te zien 
in de mooie, ruime Sillem Hoeve, tot dan…

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

proeverij 
Zondag 25 maart: 13.00 – 17.00 (2 sessies)

Locatie: Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10-b,

 3734 MH Den Dolder  (4 km van Baarn),  tel: 035 666 8541

Speciale gast: Sara Dionísio, (Dão, Portugal).  

Eind oktober gingen haar Casa de Mouraz, wijngaarden  

en voorraad grotendeels in bosbrandvlammen op. Steun haar…

Verder op de proeftafels: veel nieuwe wijnen; bourgognes; rosé;  

zomers wit en zomers rood; handelswijnen Ganevat; Elzassers Marc Tempé;  

nieuwe jaargang Pech Redon en Clos Marie; veel Italianen.

Bijdrage in de kosten: € 12,50 te voldoen bij entree.  
De beperkte ruimte maakt reserveren noodzakelijk.  

Op de proeverij gaarne zuinig met parfum.

www.vinoblesse.nl  

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

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

Colofon
© Vinoblesse bv 2018 (tekst en beeld) 
Wijnselectie, tekst & foto’s:  
Marc Collard & Tjitske Brouwer. 
Vormgeving en opmaak:  
Werkplaats Amsterdam. 
Een uitgave van Vinoblesse bv 2018.  
Op al onze transacties zijn onze  
leveringsvoorwaarden van toepas
sing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift  
bij ons verkrijgbaar.
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fluweel van leisteen
In Faugères louter leisteen: schistes. 
Geeft elegantie, fluwelen tannines, geur 
van rozen…. Op Domaine Valambelle 
werkt la famille Abbal ambachtelijk en 
biologisch. De 2015 (carignan, grenache, 
syrah, mourvèdre): is stevig, barst van 
het fruit. Finale is fluwelig, omarmend 
vol met frêle fraîcheur. Wijnwaar. 

klassiek languedoc
Van de kleine, serieuze Cave de Saint- 
Félix in hart Terrasses du Larzac kiezen 
we al jaren onze eigen cuvée Noblesse de 
Jullien, expres een klassieke mix van 
grenache, syrah, carignan, mourvèdre, cin-
sault. Een languedoc met zwart fruit, lau-
rier. Gul, voldoende fris en nooit zwaar.   

vijf emmers halfvol 
Eindelijk enigszins normale hoeveelhe-
den bij dappere, ontwapend lieve Caro-
line en Marcel Gisclard en hun Emile et 
Rose. Vanaf volgend jaar nieuwe eige-
naar, Marcel blijft de wijn maken. Gelijk 
na botteling al onweerstaanbaar de 
montere Coteaux de Béziers Les 5 
Seaux 2017 van veel oude cinsault  met 
in de periferie syrah, marselan, snuf mer-
lot. Kers, kruiden, zacht, ook kwiek fris 
(maar 11.6º). Inslaan maar.

catalanen can suriol
Uit de Alt Penedès, het zuiden van Catal-
unya, de wijnen en cava van vader en 
zonen Suriol, hun Bodegas de Can 
Suriol is een van de drie biologisch 
werkende bedrijven dat alleen van eigen 
druiven cava maakt. De familie woont 
en werkt in en rond het Castel van 
gehucht (20 inwoners!) Gabruac, een 
oud (deels 11e eeuw) landhuis, waarin  
je als logé zo de weg kwijtraakt. Papa 
Francesc (1959) - van origine schei-
kundig ingenieur- ging oenologie in 
Montpellier studeren om cava en wijn te 
leren maken. Zijn vader en opa teelden 
alleen druiven. Vanaf 1992 werkt hij 
biologisch, gelijk werd alle chemie ook 
uit de kelder gebannen. Nu maakt zoon 
Assis de wijnen. Pientere, vrij eigenwijze 
kerel (vóór afscheiding Catalunya), 
steeds op zoek naar nóg beter. Fijne,  
precieze, natuurlijke wijnen onder label 
Azimut. De cava brut nature is de ster, 
menig champagne is niet beter. De ‘stille’ 
blanc is vederlicht, fris, niet belastend.

lichtvoet uit veneto 
In de Soave, ten westen van Verona, 
werkt de tweeling Fasoli sinds jaar en 
dag biologisch. Uit het grote gamma een 
‘eigen’ lichtvoetige, kwieke garganega 
veronese. Lest best: rank en frank, bloe-
sem, meloen, amandel. 

op stap in ver calabria
Calabria, de hiel van de laars, heeft als 
basis de bergrug van de Apennijnen, om-
ringd in het westen door de Tyrreense,  
in het zuiden en oosten door de Ionische 
Zee. Aan zonne-energie geen gebrek, de 
bergen (tot 2000m!) en zeeën geven ver-
koeling. Slechts 5% is met druiven be-
plant, waarvan 90% voor rode wijn. De 
meeste staan op de hellingen nabij zee. 
In mei reden we het zelfs vanaf Napels 
godganse (maar mooie!) end om Cantina 
de Luca van Vincenzo de Luca te be-
zoeken. Deze ligt 10km bergwaarts van 
Ionische zee (bij Cirò), op 200 m. hoogte. 
Druiven gaglioppo (rood, rosé), spreek 
uit: gah-li-òppo en greco bianco (wit) al 
2000 jaar daar, aangepast aan de lichte, 
vruchtbare grond met kalk onderop; aan 
de forse temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht; en de vaak maandenlange 
droogte… Wit is ongebolsterd fris,  
stevig, lekker limoen, kan veel aan. De 
baksteenroze rosso is pittig, niet zwaar, 
rins raspend, opwekkend. Bij de ‘60 beste 
wijnen van 2017’ Elsevier. Een van de 50 
‘geheimtips‘ Nicolaas Klei (Vrienden-
wijn). 8,5 in dgh. 

lastours toujours
Familie de Faramond, oude landadel, 
intelligent, belezen, hoffelijk, filoso-
fisch met een kwinkslag, maakt op 17e- 
eeuwse Château Lastours bij Toulouse, 
wijnen die door hun oprechte, lichtvoe-
tige stijl al 32 jaar goed vallen. Het is er 
nog net zo sereen als die eerste keer in 
1986 aan de oever van de tijdloos traag 
stromende Tarn. Hubert -zoals papa 
Jean voor hem- comte in spijkerbroek en 

landbouwingenieur staat er lang alleen 
voor. Eind 2015 keert zoon Louis terug 
op het adellijke nest, de voor ons derde 
generatie Faramond…. De jonge Louis, 
onlangs op bezoek, geniet van onze ver-
halen over zijn markante opa. De wij-
nen? Klassiek droog wit van sémillon, 
sauvignon, l’en de l’el, muscadelle, volzacht 
in warm 2017. En innemend aards rood 
met o.a. braucol, fer servadou en merlot. 
Goed vol in 2015. 

weelderige sauvignon 
Didier en Corine Mauro Guicheney  
in Duras hebben zo hun eigen kijk op 
sauvignon. Pas oogsten als de rest van 
het dorp al klaar is, twee jaar sur lie op-
voeden. De 2014 côtes-du-duras blanc 
Sainte-Frivole (60% sauvignon gris,  
40% sauvignon) is nu in weelderige, 
zachtfrisse bloei. Mango…!

bourgondische klasse 
Op kalk- en fossielrijke grond bij ge - 
hucht Antugnac, in het zuidelijkste en 
hoogste deel Limoux, paren chardonnay 
en pinot noir rijkdom aan Bourgondische 
elegantie. Reden voor Bourguignons 
Christian Collovray en Jean-Luc Terrier 
er rond 1990 te investeren in Château 
d’Antugnac. Goede zet. De 400.000 
flessen/jaar vliegen weg. De basis, pays 
d’oc in 3 kleuren is al steengoed. Wit 
(mauzac en chardonnay) is volfris en 
energiek, de rosé (zie pag.6) al evenzo, 
heeft ook écht fruit. De rouge (veel 
merlot) is een zwoelzache allemans-
vriend met fijne fraîcheur. Op pagina 18 
het hogere segment.

zuiderzon in huis
Elke dag zon in huis met de minervois 
van maître Jean-Louis Bellido, Domaine 
des Murettes (zie ook p.18). Instapper 
Métairie de Vênes is zeker in 2015 (veel) 
te goed voor zijn geld. Stevige rondeur 
met kersen, braam, zonnige specerijen, 
bloemetjes. 

DE WIJNZIN VAN ALLEDAG  
Voilà de Vinoblesse-selectie voor alledag: energieke, zuivere wijnen, 
getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig – vér beneden 
de norm – sulfiet bevattend, ook belangrijk. Wijnen uit klassiek Europa, 
die bevallen ons nou eenmaal het best. Geen grands crus – natuurlijk niet 
– maar wel met zoveel smaak, karakter en leven dat ze niet gauw vervelen 
(sommige voeren we al twintig-dertig jaar) en fris opstaan de volgende 
dag niet in de weg staan. Dankzij norma lisering accijnzen: echte bubbels 
in de vorm van stoere cava Azimut in plaats van gauw flauwe prosecco. 
Vergeet ook de natuurwijnen van Roari (p. 26) niet, alle onder een tientje!

DOMAINE VALAMBELLE
2015 Faugères Millepeyres
Fluwelig, omarmend vol.
38715  nu-2019   € 8,45

CAVE DE SAINT-FÉLIX
2015 Coteaux-du-Languedoc,  
Noblesse de Saint-Jullien
Gulle, niet te zware zuidwijn.
00915 12  nu-2020  € 7,25

DOMAINE EMILE ET ROSE
2017 Coteaux de Béziers Les 5 Seaux
Kers, kruiden, zacht, kwiek fris, 12% 
05217  nu-2020    € 7,75 

BODEGAS DE CAN SURIOL
2017 Penedès Blanc Azimut
Vederlicht, zacht picknickwit. 
32117  deze zomer-2019   € 7,35 

Cava Brut Nature Azimut
Menig champagne is niet beter. 
37400  nu-2019   € 9,95 

GINO FASOLI
2016 Garganega Veronese
Opwekkende dorstlesser. 
16016  nu-eind 2018   € 8,15

CANTINA DI LUCA
2017 Cirò Bianco, Gocce di Marinella.
Stevig zachte bianco van greco.
44417  deze zomer-2019   € 7,75 

2015 Cirò Rosso, Nettare di Abramo
Rinse rosso, pittig, niet zwaar. 
44715  nu-2019   € 7,75 

CHÂTEAU LASTOURS
2017 Gaillac Blanc Les Graviers
De überhuiswijn (Hamersma).  
01117  nu-2019  € 7,50

2015 Gaillac Rouge 
Bourgogne ontmoet Bordeaux.
01015  nu-2020  € 7,95

DOMAINE D’ANTUGNAC
2017 Pays d’Oc Blanc Pilotis
Altijd goed, fris en vol. 
26817 12  nu-2018  € 7,10

2015 Pays d’Oc Rouge Pilotis
Zacht smeuïg. Lest rode dorst. 
00115 12  nu-2019  €  6,95

DOMAINE MAURO GUICHENEY
2014 Côtes-du-Duras Blanc Sainte-Frivole
Weelderige laatpluk sauvignon. 
16114  nu-eind 2018    
van € 8,95 nu € 7,50

DOMAINE DES MURETTES
2015 Minervois Métairie de Vênes
Riant vol, krachtig, donker fruit.
00215  nu-2020   € 8,25

Michel Abbal van Domaine Valambelle
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DOMAINE D’ANTUGNAC
2016 Pays d’Oc Rosé 
Koopje, fris, onbekommerd.
26916 12  nu-eind 2018  NU VOOR € 5,95 

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2017 Roc & Lune Rosé Vin de France
Fruitmand met rozemarijn en tijm.
16917  nu-2019   € 8,50 

CLOS MARIE
2017 Pic Saint-Loup Rosé
Vol en kwiek tegelijk. Heerlijk.
00717  deze zomer-2020   € 15,95

CHÂTEAU DE ROQUEFORT
2016/17 Côtes-de-Provence Rosé ‘Corail’
Elégance uit de Provence.
26016  nu-2020   € 12,50 
26017  deze zomer-2021   € 12,95 

BODEGAS AZUL Y GARANZA
2017 Navarra Rosado Rosa 
Sensuele rondeur, pit. Nu per 6.
33617  nu-2019   € 8,40 

MONTE DEI ROARI
2017 Bardolino Chiaretto
Vrolijke wijn, vrolijk makend...
20917  nu-2019     € 8,95 

2016 Vino rosato frizzante ‘Rossanel’
Rood fruit, kruidig, fris, fijne mousse.
12716  nu-eind 2018    € 8,95

CHAMPAGNE DE SOUSA 
Champagne Brut Tradition
Elegant, soepel, aperitief
04100  nu-2020   € 32,95

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
Verfijnd, voornaam ‘Must have’ Winelife
04800  nu-2023   € 41,50 

CHAMPAGNE BARBICHON ET FILS
Champagne Brut Réserve 4 cépages
Rustig, volzacht, 4 ½ ster Perswijn.
03600  nu-2020   € 29,95

voor een prix d’ami 
Uit hoge Limoux Pays d’Oc Rosé Pilo-
tis van Antugnac. Druiven: cinsault,  
syrah, merlot. Heeft echt fruit, is fris, 
droog, zwavelarm. Laatste pallet van 
2016. Nog zo fris als wat, nu voor een 
prix d’ami. De 2017 komt later dit jaar.

rock, rosé & lune..!
Ouderwets donkere rosé van 120 jaar 
oude stokken carignan in Saint-Saturnin 
van Malavieille (zie bladzijde 20). Fruit-
mand van rijpe frambozen, dikke aard-
beien, zwarte kersen met daarop bosjes 
gedroogde rozemarijn, tijm. Stoer  
postuur, frisse zuren, rock & rosé...! 

le retour de clos marie
In 2016 geen rosé Clos Marie door alles 
verwoestende hagel vlak voor oogst. Na 
een jaar droog te hebben moeten staan, 
is daar gelukkig 2017 van de Rosé Pic 
Saint-Loup. Helaas –nasleep hagelscha-
de aan de stokken zelf- slechts kwart 
van normale hoeveelheid. Snel reserve-
ren dus want stralend als nooit tevoren, 
opwekkend aalbesjes, aardbeitjes, tijm, 
rozemarijn. Vol, kwiek, heerlijk. 

 
provencaalse klasse 
De wijngaarden van schelm Raimond de 
Villeneuve (Roquefort) liggen noordelijk 
en hoog, de bodem is kalkrijk. Zijn fa-
meuze Corail (5x winnaar concours 
Proefschrift!) zit jong soms krap in zijn 
pak, heeft tijd nodig: De 2016 Côtes de 
Provence Rosé ‘Corail’ is nu in gulle 
bloei: rode besjes, grapefruit, brem, 
buxus. Vol-elegant, helder, fris, lang. 
Gaat ook nog even mee. Van de 2017 is 
15% minder door de  ook voor hier onge-
kend droge zomer. Raimond vertelt dat 
de boeren vroeger dan in processie om 
regen biddend vanaf l’église van kapel 
naar kapel trokken om te eindigen bo-
venop de rots Les Bastides bij La Chapel-
le de Saint-André. Corail 2017 zal straks 

in mei nog pril zijn. Heeft volume, 
kracht zonder aan frisheid en verfijning 
in te boeten. 

sensuele rosado
Uit groen rosado-land Navarra, de biolo-
gische 2017 Rosa di Azul Y Garanza: 
(60% garnatxa, 40% tempranillo) stevig, 
sappig, vief, rood fruit, Baskisch peper-
tje, na paar maanden steeds meer verlei-
delijke sensuele rondeur. Perfect bij  
Mediterrane en Aziatische keuken.  

vrolijke chiaretto
Terrashit afgelopen zomer: de onge-
filterde, bijna sulfietvrije Bardolino 
Chiaretto, de rosato van Monte dei  
Roari (zie p. 26). Per glas op de kaart, 
maar menigeen ging voor een fles.  
Of twee. Want zo sappig, zo puur, rins  
en vrolijk energiek. Van corvina 50%,  
rondinella 40%, molinara 10% rond  
het Gardameer, op amfora opgevoed. 
Schenken maar. Ook lekker…Rosato 
Frizzante Rossanel, van gelijknamig 
lokaal druifje. Van natuurlijke tweede 
gisting op fles. Rood fruit, kruidig,  
stoerfris, lichte mousse, ongeflterd,  
natuurlijker kan niet.

Le vin en rose
Voilà onze rigoureuze selectie rosé voor 2018. Een qua prijs smaak en tint 
lekker gemêleerd gezelschap. Meeste zijn biologisch, alle laag van zwavel, 
en zonder fabrieksgisten, Arabische gom en/of andere hulpstoffen ge   - 
maakt. Echte wijnen dus, maar dan blozend roze…. Leuke van goede rosé 
is onder meer dat deze  – net als witte wijn met schilinweking – veelal 
goed past bij de hedendaagse, op groenten, kruiden en specerijen geba-
seerde keuken. In de regel beter, makkelijker dan ‘gewoon’ wit of rood.

Het hele jaar champagne…
Waarom niet het hele jaar door van champagne genieten? De extra 
accijns op mousserend is verdwenen, hoewel deze relatief zwaarder 
drukte op eenvoudige bubbels als cava (pag. 4 nu maar € 9,95) dan op 
dure champagne. Hoe dan ook: balkon- en tuindeuren mogen open, de 
glazen vol. Youngster Thomas Barbichon en bijna-veteraan Erick De Sousa 
zijn onze biodynamische leveranciers. Beide hoog scorend in proeverijen 
Wine Life en Perswijn. Logisch, het zijn champagnes van gezonde 
druiven, en qua smaak zachter, lager gedoseerd en relatief natuurlijk. 
Champagne blijft net als port, sherry etc, natuurlijk ook een knutsel-
drankje waarbij mensenhand – vooral in de kelder – bepalender is dan bij 
‘stille wijn’. Wel een lekker drankje. Als het goed is… 

voorloper de sousa 
In 1998 introduceerden wij in Nederland 
de ambachtelijke champagnes van Erick 
en Michelle de Sousa uit Avize Ze be-
werkten toen al sommige percelen bio-
dynamisch. Sinds 2013 is alles Demeter 
gecertificeerd en doen enfants Charlotte, 
Julie en Valentin mee. Erick was voorlo-
per, anno 2018 is de concurrentie van 
andere recoltant-manipulants (zelf botte-
lende boeren) enorm. Maar: een De Sou-
sa is alleen De Sousa als er De Sousa op-
staat! Energieke, subtiele, bescheiden 
gedoseerde champagnes met weinig 
sulfiet. De Champagne Brut Traditi-
on, net als grand cru winnaar bij Wine 
Life is van chardonnay 50%, pinot noir 
40%, pinot meunier 10% Open, soepel, 
droog maar zacht, fijn, zuiver. Ideaal 
om los te drinken. Anders is de Cham-
pagne Grand Cru Brut Réserve Blanc 
de Blancs, ware grand cru (Avize) van 
100% chardonnay: Subtiel, precies, vi-
taal, mooi droog. WineLife december 
2018: must-have!. Perswijn 4 ster.. Een 9 
in dgh 2017

rijzende ster barbichon 
Natuurchampagnes van Robert Barbi-
chon et fils waar zonen Thomas en 
Maxime biodynamisch op weg zijn naar 
roem… Wijngaarden liggen in de Côte 
de Bar, zuidelijkste deel Champagne, 
9ha verspreid over 17 akkertjes afgewis-
seld met bossen, weilanden, riviertjes. 

Wat een verschil met de levenloze mo-
nocultuur rond Reims en Epernay. De 
klei/kalk-bodem geeft breedte (denk aan 
meursault), net als de malolactische gis-
ting, weinig sulfiet, lage dosage (toevoe-
gen van in champagne opgeloste suiker, 
vlak voor uiteindelijke botteling, die  
bepaalt hoe droog of zoet de champagne 
wordt). Menselijke champagnes die goed 
vallen. De Champagne Brut Réserve 4 
cépages (70% pinot noir, 10% pinot  
meunier, 10% chardonnay, 10% pinot blanc) 
heeft lage (4g/l) dosage. Breed, zachtfris, 
mineralig. Appeltjes, kweepeer, brio-
che, hazelnoot, boeiend dankzij strijk-
kwartet druiven. Zachte mousse, rusti-
ge zuren, weinig sulfiet. 4 ster Perswijn. 
Coup de coeur, rvdf januari 2018.

Champagne

Meer mousserend op  
pagina 5 Cava en pagina 32  

Kius van Carpineti

Geselecteerd in La Revue de Vin de France 
2-2018: ‘Les champagnes goûteux et 
francs à dominante de pinot noir, et 
parfois marqués par la douce patine du 
pinot blanc, se font une place sur les 
cartes des champagnes d’auteur des belles 
tables en France et bien au-delà.’ 
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WEINGUT JANSON-BERNARD
2017 Silvaner, Pfalz Trocken
Kruidig, zachtzilt, rustig
17117  nu-2019   € 10,70

2016 Kalkfels Riesling
Fijn, rustig, tedere zuren. 
17916  nu-2022   € 11,50 

2015 Riesling ‘Vom Taubrunnen’ 
Droog, mineralig. Sereen en fijn. 
35115  nu-2022   € 15,50

2016 Riesling/Gewürztaminer Trocken 
Zeller Schwarzer Herrgott
Uit 60-jarige huwelijk Gewurz/Riesling.
34916  nu-2020   € 12,75 

WEINGUT HEINER SAUER
2017 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz. Grau, Riesling, Sauvignon. 
39117  deze zomer-2019   € 8,95 

2017 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, toast, volslank. Bij asperges?! 
29117  nu-2020   € 10,40 

2017 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Rond met energieke zuren, peer, kruiden.
34417  nu-2020   € 10,40 

2016 Pfalz Riesling Trocken  
Gleisweiler Buntsandstein
Sappig, limoen, hooi, ananas. Hmm.
29516  nu–2021   € 10,70 

2016 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
Volzacht, fris. Kan van alles aan 
18116  nu-2020   € 10,40 

2016 0,375 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
18115  nu-2020   € 5,75 

DONAUWINZER
2017 Niederösterreich Grüner Veltliner 
Kwaliteit Spätlese, eigen gisten,  
natuurlijke vinificatie
40117  nu-2019   € 10,40

MARC TEMPÉ
2015 Alliance, Vin d’Alsace
Instap Tempé. Alliantie vier druiven.
01715  nu-2020   € 14,95

2015 Pinot Blanc Zellenberg
Volume, rondeur, toast, energie.
14015  deze zomer-2021   € 16,50

2015 Riesling Zellenberg
Beste ooit? Breedte 2015, rechte rug bodem.
16515  eind 2018-2023   € 18,95

2015 Pinot Gris Zellenberg
Fraîcheur in voluptueuze rondeur
16615  nu-2020   € 19,75

2012 Vin d’Alsace Rodelsberg
Gewurz+pinot gris. 9.5 DGH. Wonderwit. 
35612  nu-2022   € 24,95

de pfalz in alle rust: 
janson-bernhard
Fijn, weldadig rustig Pfalzwit, eerder 
ingetogen mineralig dan op de wufte 
aroma’s vinden we sinds jaar en dag op 
het kleine (6 ha), historische (1739) 
Weingut Janson-Bernhard met zachte 
hand biodynamisch gerund door Chris-
tine Bernhard en Bernd Pflüger.  
Ze hebben ook een flink stuk Zeller  
Schwarzer Herrgott, oudste (700 n.C.) 
akker Pfalz, en als Grosses Gewächs ge-
classificeerd. Toch mogen zij de wijnen 
niet als GG verkopen want geen lid van 
elitaire vdp. Soms nog erger dan regel-
gekke Fransen, die Duitsers. Fijn visite-
kaartje: Silvaner 2017, kruidig, zacht-
zilt, aimabel, droog, alom aanbevolen. 
Nieuw: Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 
2016. Je ruikt de zachte kalk…, inne-
mend, fijn, rustig, tedere zuren. Koopje: 
doen. Groots, maar jong ondoorgronde-
lijk is Riesling ‘Vom Taubrunnen’ 
2015: een droge Spätlese van in 1956 
dwars (meer licht, warmte, wind) ge-
plante stokken. Sereen en mineralig.  
Geduld! Grauburgunder Alte Reben 
2016 voornaam, breed is op vinoblesse.
nl te bestellen. Curiositeit is de twee-
druivige (Gemischter Satz) Zeller  

Schwarzer Herrgott uit 60-jarig droom-
huwelijk Riesling en Gewürztraminer.  
In 2016 joviaal würzig, limoen, witte 
bloemen, goed fris. Spannend glas,  
vaak bij 3-sterren De Leest op tafel.

de pfalz op het sap: 
heiner sauer
Eigenheimer Heiner Sauer werkt op de 
flanken rond het ‘warme’ Bad Gleiswei-
ler vanaf 1987 biologisch en nu veelal 
biodynamisch. Inmiddels 3 Trauben in 
Gault/Millau 2018. In de kelder weinig 
interventie, geen opvoeding vanaf de 
tekentafel. Zo: open, spontane wijnen, 
helder, mals, op het fruit gebotteld, de 
meeste ook om jong te drinken. Dat 
doen we graag. Die uit 2016 hadden even 
nodig om zuur/(beetje) restzoet laten 
harmoniëren. Nu in vorm. De eerste 
2017s tonen rijpheid en concentratie. De 
basis ‘Cana’ is een geurige, malse Pfalz 
van grauburgunder, riesling, sauvignon. De 

Weißburgunder is fijn fris, volslank, 
met wat toast. Broer Grauburgunder is 
ronder en rijker, blijft energieker dan 
menig pinot gris. Frisse zuren, kruidig-
heid. Paradepaard is de Riesling Gleis-
weiler Buntsandstein: limoen, hooi, 
grapefruit, ananas. Droog, niet strak. 
91pt Gault/Millau; 9 in dgh 2018. Sinds 
2014 mag ook de rode Spätburgunder er 
zijn. Geliefd deze pinot noir: fris, vol-
zacht, sappig, droog, pruim, aardbei. 
Kan zelfs surf en turf ’-gerechten aan.  
Ook op halve rondbuikige flesjes. 

groene grüner 2017
Een duurzame, biologische veltliner van 
niveau maken, idee uit 2008 (alweer!) van 
wijnboer Rudi Hofmann en wijnprof 
Ferdinand Mayr, die in 2015 terugtrad 
vanwege  puilende agenda. De tractor 
weinig inzetten, bodembedekkers ge-
zaaid, niet gemaaid, weinig kopersul-
faat, gebladerte dat vocht reguleert: zo 
daalt uitstoot CO2 flink. De Grüner 
Veltliner Donauwinzer 2017 (kwaliteit 
Spätlese, eigen gisten) begint zich vol-
slank te ontvouwen, peper, peer, grape-
fruit, mooie zuren. 

elzas’ glorie:  
marc tempé
Zijn tijd ver vooruit in 1997 herebeer 
Marc Tempé als wij zijn eerste oogst 1995 
voorstellen. We schrijven: ‘men verklaart 
hem voor gek, voelt zich getart. Dom: Tempé 
heeft gelijk.’ Na gekissebis over het trans-
port verliezen we elkaar na 2000 uit het 
oog. Niet uit het hart, regelmatig krui-
sen onze wegen. En zie na een zoveelste 
voorzichtig maar hartelijk weerzien,  
gevolgd door ons bezoek herfst 2016, 
worden verloren zoon Marc en eega An-
ne-Marie als helden op onze jubileum-
proeverij (maart 2016) onthaald. En de 
wijnen, biodynamisch, breed, zacht, 
complex en oprecht, de hemel in gepre-
zen. Dat vinden niet alleen u en wijzelf: 

Guide Bettane et Desseauve 4 sterren 
(producteurs de très haute qualité, ceux qui 
sont les gloires du vignoble français); No 1 
in Grote Hamersma 2017; 100pt Parker. 
Duur? Niet vergeleken met bourgognes, 
niet gezien de kwaliteit. Bij driesterren 
De Leest en De Librije beseffen ze dat 
ook…. Om te beginnen een serie gewel-
dige, rijke maar frisse, 2015s. Alliance, 
een haute couture-ensemble van chasse-
las, sylvaner, handje gewurz, pinot blanc, 
na 2 jaar rijping volzacht en fris. Fijn 
kruidig,-witte bloemen, goede zuren. 
De Pinot Blanc Zellenberg is goed vol, 
zacht, het spoor restzoet verpakt in ge-
weldige zuren, volume, toast, hazelnoot. 
Energie. Nog even geduld? Riesling  
Zellenberg heeft gekonfijte citrus, witte 
peper. Breedte 2015, rechte rug bodem 
(kalk/mergel), complex door lange op-
voeding op oude houten foeders. Beste 
ooit? Tot (voorlopig, lang niet alles is op 
fles!) slot uit 2015, Pinot Gris Zellenberg 
een welgestelde jongen met élégance 
van huis uit. Fraîcheur in voluptueuze 
rondeur, lengte. Dan nog een grand vin: 
2012 Rodelsberg, wonderwit van 400m 
boven grand cru Mambourg (60% ge-
wurz, 40% pinot gris) door pa net na wo2 
geplant. Koud daar, en rood, de bodem 
dan, niemand anders wilde perceel. 
Toen... Energiek, zacht, gevuld, peer, 
ananas, amandelspijs, lychee, indrin-
gend, 9,5/10 Grote Hamersa 2018.

Riesling & meer…
De door geschiedenis gescheiden buren Elzas en Pfalz hebben naast 
overeenkomsten, ook verschillen. De Pfalz is warmer, droger, in de Elzas 
meer bodemvariatie en een andere traditie van wijn maken. Uit de Pfalz 
wijnen van eigenheimer Heiner Sauer: open, op het fruit, sap naast die 
van tegenpool Tine Bernhard introvert, mineralig. Spektakel uit de Elzas 
komt van Marc Tempé met wijnen breed, expressief en zacht als de beer 
zelf. Uit Oostenrijk als altijd de sappige duurzame veltliner Donauwinzer.

De man van hout
Het gebruik van hout bij vergisting 
en lange élevage (opvoeding) is 
cruciaal voor Tempé. Hij zegt: 
‘roestvrijstaal (waar 99% procent 
Elzaswijnen het mee moeten doen) 
is koud, levenloos, laat wijnen niet 
ademen, voor lang rijpen op fijne  
lie heb je zuurstof nodig’. Voor de 
fermentatie kiest Tempé gebruikte 
barriques bourguignons (228L)  
voor rijping liever oude grote foe
ders. ‘Geen grote wijn zonder hou
topvoeding, je kan niets tot uit
drukking brengen in dood, inert 
materiaal, ik heb nog een 2000 
riesling SGN op vat, nog steeds  
niet klaar met zijn opvoeding. Ook 
essentieel voor grand vin: de rol 
van bacteriën en schimmels zoals 
die niet alleen in bodem maar ook 
in (oude) wijn kelder leven.

Elzas

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Pfalz

DUITSLAND
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ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2016 L’ailleurs, Vin de France Blanc
Savagnin light (subtiel oxy) met riesling Elzas.
42716  deze zomer-2020    € 18,50

2016 Y’a Bon the Canon, Vin de France rouge 
Kloek, pittig. Gamay, mondeuse, syrah,  
wat uit Jura.
36016  deze zomer-2020    € 18,50

2016 Poulprix Vin de France rouge
Verleidelijk elegant. Gamay + oude rassen Jura.
34716  deze zomer-2020    € 23,–

2016 Cuvée Madelon Vin de France rouge 
Volzacht. Gamay (Morgon), pinot noir Jura.
36216  deze zomer-2020    € 23,–

2016 J’en Veux Encore Vin de France rouge
Ondraaglijk licht, energiek. Oude rassen  
op amfora.
31816  deze zomer-2020     € 24,–

2016 De Toute Beauté A&JF Ganevat VDF
50+ gamay (Moulin-à-Vent) met Jura druiven
36616  deze zomer-2020    € 25,–

vigneron de l’année: 
jean-françois ganevat
La route des vins du Jura begint en eindigt 
in gehucht La Combe bij Rotalier, chez 
Jean-Francois Ganevat, onlangs in 
Frankrijk (Revue du Vin de France) tot 
vigneron de l’année (wijnboer van het jaar) 
uitgeroepen. Bij gebrek aan wijn (hij kan 
zijn wijnen wel zestig keer kwijt), koopt 
l’enfant terrible du Jura met zus Anne 
druiven bij biogabbers in Jura, Beau-
jolais, Bourgogne en Elzas en vinifieert 
ze zelf, soms met eigen druiven. Deze 
Vins de France dragen de signatuur ge-
nie Ganevat, en zijn nu bijna op niveau 
die van het domein. De prijzen ook. De 
witte domeinwijnen 2015 zijn nog al-
tijd niet op fles… Wel alle rouges 2016, 
frisser, energieker dan de rijke 2015’s.  
Van wit L’Ailleurs (savagnin, riesling), 
subtiel oxidatief, glou-glou verfrissend, 
savagnin light. De rode wijnen zijn alle-
maal geweldig, ook allemaal anders.  

Kijk ook op www.vinoblesse.nl.  
Y’a Bon the Canon is beste, stevigste  
tot nu toe. En relatief een koopje voor  
Ganevat-fans en zij die dat willen wor-
den. Waarschuwing: deze wijnen kun-
nen verslavend zijn. Rood van eigen  
domein alleen als unieke proefdoos,  
met twee flessen elk: trousseau, poulsard 
en pinot noir. 

après le jura...  
le savoie!
Nu ongeveer elk restaurant, iedere wijn-
bar een selectie onderhand kostbare 
(bio)wijnen uit de Jura voert, tijd om 
verder te kijken, omhoog en naar het 
zuiden. Naar even authentiek als kwiek 
bergwit (en steeds beter rood) uit de 
Savoie. Prijzen daar ook wat gestegen, 
de kwaliteit ook. Bij broers Giachino 
kwieke natuurwijnen van rond de Mont 
Granier. Sprankelende 2017 Monfarina 
van 100% jacquère, zo van ‘t vat sur lie op 
fles  gestopt. Licht, speels, pril, heerlijk 
energiek, lychee, Alpenyoghurt (of is 
het verse bergkaas?), pepertje.  

jura & savoie
Proeven bij Fanfan (Jean-François) Ganevat in Jura-uithoek La Combe 
betekent een halve dag (minstens) in de rollercoaster door Jurassic Park. 
Zo ook 27 november. We trappen om 10.00 af in gedwee gezelschap van 
stel Bourgogneboeren op bedevaart. JF oogt energiek, heeft weer praat-
jes, fijn, maar besmetting legionella speelt hem na drie jaar nog steeds 
parten, vertelt zus Anne later aan tafel. 
Eerst rondedans 2017, wijnen van gekochte druiven. Bij Ganevat zelf 
drama, bijna niets door nachtvorst in het voorjaar. Ook in de Beaujolais 
waren de opbrengsten klein, dus zocht hij verder. Grenache van 112-jarige 
stokken; syrah op amfora; muscat rose uit de Elzas; Château Chalon uit 
Jura zelf; pinot noir van Volnay. Soms kort intermezzo buiten in de kou 
om wit 2016 op fles te proeven. Bijna drie uur plots. Lunchtijd, we vallen 
om. We moeten wel aan tafel nog hele rits net gebottelde rouges 2016 
proeven. Even doorzetten. 

Jura & Savoie

Jean-François, Schistes  
en zus Anne Ganevat

Hij laat de Jura
stralen in de wereld
‘Symbool voor de vernieuwing van 
de Jura, heeft Ganevat zijn wijnen 
tot de meest gezochte Franse ter de 
wereld weten te maken. …’
‘De wijnen, ongelooflijk puur, worden 
sinds 2006 zonder sulfiet gemaakt…’.
‘Charismatisch en genereus als hij is, 
heeft Ganevat de rol van mentor 
voor een hele generatie jong talent. 
Omdat zijn wijnen steeds lastiger te 
vinden zijn, de internationale vraag 
steeds groter wordt, is er nu ook een 
origineel, uitgebreid gamma aan 
handelswijnen, onmisbaar voor het 
overleven van het domein, zo kwets
baar met de lage rendementen en 
het 90% oogstverlies in 2017 door 
nachtvorst…’

Ganevat: wijnboer van het jaar, 
in La Revue du Vin de France, 
februari 2018

2016 Seau-trou les corvées Vin de France rouge
Klasbak. Puur trousseau uit Arbois
45616  deze zomer-2020   € 31,–

DOMAINE JEAN-FRANCOIS GANEVAT
Proefdoos Jura Rouge Domaine Ganevat 
Twee flessen elkTrousseau, Poulsard, Pinot Noir
31616 3x2 deze zomer-2020     € 32,–

DOMAINE GIACHINO
2017 Vin de Savoie Monfarina
100% jacquère, zo van ‘t vat sur lie op fles. 
38617  nu-2020    € 12,95
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CHÂTEAU CHAMP DES TREILLES
2016 Bordeaux Blanc Sec Vin Passion 
Bruist van de energie
08416  nu–2020   € 10,70

2016 Sainte-Foy Bordeaux Rouge  
Le Petit Champ
Puur, stoer, mondvullend. 
06816  nu–2022   € 11,50

2016 Sainte-Foy Bordeaux Rouge Grand Vin
Rechte rug, zwart fruit, spierballen.
06316  2020–2027   € 14,50 

CHÂTEAU DES GRAVIERS
2015 Château des Graviers, Margaux Cru 
Artisan 
Groot jaar, de kelder in..!
37915  2020–2027   € 29,–

CHÂTEAU PONZAC
2015 Cahors ‘Maintenant’
Kekke malbec. Prachtjaar. Stoer,  
veel fruit, aards. 
15715  nu–2020  € 9,95

2014 Cahors ‘Patiemment’ 
Top-malbec zónder hout.  
Kimmerdgien-grond.
15514  nu–2022  € 13,50

les grands vins du
champ des treilles
Zoals op zoveel plaatsen in le Sud-Ouest, 
sloeg ook rond Sainte-Foy-La-Grande op 
Champ des Treilles in uiterste oosten 
van Bordeauxstreek nachtvorst vorig 
voorjaar ongenadig toe. Geen 2017…  
Gelukkig was (is!) 2016 heel goed. Voor 
wie de prominente eigenaren niet kent: 
Jean-Michel Comme is régisseur van 
Pontet-Canet, stuwt deze grand cru  
biodynamisch naar ongekende hoogte. 
Corinne adviseerde grand cru Climens 
(Barsac) terug naar de top. Het eigen 
(weekend)domein fungeert voor dit vlie-
gend koppel (nu ook in Nappa consulte-
rend) als proeftuin, als BD-lab voor de 
grands crus. Geweldige wijnen, zeker in 
2016, energiek, oprecht, jong soms 
streng, altijd met lange adem. Ook wit… 
De 2016 Blanc ‘Vin Passion’ (semillon, 
sauvignon, muscadelle) is fris, onberispe-
lijk droog, pittig mineralig, grassig, pe-
per en vuursteen, passievrucht toe. De 
houtloze 2016 Rouge ‘Le Petit Champ’

van 60% merlot, 30% cabernet franc, 5% 
cabernet sauvignon, 5% petit verdot heeft 
de charme van het ongerepte met peper, 
braam, vlier. Puur, stoer en lekker 
mondvullend. Echt een kelderwijn is de 
2016 Grand Vin. Verticaal, rokerig, 
zwart fruit, spierballen, bescheiden 
toast van gebruikte vaten Pontet-Canet. 
Voorwaar un grand vin... 

beau margaux 2015 
Onze eigenzinnige Christophe Landry 
staat ver af van het feodaal hautaine slag 
delegerende kasteelheer. Christophe is 
enfant du pays, gewoon wijnboer van va-
der op zoon in Arsac op Château des 
Graviers. Hij weigerde ooit op de univer-
siteit oenologische hulpmiddelen uit 
zijn hoofd te leren… Christophe wil de 
fijne kiezelgrond laten spreken in het 
glas, werkt daarom biodynamisch; ge-
bruikt amper sulfiet; klaart niet; filtert 
minimaal; is spaarzaam met het hout. De 
Margaux 2015, een echte cru artisan 
heeft de verleidelijke rijkdom van groot, 
warm jaar, is volzacht, blijft delicaat, 
energiek dankzij de biodynamie en pallet 
gebruikte druiven (cabernet sauvignon 
merlot cabernet franc, petit verdot malbec, 
carmenère)  Ceder, wat hout, zwart fruit, 
rondeur, fluwelen finesse. Amper sulfiet. 
Très beau margaux voor de kelder. Ook 
straks weer op voorraad, 2011, voor wie 
komende jaren aan een verfijnde marg-
aux wil nippen. Te bestellen via site.

twee kekke malbecs 
in 2000 aan de coöperatie ontsnapt, ho-
ren Matthieu en Virginie Molinié met 
hun Château de Ponzac bij Cahors’ 

nouvelle vague die van notoir nukkige 
malbec sappige, fruitrijke cahors maakt 
zonder dat aan authenticiteit wordt in-
geleverd of er per se hout aan te pas 
komt. Beste percelen bewerken ze bio-
logisch. Ze bekostigen dit door ook nog 
wijn en vrac (bulk) te verkopen aan Pas-
cal Verhaeghe van du Cèdre. Sinds kort 
ook een cahors op amfora…De wijnen 
scoren hoog, proef waarom: 2015 ‘Main-
tenant’ is een kekke malbec om ook jong 
van te genieten. Fijn jaar, op het fruit, 
aards, pruimen,  stoer, rinst en raspt 
wat zonder kwaad te willen. Van ander 
kaliber 2014 ‘Patiemment’ ook zonder 
hout maar van kimmerdgien-grond (als 
in Chablis!). Meer finesse, fraîcheur, 
lange adem. Revue du Vin de France: 
‘imbattable à ce prix’: 16/20. 

bordeaux en zo…
In Bordeaux zetten wij onze eerste wijnpassen, half jaar Sauternes (1982), 
vijf maanden (1984) Médoc. We kennen er al snel meeste maîtres de chai  
en de dag in, dag uit vaten overstekende keldermannen. Alle deuren 
gaan open, zolang je maar niet de officiële neemt... Maar verder: een 
vréémde wereld, niet de onze. Feodaal. Een levend anachronisme. Geld, 
handel, aanzien tellen. En dan pas de wijn zelf. We keren ons af, zeker als 
we ontdekken hoe gastvrij, hoe persoonlijk het in de Bourgogne toegaat; 
in de Rhône; Languedoc; en vanaf 1999 ook in Italië. Wijnboeren met 
beide voeten op de (wijn)grond, dagelijks zelfs… Wel zijn we blij als we  
in 2009 BD-duo Comme van Champ des Treilles tegenkomen. En later 
autodidact Christophe Landry van Château des Graviers, in Margaux en 
dieper in Le Sud-Ouest Matthieu en Virginie Molinié van Ponzac in Cahors.  

Vatenkelder op Château des Graviers

Bordeaux

De verklaring van de symbolen 
             12   

vind je op pagina 2

Stages najaar 1984 in de Médoc, 
op zondag even vrij
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DOMAINE PATTES LOUP
2016 Vin de France Blanc Chardonnay, 
Pattes Loup 
Echt Pattes Loup: rijp, joviaal,  
glou-glou sappig.
21016 12  nu-2019   € 13,95

2015 Chablis, Pattes Loup 
Tweede emissie 2015. Geweldig. Beperkt.  
33115  2019-2023   € 26,00

FABRICE VIGOT
2016 Bourgogne Rouge ‘Les Lutenières’ 
Van oude pinot fin, aan gene kant dorp. 
03916  eind 2018-2021  € 19,50

2016 Vosne-Romanée La Colombière 
Diepte 60+-stokken: fijn, geconcentreerd.
04316  2019-2026  € 52,50

HENRI RICHARD
2015 Coteaux Bourguignons Rouge,  
La Pointure 
55+ pinot noir, gamay, pinot beurot.  
in Morey. 
49915  nu-2020   € 17,50

2015 Charmes-Chambertin Grand Cru 
Grand grand cru. Doordrinkbaar ook nog.
41615  2020–2027+   € 123,00

MAISON BERTRAND AMBROISE
2016 Bourgogne Blanc, Ambroise
Sappig, lekker toast, gember.
12016  eind 2018-2021  € 15,95

2015 Hautes Côtes de Nuits Blanc
Energie uit de hoogte. 
12115  nu–2021   € 19,95

2016 Ladoix 1er Cru les Gréchons 
Net geen corton-charlemagne
12316  2019–2023  € 31,50

2015 Bourgogne Rouge, Ambroise 
Puur pinotplezier van 50+-veldje. 
03015  nu–2021+   € 15,–

2016 Nuits-Saint-Georges 
Oude stokken rond Prémeaux. 
12616  2020–2026  € 37,50

chablis & limoux  
pattes loup 
Jonge held Thomas Pico van Domaine 
Pattes Loup lijkt qua populariteit maît-
re Dauvissat voorbijgestreefd. Qua prij-
zen ook, tja dat gaat samen…  De wijnen 
zijn extravert, gul, jong al té lekker. Ter-
wijl de introverte, minimalistische van 
Dauvissat. tijd nodig hebben. Bij Pico 
biologische teelt, laat plukken; druif-
eigen gisten; niet filteren; weinig sul-
fiet. Twee rampjaren na elkaar: amper 
15% van oogst in 2016 (nachtvorst, twee-
maal hagel); in 2017 was het weer raak 
met de vorst, 30% de moins,. Dit is – 
hij kan niet anders- verdisconteerd in 
prijzen en allocatie. Fijn alternatief:  
Vin de France Pattes Loup 2016, char-
donnay van bevriende boeren in Limoux 
door Pico gevinifieerd, bij 3-sterren De 

Librije per glas geschonken, ook 15 pt. 
rvdf: ‘une vraie gourmandise’. 
Van eigen Chablis de tweede emissie 
2015, december 2017 gebotteld, wijn 
heeft gewonnen door lange opvoeding. 
Sap, breedte: geweldig. De premiers crus 
2015? Kijk op vinoblesse.nl of u doos 
briljante 2015 Beauregard of Vaillons 
(€42,50/fles) kunt bemachtigen.  
Montmain komt pas in 2019…

chablis dauvissat
Ook bij stille, oude (nou ja, hij is pas 61) 
meester Vincent Dauvissat, nu bijge-
staan door kinders Ghislain en Etien-
nette, minder dan de helft in 2016 door 
nachtvorst. De grands crus zijn al ver-
deeld. Kijk op website of er gewone  
chablis of 1er cru Forest rest.

láátste lutinières &
colombière bij vigot
Een hard gelag voor Fabrice en Christi-
ne Vigot, ze raakten in 2017 hun gepach-
te stukje Echézeaux, La Colombière en 
gewone Les Lutenières kwijt omdat het 
contract afliep. Louter oude stokken en 
altijd met liefde zo natuurlijk mogelijk 
verzorgd. Rest hen nog luttele 2.5 hecta-
re om te exploiteren. Laatste ronde dus 
voor 2016 Bourgogne Rouge Les Lute-
nières van (55+) pinot fin van de verkeer-
de kant, nét dan. Weg over, 35m, je staat 
in wijngaarden Vosne-Romanée. Kleine 
oogst door nachtvorst, concentratie,  
allure échte vosne. Dan 2016 Vosne  
Romanée La Colombière, lievelings-
bourgogne sinds 1996. Diepte, finesse 
van 60+-stokken, frambozen, viooltjes,  
rokerig. Beperkt. 

caviar chez richard
Na de mooie 2014’s, nu de somptueuze 
uit 2015 van aanwinst Domaine Henri 
Richard. Geconcentreerd (‘raisins com-
me du caviar, noirs et tout petits’), verfijnd 
en met een lang leven voor zich. 

Het is een van de oudste bottelende do-
meinen in Gevrey, een met une histoire… 
Opgericht in jaren dertig door Jean Ri-
chard, overgrootvader van Sarah Bas-
tien als deze tonnelier en goûteur, lapje 
Charmes-Chambertin, en later stuk Ge-
vrey-Chambertin bemachtigt. Zwaar 
weer in laatste jaren vorige eeuw als hu-
welijk kleindochter spaak loopt. Drui-
ven moeten verkocht aan de handel om 
te overleven. Er wordt wel al biologisch 
gewerkt, certificaat volgt in 2005, dat 
voor biodynamie in 2018. Sinds 2010 ma-
ken en bottelen achterkleinkinderen 
Sara en Richard (oenoloog in Canada) de 
wijnen zélf. Stijl: elegant en puur (eigen 
gisten, weinig sulfiet, geen enzymen, 
ongefilterd), op het fruit door traditio-
nele hele druif-vinificatie. 
Kijk op vinoblesse.nl of er nog 2015  
Gevrey-Chambertin Aux Corvées is, 

un grand gevrey voor de kelder. Ruimere 
allocatie van 2015 Coteaux Bourguig-
nons Rouge, La Pointure van 55+ pinot 
noir, gamay, pinot beurot. in Morey. Volop 
fruit, pepertje, zachtfris. Drinkt weg 
zoals je dat van álle bourgognes zou  
willen. Wie bereid is de beurs te trekken 
voor iets echt bijzonders: 2015 Grand 
Cru Charmes-Chambertin, pas nog 
geproefd: wat een wijn zeg… 17.5 pt. rdvf, 
91–93 pt. Parker. Om drempel te verla-
gen, per drie verpakt.

la famille ambroise
Ook voor la famille Bertrand Ambroise is 
het even door de zure appel heenbijten 
vanwege de nachtvorstschade in 2016. 
Meerdere wijnen zijn niet eens gemaakt. 
Wat er wel is, is van hoog niveau. Ook 
zijn er nog wijnen uit 2015. Ze hebben 
biologische certificering laten schieten, 
‘omdat zonder eenmalig niet-biologisch 
in te grijpen we echt geen druif hadden 

kunnen oogsten’, aldus Ludivine, ’we 
blijven gewoon biologisch werken, geen 
probleem in 2017’.
De wijnen: 2016 Bourgogne Blanc, uit-
roeptekens in proefboek: sappig, zacht, 
fris, subtiel. Opvoeding op grote  vaten 
in plaats van kleine fusten blijkt een 
goede zet. De concentratie, langzame 
rijping en late oogst van 2016 tellen ook. 
Uit 2015, Hautes Côtes de Nuits Blanc 
met gekonfijt fruit, gebrand, honing, 
kwieke zuren, vulling 2015. Superbe is 
2016 Ladoix Les Grèchons, heel com-
pact, extract, gember, komijn, lengte 
bijna van buur corton-charlemagne.  
Bij rood 2015 Bourgogne Rouge van 
50+-veldje, echt nuits: kruidig, zwarte 
kers, thee, ferm, volfris, niet zwaar, 
snufje hout. Mooiste van 2016 is de 
Nuits Saint-Georges. Ongelooflijk 
donker van kleur (15 hl/ha), spicy, zwar-
te thee, zwart fruit. Tanige elegantie en 
lengte op 1er cru-niveau.

de koele kelder
van germain
Sinds 1986 (half)jaarlijks ritueel: voor 
het hek Rue des Forges 4, Meursault bij 
de familie Germain. Toen leidde vader 
Henri de vatendans in de eeuwig koude 
kelder verderop, nu zoon Jean-François 
die in 2000 met vrouw Sophie Jobard het 
domein overnam. Door hun inbreng is 
de stijl verfijnder, geworden; oudste  
vaten zijn de kelderdeur uit; het werk in 
de wijngaard, en vinificatie zijn natuur-
lijker. Gebleven is de portefeuille aan 
oude, door pa al geploegde perceeltjes  
in Meursault en Chassagne, net als die 
unieke kelder waarin wijnen rustig en 

onvervangbaar bourgondië
Verassend de kwaliteit van 2016, geconcentreerd en fijn, zowel wit als rood. 
Maar er is niet veel van. Sommige wijnen in de Côte de Nuits en Chablis 
zijn niet eens gemaakt. Nachtvorst in april veranderde wijngaarden in 
slagvelden; hagel; kou en nattigheid daarna deden nog meer wanhopen. 
Maar zie: her en der liepen de ranken weer uit, de zon keerde terug. Zo kon 
er -vaak pas eind oktober- toch nog iets moois worden geplukt. Hoe om te 
gaan met hoge prijzen en kleine allocaties? Het suffe is: de Bourgogne is 
onvervangbaar. Al worden elders chardonnay’s en pinot-noirs gemaakt, hoe 
goed ook soms, het blijven kopieën, posters, nooit een echte meursault 
Germain, puligny Carillon of gevrey-chambertin Richard en zeker niet een 
chablis Dauvissat. Ooit waren we met Marco Carpineti (Lazio) in de Bour-
gogne. Na de zoveelste meursault  – we waren bij Germain – vroeg hij 
verbaasd: ‘anche chardonnay?’. Oók chardonnay? Waarom doen ze die niet 
gewoon bij elkaar? Nee, niet in de Bourgogne, Marco... Iets van de Bour-
gogne begrijpen? Ga de speelfilm ‘Retour en Bourgogne’ zien. Romantisch 
aangezet, maar geeft een mooi beeld van hoe een op papier (de grond!) 
rijke wijnfamilie bijna gedwongen wordt de wijngaarden te verkopen.

Bourgogne

Vaillons, 1er Cru Chablis
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HENRI GERMAIN & FILS
2015 Bourgogne Blanc, Germain
Mini-meursault. Rond en rijk. Geduld.
08315  eind 2018–2022  € 25,50

2016 Meursault 
Mooie meursault. Geroosterd brood, 
hazelnoot. 
08116  2019–2024+  € 45,00

JACQUES CARILLON 
2016 Puligny-Montrachet
Puligny pur sang van topdomein. 
11216  eind 2019–2023  € 47,50

MAISON EN BELLES LIES
2015 Bourgogne Aligoté, Belles Lies 
Zo hoort het… Verademend dorstlessend.
06115  nu–2020   € 14,95

2015 Bourgogne Blanc, Belles Lies 
Gul, volfris, fijne zuren, toast. Heerlijk. 
07115  nu–2021   € 21,95

2014 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Twinkelend fris, geparfumeerd, 9 in DGH. 
10814  nu–2019   € 21,00
 
2015 L’Étrange Vin de France
Stoer!. Oude gamay à petits grains,  
20% pinot fin. 
10415  nu–2021   € 22,50

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

DOMAINE DU VISSOUX
2016 Beaujolais Cuvée Traditionnelle
Wéér no.1 Concours Beaujolais Pays-Bas.
13516  nu–2020  € 12,25

2016 Fleurie ‘Les Garants’
Volslanke diva, niet zonder élégance. 
13816  2018-2022  € 18,50

DOMAINE DE LA BONNE TONNE
2015 Morgon ‘Les Charmes’
Overall-winnaar Beaujolais Concours  
Pays-Bas.
17615  2018–2022   € 16,95
 
2016 Morgon ´Les Charmes’
Meer elegantie, energie nog dan de 2015.
17616  eind 2018–2023   € 16,95
 
2016 Morgon ‘Côte de Py’
Grand cru van Morgon op zijn mooist.
18516  2019–2025   € 18,50

GUILLAUME CLUSEL
2015 Coteaux du Lyonnais Blanc l’Hecto
Natuur chardonna. Abrikoos, perzik, 
zachtfris. 
36915  nu–2020   € 15,95

2016 Coteaux du Lyonnais Rouge Traboules 
Gamay als syrah (niet als beaujolais!) 
gemaakt.’
42516   nu–2020   € 12,25

beaujo-les vissoux 
Sinds 1994 zitten we op beaujo-les bij 
Pierre-Marie en Martine Chermette 
van Domaine du Visssoux in het zui-
den van de Beaujolais. Houdt in: rijpe 
gezonde druiven van geploegde akkers, 
natuurlijk gemaakt (maceration semi- 
carbonique zonder sulfiet) geven gezonde 
wijnen. Topdomein met (hoogste) twee 
sterren in Guide, Revue du Vin de France. 
Nieuwe jas voor de Beaujolais Tradition-
nelle, heet nu Vieilles Vignes Origine. 
Oude stokken, fijn jaar 2016, fris, mals, 
;echt fruit, het kruidige en snuf teer  
van oude stokken. Wéér no.1 Concours 
Beaujolais Pays-Bas categorie tot € 12,50. 
Van de cru’s is Fleurie Les Garants in 
2016 de mooiste. Diva met chique par-
fum van viooltjes, iris, jasmijn, grafiet. 
Volslank. Zwier, plezier. 

vondst in morgon:
la bonne tonne
Januari 2018 verrassende ‘overall win-
naar’ Concours Beaujolais Pays-Bas, 
morgon van La Bonne Tonne. Een  
verlegen jongeman komt in stuntelig 
Engels het aan onze stand (op Wine  
Professional) verderop, vertellen. Hij – 
Thomas Agatensi – is de wijnmaker en 
vraagt of wij geïnteresseerd zijn: de wijn 

wordt nog niet geïmporteerd. Later die 
maand proeven we met hem het gamma 
door. Wat een wijnen: elegantie, mine-
raliteit, finesse, diepgang van oude 
stokken. La Bonne Tonne van nestor 
Marcel Grillet wordt geleid door zoon 
Aurélien en schoonzoon Thomas. De 
kleine 6ha (voorheen 15 ha, alles ging  
in bulk naar Duboeuf) worden biodyna-
misch en met het paard bewerkt. Na-
tuurlijke vinificatie zonder sulfiet  
(alleen wat bij bottelen), opvoeding op 
oude houten vaten. De wijnen dan, de 
práchtige wijnen: 2015 Morgon Les 
Charmes (winnaar concours) komt van 
graniet: een bevallig zachte, ietwat mol-
lige morgon. Een jonge blom, koket in al 
haar charmes. Versie 2016 is energieker, 
speelser, meer eigengereid. De 2016 
Morgon Côte de Py, officieuze grand 
cru Beaujolais, (70–80 jarige stokken, 
blauwe leisteen) is meer ingetogen, 
heeft inner beauty, hoeft niet te charme-
ren of koketteren, dat gaat vanzelf. 
Energie, diep fruit, achteloze verfijning, 
lengte. Klasse.   

tussen côte-rôtie 
en de beaujolais
Grond in Côte-Rôtie is niet te betalen 
voor starters, dus zoekt Guillaume  
Clusel, zoon van Gilbert Clusel en  
Brigitte Roch, het 20 km hogerop, net 
ten zuiden van Lyon. Druiven zijn die 
van de Beaujolais; gamay en chardonnay. 
Expositie, bodem en vinificatie meer  
à la côte-rôtie en voor wit: condrieu. 
Cultuur is bio, stijl natuurlijk. Coup de 
coeur, Revue du Vin de France: ‘un niveau 
rarement vu dans cette appelation’. De witte 
Coteaux du Lyonnais l’Hecto 2015 
(chardonnay op condrieu-gebruikte  
vaten) is zacht, rijk maar fris, toast, 
abrikoos, je denkt even aan condrieu.  
De rouge 2016 Traboules (gamay) ge-
maakt als syrah, niet als beaujolais.  
Elegant, fris, mineralig, kers, framboos, 
pepertje. Krokant en licht. ‘Drinkt u 
maar. Slempt u maar. Spaar uw dorst niet.’ 
(Harold Hamersma). Doen we.

Beaujolais  
& Lyonnais

beaujolais & lyonnais
Ware wijnen op het fruit, op het leven, elegant, zonder zoet, of zwaarte: 
echte beaujolais zoals die van Vissoux en vondst Bonne Tonne in Morgon, 
buitengewoon drinkbaar want zwavelarm, zonder toevoegde suiker, 
smaaksturende gisten of Arabische gom. Net ten zuiden van Vissoux 
beginnen de Coteaux Lyonnais waar Guillaume Clusel – zoon van… –  
excelleert, samen met pa en ma coup de coeur in Le Guide 2018 van La 
Revue du Vin de France. 

natuurlijk in eigen tempo, mogen gisten 
en rijpen, om zo body, vet, het eeuwige 
Germain-leven te krijgen. De ‘grote’ wij-
nen uit 2016 – in kleine oplages- komen 
dit najaar. Van de Bourgogne rouge 
(kwart van normaal) is te weinig om 
hier aan te bieden. Uit 2015 de geweldige 
Bourgogne Blanc van veilles vignes in 
Meursault, niet in aop. Mini-meursault: 
rondrijk, wat toast, kruidigheid. 
Meursault 2016 is een fraaie gewone 
meursault van stukjes Pellans, Moulin au 
Judas, Clos du Cromin. Dressoles, Vireuils. 
Krachtig, fris, volvet, geroosterd brood, 
hazelnoot. Zwier en sap. 

carrilon op de bon
Een van de beroemdste wijnhuizen van 
de Bourgogne, is dat van Jacques Caril-
lon in Puligny-Montrachet. Je ziet het  
er zeker niet aan af, maar proeft wel 
waarom. Al in 1520 verbouwde ene Jehan 
Carillon druiven in Puligny, in 1965  
deden opa Robert en pa Louis nog aan 
polycultuur. Anno 2018 is Jacques’ pro-
bleem hoe de wijnen te verdelen, zeker 
die van kleine oogst 2016. Van de grand 
cru en premiers crus (op intekening altijd 
al uitverkocht) is minder dan de helft… 
Wel 2016 Puligny-Montrachet nog be-
perkt. Een puligny pur sang: elegant, 
aristocratisch, zacht, brioche, steely in 
finale. Nog 2–3 jaar geduld. Maar niet  
té lang.

de extra dimensie
bij belles lies
De natuurbourgognes van Maison En 
Belles Lies (Saint-Aubin) voeren we 
vanaf eerste oogst 2009. Pierre Fénals 
(nu bijna 70) gaf Parijse luxe, baan, huis 
en haard op voor idealistisch tweede le-
ven in de Bourgogne. Zijn geloof in bio-
dynamisch en zonder sulfiet werken, 
wordt bevestigd: pure, verteerbare wij-
nen met sap: La Bourgogne krijgt zo een 
extra, zeg maar: vierde dimensie. Vera-
demend zijn 2015 Bourgogne Aligoté 
want een aligoté die aligoté mag zijn: 
knisperend, lessend, amper 12̊ , fijn en 
zuiver. Dan 2015 Bourgogne Blanc (uit 
Saint-Aubin): gul, volfris, fijne zuren, 
toast (van rijpe druiven, niet het hout), 
lengte: heerlijk. Een 9+ in dgh 2018. Uit 
2014 de Hautes Côtes de Beaune Rou-
ge, dartelt van het fruit, de energie. 
Licht, fijn geparfumeerd, verteerbaar. 
Een 9 in dgh 2017. Stoerder is 2015 
L’Étrange, vreemdeling van 65+veldje 
met 80% gamay à petits grains, 20% pinot 
fin. Boeiend van geur tot afdronk. Peper, 
braam, viooltjes, kloek, fris, très naturel. 
In de 2015 Maranges Rouge proef je de 
wijsheid, het serene van 60+-stokken pi-
not fin. Griotjes, donker fruit, stoer, 
Beau. Kopen en 2–3 jaar wegleggen.

De eeuwig koele kelder van Germain 
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DOMAINE D’ANTUGNAC
2016 Haute Vallée Blanc, Chardonnay 
Fris, comfortabel vol, sappig. 
31016  nu-2020  € 10,25

2016 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir
Echt pinot noir, zacht, fijn, fris. 
31116  nu-2020  € 9,95

DOMAINE DES MURETTES
2016 Viognier Murettes, Vin de France
Fris en vol (maar niet té) abrikoos,  
perzik, kruiderij.
04716  nu-2019   € 10,25

2015 Minervois, Rouge des Murettes
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper. 
05715  nu-2021   € 9,95

CHÂTEAU PECH REDON
2015 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Maritiem wit van bourboulenc en  
grenache blanc. 
09615  nu-2020   € 13,50 

2016 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Ultieme blanc Languedoc?  
Bourboulenc glorieert. 
10616  eind 2018-2023   € 19,50 

2017 Coteaux du Languedoc Les Cades
All-time favorite. Warmvol, energiek, 
claperdeclap. 
27417  dit najaar-2021+   € 12,25

2015 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Grandeur de La Clape. Gebotteld 
kruidenrek.
00315  eind 2018- 2023   € 15,50 2015 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’

Van oudste carignan.  
Spaans temperament (Priorat?). 
 31415  2018-2022+   € 14,50

groen en hoog:  
domaine d’antugnac
In het zuidelijkste, hoogste hoekje van 
Limoux vinden we Château d’Antugnac 
van Bourguignons Christian Collovray 
en Jean-Luc Terrier. Kalkrijke grond op 
400-500 meter hoogte; blinkende Pyre-
neeën in het vizier; miljoenen jaren oude 
fossielen krakend onder je voeten. Ook 
de groenste plek in warme zuiden waar-
door chardonnay en pinot noir mediterra-
ne rijkdom aan Bourgondische fraîcheur 
paren. Elders (pagina 5, 6) de onovertrof-
fen versies (in drie kleuren) voor alledag. 
Hier de chiquere 2016 Haute Vallée 
Blanc, Chardonnay: frisse, comfortabel 
volle, sappige chardonnay. Geen Limoux 
op het etiket? Klopt, opvoeding op hout 
is verplicht, chardonnay zònder moet als 
wijn van hoge vallei naar het bal. Ook de 
2016 Pinot Noir verdient aandacht. Ze-
ker als je weet dat pinot noir buiten de 
Bourgogne zich alleen hier (in Frankrijk) 
goed in zijn vel zit. Volop fruit, zweem 
vanille, zachtfris. Fijne pinot. 

trouw in la livinière: 
domaine des murettes
Hondstrouwe (sinds eerste oogst 1991 bij 
ons) veldwerkers Jean-Louis en Vivia-
ne Bellido van Domaine des Murettes 
in cru La Livinière, hadden net hun 
draai weer gevonden, blij dat wijnen nu 
het biocertificaat dragen, krijgt 
Jean-Louis een hernia, en eenmaal bijna 
genezen, kukelt hij eind oktober van een 
ladder in de kelder, gevolgd door paar 
weken bedrust in ziekenhuis. Ook  
arme Viviane, die onmogelijk alleen de 
Métairie de Vênes 2015 (pagina 5) waar 
u en wij zo om zitten te springen, kan 
bottelen. Uiteindelijk komt er hulp van 
buitenaf, en is de wijn op fles en lever-
baar, Jean-Louis aan de betere hand. 
Voor wie de wijnen nog niet kent: altijd 
vol en rijk want van rijp met eigen 
knuisten geplukte druiven. Ze hebben 
ze de laatste jaren ook aan (bio?)energie 
en verteerbaarheid gewonnen. 
De (natuurlijk witte) Viognier 2016 is 
geen karaoke-condrieu, maar gewoon een 
stevige, frisse viognier uit de Minervois 

met wat abrikoos, perzik en kruiderij. 
Visitekaartje is Rouge des Murettes. 
De 2015 is nog compact en kloek. Zwarte 
kersen, kruiderij, thee, kamille, peper. 
Straks zoals maître Jean-Louis de gul-
heid zelve. 

l’absolu de la clape
Op Château Pech Redon van Chris-
tophe Bousquet op de pech (top) van 
natuurreservaat La Clape proef je in een 
donkere 19-eeuwse kelder waar altijd 
zonlicht door de rafels van de verveloze 
poortdeur heen probeert te kieren. Zelfs 
ondergronds is de zee voelbaar, ruik-

baar nabij. Het is denkelijk het beste ter-
roir van Oc. In Guide 2018 Revue du Vin 
de France is Christophe coup de coeur 
Languedoc, multdimensionale wijnen, 
noemen ze het. Bettane & Dessauve no-
teren (Guide 2018): l’absolu de La Clape et 
du Languedoc’. Kleine oogst in 2017 door 
maandenlange droogte. Wéér. De wij-
nen zijn toch anders dan in 2016: meer 
volume, kracht, minder zuren. 
Twee verbluffende blancs: 2015  
‘l’Epervier’ (bourboulenc, grenache blanc) 
is streelzacht, met pijnboom, manda-
rijn, anijs, bloemen, jodium. Allegro 
zilt in finale. De 2016 La Centaurée’ 
(80% bourboulenc op hout met 20%  
grenache blanc): puur zonne-energie, 
fris, vol, bloemen, dennen, rozemarijn. 
Subtiel oxidatief en hartig als fijne 
manzanilla. Subliem.

Drie multidimensionale rouges. Bij 
Les Cades de kleine geconcentreerde 
oogst 2017, die Christophe ‘en grappes 
entières’ vinifieerde Voorwaarde is dat 
schil en steeltjes echt rijp zijn. Geen pro-
bleem in 2017. Veel syrah, 20% oude cin-
sault, 10% grenache. Vroeg op fles, op het 
fruit, heeft zomer nodig voordat hij gaat 
claperen: laurier, jeneverbes, hars, roze-
marijn. Warmvol, energiek, mineraal. 
Meest Clape-getypeerde cuvée is ‘l’Eper-
vier’ Rouge, de rijke 2015 van 60% oude 
grenache (kwaliteit châteauneuf) en 40% 
noordelijk frisse syrah, na dertig maan-
den op fles. Duister fruit, ceder, een 
koor van cades, teer, specerijen. Enorm 
volume, geen zwaarte, poederige tan-
nines. Ook bijzonder 2015 L’Éperon’  
van 50+ carignan, door zout, wind, zon 
verweerde knoesten omstrengeld door 
woeste braamstruiken. Wijn met tem-
perament: braam, bosbes hars. Volrond, 
rechte rug, spannende zuren, zachte 
tannines. Geen hout.

grands vins du languedoc 
In 1986 is de Languedoc voor wijnkopers nog een terra incognita, en is dat 
voor de meeste nog. Wij treinen en liften dan – een auto hebben we niet- 
naar comte de Colbert op Château de Flaugergues en zijn cousin (neef)-
graaf Saint-Exupéry bij La Clape. Sindsdien proefneuzen we elk jaar in ‘s 
werelds grootste en spannendste wijngebied. Een liefde, hobby werd 
specialiteit. Heus, als je maar zoekt, nieuwsgierig bent, goed luistert, 
kun je er nog steeds geweldige wijnen vinden. Het mooie is dat -ondanks 
alle zon op de druivenbol- ieder districtje de wijnen (mits natuurlijk 
gemaakt) een eigen karakter, kruiderij en fruit verleent, waarin ook 
roerige geschiedenis, bodem, microklimaat, druivenmix en signature 
van de wijnmaker proefbaar zijn. In juni gaan we weer op pad… 

Let op: er staan ook  
Languedocwijnen  
op pagina 4 en 5

La Clape
Ooit eiland (Insula Laci, in tijd van 
Romeinen), nu extreem droog, 
warm, winderig, kalkrijk bergmas
sief bij Narbonne. Magische wijnen 
mogelijk, als je de overweldigende 
natuur respecteert. De bedwel
mende geur van pijnbomen; cades 
(soort jeneverbes); rozemarijn; 
brem. De grijswitte rotsen; steile 
kliffen; fladderende vlinders; kwet
terende vogeltjes; het zagen van de 
cigales (cicaden) ’s zomers. En altijd 
maar wind van zee… Magie.

Experiment Pech Redon
De gevolgen van verandering klimaat 
zoals droogte, korter groeiseizoen, (te) 
vroeg uitlopen in het voorjaar, baren 
Christophe zorgen. Zo stond de roze
marijn bij hem eind januari al in bloei… 
Onder toezicht van Universiteit Mont
pellier, INRA en INAO heeft Christophe 
proefveldjes met ZuidEuropese, hitte
bestendige druiven aangeplant. Voor 
wit Griekse assyrtiko van Santorini, als 
rood nero d’avola uit Sicilië. Als voor
spellingen uitkomen, heeft La Clape 
tegen 20402050 het klimaat van Pa
lermo, Sicilië. Maar zegt Christophe 
irrigatie, steeds vaker ingezet, is niet 
de oplossing. Grond wordt er arm van, 
de planten lui: wortels gaan niet dieper 
dan het verslavende irrigatietuitje 
vlak onder de stokken…Hoezo terroir 
expressie?

Limoux & Minervois
Limoux, genoemd naar zijn hoofd
plaats(je) ligt in het Atlantische, 
groene deel van Oc, onder Carcas
sonne. Mooiste grond in het zuiden, 
want hoog en kalkrijk. Fijne bubbels 
(soms); frisse chardonnay; elegante 
pinot noir. Ook merlot en syrah 
doen hun best. 
Rij je van Carcassonne oostwaarts, 
kom je in de Minervois. De eerste 
30 kilometer eindeloze wijnvlaktes, 
waarvan saaie wijnen, pas halfweg 
Narbonne, meer de heuvels in, bij 
La Livinière wordt het interessant. 
Syrah stijgt hier boven zijn zuidelij
ke zelf uit. Geur: naast zwart fruit, 
droge, gele bloemetjes, santolina 
Wel plofwarm hier ’s zomers, zon
der piscine niet te doen. We spre
ken uit jarenlange ervaring. 

Languedoc

Christophe Bousquet, Marc Collard en 
Jean-Philippe Granier (technisch  
directeur Languedoc)
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DOMAINE DES DEUX ANES
2016 Corbières ‘Premiers Pas’ 
100% fruit, 100% drinkbaar, fris en soepel.
27516  nu–2020    € 9,95

2016 Corbières ‘Les Fontanilles’
Kers, bosbes, garrigues, gevuld, sappig. 
25516  nu–2021    € 11,50

2015 Corbières ‘L’Enclos’
Gulle grenache, sprankelende syrah,  
rijpe mourvèdre. 
25615  2018–2022    € 14,50

2015 Corbières ‘Cabrioles’
Spicy, donker fruit, compact als een 
espresso.
26315  2018–2026    € 21,00

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2015 Saint-Saturnin, Roc & Lune
Carignan uit 1890, geen hout. Te goed?! 
43515  nu–2020   € 8,50

MAS DES AGRUNELLES 
2015 Terrasses du Larzac, l’Indigène
Sterrenwijn. Elegantie, specerijen,  
bosbes, fraîcheur. 
06215  nu–2019    € 11,50

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2015 Les Vignes Oubliées  
Terrasses du Larzac 
Cultwijn in spe. Groot jaar.  
Luxe-opvoeding. Fraîcheur.
35815  eind 2018-2024  € 18,95

CLOS MARIE
2015 Pic Saint-Loup Blanc Manon 
Oc’s meest frissse én complexe wit
24115  nu–2020   € 17,95

2016 Languedoc Les 3 Saisons Blanc 
Collectors blanc van druiven 
wijnboervrienden. 
24116  nu–2020   € 17,95

2016 Languedoc Les 3 Saisons Rouge 
Met dank aan vrienden in Montpeyroux, 
Saint Privat, Les Brousses, L’Escalette,
14716  eind 2018–2022   € 17,50

2014 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Bettane & Desseauve: ‘le pic à son 
meilleur’.
04214  medio 2018–2023   € 22,50

deux ânes  
(niet) anders
Zoals eerder aangestipt: grote verande-
ringen in de Corbières bij Domaine 
des Deux Ânes paar kilometer landin-
waarts bij Peyriac de Mer. Dominique 
heeft domein verlaten, woont en werkt 
elders; tattoo-man Antonio van de scha-
pen en wijngaarden is retour Portugal; 
ex-stagiaire Simon die twee jaar Magali 
assisteerde kon de roep uit Beaujolais 
om ouderlijk domaine over te nemen, 
onmogelijk negeren. Maar Magali lijkt 
eind januari als we haar in Montpellier 
zien, alles op de rails te hebben. Ze haalt 
nonchalant de schouders op: er is een 
nieuwe equipe voor het biodynamisch 
veldwerk; een vriendin die bij adminis-
tratie, proeverijen en klaarzetten bestel-
lingen helpt. Oogst 2016 is vergeleken 
met rest Languedoc niet dramatisch 
klein (maar 10% minder), en goed voor-
al. Zijn de wijnen nu veranderd? Bof, c’est 
moi die ze maakt, depuis toujours! 
 Instapper Premiers Pas (100% carig-
nan, 100% macération carbonique) is voor-

beeld van geslaagde vin nature: barst van 
het fruit, fris, lekker soepel. Serieuzer, 
meer echt wijn is Les Fontanilles 2016 
van grenache, carignan, syrah, geen hout. 
Sappig fris, kers, bosbes, garrigues, 
zwierig opwekkend. Een tree hoger nog: 
2015 L’Enclos waar gulle grenache, 
sprankelende syrah, rijpe, houtgelager-
de mourvèdre voor donker fruit zorgen, 
zwarte peper, gevulde rondeur. In war-
me jaren als 2015 is ook Cabrioles van 
100% riant rijpe mourvèdre met zeezicht 
een aanrader. Zwart fruit, goed spicy, 
witte peper, compact warmfris als een 
espresso.

roc & lune in het rond
Meeste grond van familie Bertrand, 
Domaine de Malavieille ligt bij Lac de 
Salagou, ook wat uit erfenis grand-mère 
Juliette  rond Saint-Saturnin en Mont-
peyroux, in hart Larzac. Zoon Benoît 
–steeds meer verantwoordelijk voor de 

biodynamisch gecertificeerde wijnen - 
liet ons de nieuwe kelder in Saint-Sa-
turnin zien. Opvallende –alles in het 
rond- vormgeving, idee van papa André. 
Ook de betonnen cuves zijn rond, elk met 
eigen naambord (le puech de Hermez bv) 
naar de zo in het dorp (vroeger had elke 
familie wat grond voor eigen consump-
tie) benoemde percelen. Nog eenmaal 
2015 van Roc & Lune, Saint-Saturnin 
met 90% carignan uit 1890(!). Mokka, 
kers, framboos, tijm, kurkuma. Rechte 
rug, zachte warmte, pit, fraîcheur, het 
serene van oude stokken. Hilary Akers 
in het FD: (oktober 2017): ‘een wijn die je 
altijd in huis wilt hebben….’ Klopt.

pet af: agrunelles 2015
Dappere Stéphanie Ponson en ondanks 
het in rolstoel gevangen zijn, onvermin-
derd stoere Frédéric Porro runnen Mas 
des Agrunelles in Argelliers, een deso-
laat, onvergelijkbaar koel, kalkrijk  
uithoekje Larzac. Vins nature gedistin-
geerd, fris en stabieler dan voorheen. 
Sterrenwijn ook: bij Ducasse, Troisgros, 
Bras, Bokkedoorns, De Leest, The White 
Room op tafel. Pet af voor de 2015 l’In-
digène, beste die we er ooit (dus sinds 
2007) proefden. Het volle, verleidelijk 
rijpe van 2015, met achteloze élégance, 
fraîcheur, energie, Agrunelles zo eigen. 
Specerijen, bosbes, lapsang souchon, 
munt. Doen.

cultwijn in spe: 
les vignes oubliées 
Toekomstige (grand) cru van Oc? De  
rafel van de Terrasses du Larzac, gat 
Saint-Privat bij het al even spoorloze 
Saint-Jean de La Blaquière. Olivier Jul-
lien heeft er inmiddels bijna al zijn per-
celen; trappelende starters timmeren er 
aan de weg; Gérard Bertrand, de gigant, 
koopt Château la Sauvageonne (50ha), 
gaat er biodynamisch aan de slag en 
jonkie Jean-Baptiste Granier maakt 
van vergeten gaarden op 300-400m een 
cultwijn in spe. Zijn 2015 Les Vignes 
Oubliées komt van oude grenache,  
syrah, carignan in koele verborgen scha-
pengrot op hout gerijpt. Groot, warm 
jaar: jong, ingeklonken bosfruit, tijm, 
luxe aai hout, goed vol, ook chique élé-

gance, zachte tannines. Grand vin du 
Languedoc, 17/20 bij Bettane, nog 1–2 jaar 
geduld. 

drie seizoenen  
c… marie 
 Bij Christophe Peyrus en Françoise 
Julien, oftewel Clos Marie, geen (eigen) 
2016 na noodlottige hagel vlak voor de 
pluk had zullen beginnen. Ze vroegen 
bevriende (bio)boeren in de streek om 
mooie druiven te ‘zoeken’ om toch tot 
wat witte en rode wijn te kunnen maken, 
en aan te bieden aan trouwe klanten  
zoals wij vanaf oogst 1.
In juni proefden we alles nog apart in de 
verder pijnlijk lege kelder, leerzaam de 
verschillen tussen wijn uit Montpeyroux 
(rokerig, teer, zuren), Puechchabon, 

Espanets, Saint-Privat (fruit, élégance), 
Soubes (bij Lodève) en het beetje van 
Clos Marie zelf te proeven. Het resultaat 
mag er zijn, de naam Les Trois Saisons 
is een wrange knipoog naar cuvée uit 
beginjaren, Les Quatre Saisons En op het 
etiket niet Clos Marie maar: C… Marie. 
Nog van eigen druiven 2015 Pic Saint-
Loup Blanc Manon, Oc’s meest ener-
gieke, complexe blanc van oude maca-
beu, roussanne, clairette, grenache blanc 
met bloemen, perzik, bergamot. Fraai 
jaar. Uit 2016 dus Les Trois Saisons 
Blanc, collectors wit van vriendendrui-
ven (vermentino, grenache blanc+gris, ca-
rignan blanc, clairette), met wat hagel be-
spaarde eigen. Sprankelend fris, citrus, 
tijm, kaneel, zacht, opwekkend Span-
nend! Door naar Les Trois Saisons 
Rouge (grenache 40%, syrah 30%, carig-
nan 20%, mourvèdre 10%) is al even 
uniek. Languedoc tot op het bot, vol gar-
rigues, zwart fruit, zonne-energie, zwar-
te peper, munt. Zachtfris, ruggengraat, 
wat vuursteen in afdronk. Tot slot uit 
eigen stal nog 2014 Pic Saint-Loup  
‘Simon’, introvert, braam, tijm, sinaas-
appel, hecht, sappige bite van niet ont-
steelde druiven. Bettane & Desseauve: 
‘le pic à son meilleur’. Zo is dat.

Le Pic Saint-Loup
Noordelijkste, natste deel van Oc, 
uitlopers Cevennen. Rood én wit 
met fraîcheur en élégance, als het 
goed is…. Geur van dennen, roze
marijn, tijm. Veel nieuwe domeinen, 
Clos Marie is en blijft de top. 

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van de Languedoc ten zuidoosten 
van Carcassonne en zuidwesten van 
Narbonne. Corbières ligt aan de 
voet van de Montagne Noire en is  
al met al een behoorlijk ruig ge
bied, van nabij zee tot de desolate, 
tot wel 500meter hoge rotsen van 
Alaric in binnenland. Meeste wijn is 
rood, in de hoofdrol: carignan.

Les Terrasses  
du Larzac
Allegaar terrroir: (32 gemeentes), 
o.a. SaintSaturnin, Aniane, Mont
peyroux, Jonquières, Lac de Sa
lagou, SaintJean de la Blaquière, 
SaintPrivat, Puéchabon. Alle 
(rode) streekdruiven doen het 
goed. Met opwarmende klimaat  
is  oude, vergeten carignan weer 
geliefd. Gloeiende dagen, koele 
nachten met Cevennen(wind) in  
de rug. Legio goede producenten. 
Ook talentrijke nieuwkomers.

Foto pagina 21: 
Tjitske Brouwer en Jean-Baptiste Granier
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DOMAINE LA CABOTTE
2017 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, zachtfris, rond,  
allegro-finale. 
02617  deze zomer–2020   € 10,95

2016 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje vol, sappig. 
01917  deze zomer–2021   € 10,95

2016 Côtes-du-Rhône Villages Massif 
d’Uchaux ‘Garance’
Super prijs/plezier verhouding. 
03116  nu–2021   € 13,75

2015 Châteuneuf-du-Pape Vieilles Vignes
Van oude stokken. Subtiel, zacht,  
verteerbaar. 
03315  2019–2028   € 35,00

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2016 Côtes-du-Rhône Les Romanins
Brem, olijf, rozemarijn, fruit.. Krokant, 
naturel. 
05416  nu–2020    € 10,50

2016 Beaumes de Venise Rouge  
Les Terres Jaunes
Zwoel zachtfris. Kers, lavendel, 
sinaasappel. Energie!
23216  eind 2018–2021    € 14,50 

DOMAINE DES ACCOLES
2016 Vin de France Blanc Recto Verso
Spannend wit van rode druiven, zwarte 
olijf,  kruiden. 
16916  nu–2019   € 14,95
 
2016 Vin de France Rouge Le Rendez-Vous 
des Acolytes
Opwekkende, zachte glou-glou van jonge 
grenache. 
18816  nu–2020   € 11,95
 
2015 Vin de France Rouge Chapelle
Subtiele fieldblend van acht 
druivensoorten.
13415  nu–2020   € 14,95

DOMAINE COMBIER
2016 Crozes-Hermitage Cuvée Laurent 
Initiatie tot keizerrijk Noord-Rhône. 
06516  nu–2021   € 16,50 

2015 Crozes-Hermitage Domaine Combier
Somptueuze syrah, topjaar.
05515  2019–2023   € 21,–

precisie & élégance: 
domaine la cabotte
Tijdens ons jaarlijks junibezoek aan  
Domaine la Cabotte in het (wind)stille 
Massif d’Uchaux, is het altijd bloed- en 
bloedheet. In 2017 bleef dat ook in juli, 
augustus zo en geen drup regen. Daar-
voor nachtvorst tijdens bloei. Al met  
al: 60% minder  dan normaal. Was al  
een lastig jaar voor ons Bourgogne- 
Champagne duo: Marie-Pierre was we-
gens ziekte lang uit de running, ze is nu 
aan de betere hand, zag er in januari 
goed en optimistisch uit. Nog een geluk 
dat zoon Etienne inmiddels à plein  
temps meewerkt. Papa/echtgenoot Eric 
Plumet zit met het probleem hoe ieder-
een tevreden te stellen met oogst 2017, 
terwijl ze vorig jaar al niets meer te 
koop hadden. Lastig, wel een teken van 
succes. Tien jaar biodynamie in wijn-
gaarden (zandsteen met kalk, silex)  
vertaald in stijlvolle, nog steeds te beta-

len, niet te zware rhônes met finesse, 
fraîcheur en precisie, werpt zijn vruch-
ten af. Bijzonder is dat ook wit zo goed 
is. Zelfs in warme, droge 2017 heeft de 
Côtes-du-Rhône Blanc (clairette, gre-
nache blanc, viognier) fijne fraîcheur. Wit 
fruit, perzik, steranijs, zachtfris, rond. 
2017 rood, de Rouge Colline (kleine 
oogst) is kruidig. Kers, verse vijg, speels 
pepertje, vol, lekker sappig. De relatief  
onbekende (daardoor betaalbare) Côtes- 
du-Rhône Villages Massif d’Uchaux is 
pracht spul, rijp fruit (framboos, braam),  
viooltjes, peper, fris, gedrongen, volle 
douceur. Nog half jaartje geduld. Ook in 
Bourgondisch elegante stijl van Cabotte 
2015 Châteuneuf-du-Pape Vieilles 
Vignes (oude grenache, cinsault, clairette, 
syrah, vaccarese, mourvèdre, counoise.). 
Compact, cassis, framboos, choco, olijf. 
Subtiel, zacht en verteerbaar. Beau.

fraîcheur & energie: 
ferme saint-martin 
Met dat aan Pech Redon in La Clape, het 
bezoek om het meest naar uit kijken… 
Langs Thomas (en papa Guy) Jullien op 
Domaine La Ferme Saint-Martin, 
hoog -met uitzicht op Ventoux- verstopt 
in Dentelles de Montmirail. Zó mooi 
daar; de zonder sulfiet gemaakte wij-
nen, zó energiek, kloek, speels rafelig, 
mineraal en drinkbaar… Bio werken is 
hier geen mode maar een kwestie van 
respect voor de natuur. Ster in Guide 
2018 Revue du Vin de France. Thomas 
maakt de wijnen nog preciezer dan pa, 
experimenteert ook. Dat mogen wij dan 
blind proeven en becommentariëren. 
Een en al oor dan, de jonge Thomas.  
Zo kom je verder. 
 Sinds kort ook twee bijzondere witte 
wijnen, 2017 Carlina komt dit najaar. 
Puur op de energie en donkere fruit is 
de rode 2016 Côtes-du-Rhône Les  
Romanins, ook kruidig, floraal (brem. 
lavendel). Beet, krokant, naturel. Belang-
rijkste cuvée is 2016 Beaumes de 

Venise Rouge Terres Jaunes, genereus 
als goede gigondas maar vrolijker. 
Smeuïge kers, lavendel, cacao, kamer-
breed van gele kleigrond, fraîcheur  
van 450 meter en veertig jaar bio-werk. 
Avontuur in de ardèche:

domaine des accoles
Ontdekking: Domaine des Accoles van 
Florence et Olivier Leriche. Zij vonden, 
na dertien jaar het beroemde Domaine 
L’Arlot in de Bourgogne te hebben ge-
leid, in 2010 hun geluk, de zon en licht-
val van vroeger (beiden hebben Mediter-
rane wortels) in de Ardèche, toen ze 
niet ver van hun vakantiehuisje oude 
wijngaarden konden kopen met het in 
hun Bourgondische ogen juiste terroir: 

klei met kalk, op terrashellingen (acco-
les). Alles werd gelijk biodynamisch 
aangepakt, ook de vinificatie (deels 
grappes entières) met weinig (maar niet 
zonder) sulfiet. Vanaf oogst 2016 zijn de 
wijnen(als vin de france gedeclareerd) 
Demeter gecertificeerd. We hebben een 
(eerste) keuze uit het mooie gamma 
voor u gemaakt. Opwindend wit van 
grenache noir (en handje witte clairette) 
2016 Recto Verso, een blanc de noirs dus. 
Zachtfris, teder welhaast, monter, bloe-
mig, wit fruit, zwarte Nyons-olijven in 
afdronk. Origineel als apéro, uitdagend 
aan tafel: geitenkaas, gerookte forel, pa-
ling? Als rouge, 2016 Le Rendez-Vous 
des Acolytes. Levenslustige glou-glou 
van jonge grenache. Charmant, type 
vriendenwijn, veel fruit, zacht, lekkere 
bite toe. Serieuzer, niet zwaarwichtiger: 
2015 Rouge La Chapelle van 60+-per-

ceel met (voor eigen consumptie?) ooit 
kriskras gepote grenache, carignan, ca-
bernet, syrah, couston, auben, cinsault, 
aramon. Meer een zuidwijn,  volzacht, 
kruidig, maar (Bourgondisch) fris, rus-
tig, verteerbaar, nergens zwaar. 

koning der crozes:  
laurent combier
Dank aan en alle lof voor Laurent Com-
bier: zijn crozes-hermitage 1992 was eer-
ste biowijn uit ons assortiment. We 
proefden iets nieuws: wijn met fruit, zo 
anders dan een fruitige wijn. Laurent een 
voorbeeld toen, een boegbeeld nu, krijgt 
in Guide Revue du Vin de France twee 
sterren: ‘tous les vins sont de haute volée’ 
Oftewel : beste van crozes. Ondertussen 
heeft ook zoon Julien (26), diploma 
oenologie op zak, zijn entree gemaakt. 
Fijn, energiek jaar 2016 voor (houtloze) 
Cuvée L. voor nu en de komende drie, 
vier jaar. Braam, bosbes, cacao, wat ge-
rookts, groene peper, mals, lekker luch-
tig, 12.5 ,̊ verslavend makende les 1 
Noord-Rhône…. Nog beperkt uit be-
waarjaar 2015, Domaine Combier: 
somptueuze syrah, jong, comfortabel 
zacht, vlezig, zwart fruit, perzik, choco-
la, jodium, chique snuf hout. Grand vin. 

ware côte-rôtie:  
clusel-roch
In afwachting van (denken wij, na proe-
ven in januari) werkelijk formidabele 2016’s 
dit najaar, nog paar doosjes uit het war-
me, geconcentreerde 2015 van de Cuvée 
Classique. Net als domein zelf, coup de 
coeur, Revue du Vin de France. Wie het 
eerst komt, het eerst… zie website.

rhône & provence natuurlijk 
Sinds eerste verblijf in 1983 –met noodweer rillend in tentje op camping 
Beaumes-de-Venise- lijkt er weinig veranderd in de Vaucluse. Ja, het is er 
’s zomers (te) druk geworden. Maar de rest van het jaar liggen Beaumes, 
Le Barroux, Sablet, Gigondas, Seguret nog even dromerig stil tegen 
Dentelles de Montmirail aangeschurkt. Ook dat lommerrijk terrasje; het 
paadje omhoog door de cipressen; de olijfbomen; kersengaarden en 
verscholen perceeltjes oude grenache: ze zijn er nog... Onze smaak veran-
derde geleidelijk van klassiek zwaar (Pégau, Piaugier, Joncier) naar 
drinkbaar fris (Ferme Saint-Martin, Cabotte), fruitrijk, puur, met minder 
sulfiet, en energieker dankzij zuren van nature. Uit het noorden sinds wijn-
heugenis, crozes-hermitage van biopionier Combier en côte-rôtie (koop 
2016 dit najaar) Clusel-Roch. In de Provence toont Raimond de Villeneuve 
vanaf 1999 hoe echte rosé smaakt, zie pagina 6. Leuke biodynamische 
nieuwkomer (uit de Bourgogne naar de Ardèche): Domaine des Accoles.

Rhône

Provence

Oogst bij Domaine La Ferme Saint-Martin
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DOMAINE DE LA LOUVETRIE
De 2017 Muscadet de Sèvre et Maine, 
Amphibolite
Je ruikt en proeft de zee; zand; schelpjes. 
21417  nu–2020   € 12,95 

DOMAINE DES SABLONNETTES
2016 VDF Rouge Le bon p’tit diable
Zwart fruit, kwiek en soepel. 
38016  nu–2020    € 10,95

2016 Fleur d’Erables, Chenin Moelleux
Energiek rinszoet, maar 10.5˚ alc. 
23016  nu–2021    € 14,95

FERME DE LA SANSONNIÈRE
MARK ANGELI EN BRUNOI CIOFI
2016 Vin de France Blanc ‘La Lune’
Laatpluk chenin, natuurlijk gevinifieerd. 
14216  2019–2026    €28,50

2016 Vin de France Blanc ‘Amphores’
Zelfde chenin vergist, gerijpt op amfora. 
14816  2019–2026    € 28,50

DOMAINE DU PRÉ BARON
2017 Sauvignon de Touraine
Echt sauvignon, echt Loire
02217  deze zomer–2019  € 9,50 

2016 Touraine Oisly L’élégante 
Laatpluk sauvignon oude stokken.
02716  nu–2019  € 10,95

L’EPICOURCHOIS, LUC PERCHER
2017 Sassayen Vin de France Blanc
Sauvignon (Touraine) naar ons hart, 
volzacht, natuurlijk.
18617  deze zomer–2019  € 10,95
 

2017 Phyllade Vin de France Blanc
Rijpe, droge, energieke chenin van leisteen 
uit Anjou.
13217  deze zomer–2021   € 14,95 
 
2015 Cour Cheverny
Groots wit van 100-120 jaar oude 
romorantin.
17915  nu–2025   € 19,50 

2015 Cheverny Rouge
Rijpe pinot noir+gamay. Volfris, zacht, fijn. 
Geen hout
18415  deze zomer–2020   € 14,95 

muscadet nature
Onvermoeibaar, biodynamisch Musca-
detlicht, Jo Landron van La Louvetrie: 
het lijkt of hij hele (over- én onderschat-
te) appellation op zijn rug torst. Fijn 
(maar klein) resultaat in 2017. De Mus-
cadet de Sèvre et Maine, Amphibolite 
Nature is een miniatuurtje, zó subtiel, 
zó zachtfris, elegant, opwekkend. Je 
ruikt en proeft zee; zand; schelpjes.  
Harold Hamersma over 2015: ‘zilt, zee, 
zinderend, zuiver’. Mosselen! 

bonheur in de anjou
In een andere wereld stappen bij Do-
maine des Sablonnettes in idyllische 
Anjou. Rebelse Joël en Christine Ménard 
werken er al twintig jaar compromis-
loos biodynamisch. Motto: cultivons le 
bonheur. Zoon Jérémy maakt de wijnen, 
doet dat prima, de kwaliteit is homoge-
ner nu. Alles met vin de france op het eti-
ket, Pa Joël heeft het gehad met de te 
lakse maar ook te starre autoriteiten. 
Rouge Le Bon P’tit Diable 2016 is een 
goedgeluimde cabernet franc. Stijl vin  
nature op het zwarte fruit, fris, kwiek, 

soepel, glou-glou. Ook zoet (coteaux- 
du-layon) gaat als ‘wijn uit Frankrijk’ 
door het leven. Fleur d’Erables, Chenin 
Moelleux is enige 2016 door nacht-
vorst. Maar 10.5 ,̊ verkwikkend rinszoet, 
appels, lindebloesem, kweepeer.  
Energie: le bonheur. 

op de valreep:  
nieuwe sancerre…
Geen plaats, tijd meer om in deze gids 
op te nemen. Twee prachtige sancerres 
van Domaine du Carrou, kijk (en be-
stel…) op vinoblesse.nl. Drie sterren  
in Guide Bettane + Desseauve 2018.

de magie van angeli
Overtuig(en)d biodynamist, en idealist 
Mark Angeli noemt zijn wijngoed in 
Thouarcé (Anjou) Ferme de la Sanson-
niére, niet domaine. Angeli: “ik ben ‘een 
mijn land (7 ha wijngaard, 1 ha appel-
bomen, 3 ha weiland) met het paard  
bewerkende boer’ met een boerderij.”  
De apostel van de Anjou is een inspire-
rend boegbeeld; steun voor jonkies die 
zich in stalleren; voorop de barricades 
om ware wijn te verdedigen. Zelf werd 
Mark in 1989 nog als vreemdeling uit de 
Provence, argwanend Jean de la Florette 
genoemd. Kostbare wijnen misschien, 
magische wijnen zeker.In 2016 de Vin 
de France Blanc ‘La Lune’ van laatpluk 
chenin, natuurlijk gevinifieerd op ge-
bruikte houten vaten. Zachtfrisse allu-
re, vi brerend, golvend, lengte. Ook als  
Amphores: dezelfde chenin vergist,  
gerijpt op amfora. Milder, subtieler? 
Kabbelend, babbelend. Op vinoblesse.nl 
ook beperkt (per fles) 2015 ‘Fouchardes’  
en ‘Vieilles Vignes des Blanderies’. 
Haast geboden. 

sauvignon pré baron 
Alweer tweeëntwintigste jaar van de 
door Jean-Luc Mardon (Oisly) duurzaam 
(Terra Vitis) en modern toegankelijk ge-
maakte sauvignons op Domaine du Pré 
Baron De 2017 Sauvignon de Touraine 
is echt Loire: pril en fris, vol, grassig, 
grapefruit, kruisbessen. Uit 2016 nog 
beetje Oisly L’élégante van laatpluk 
sauvignon oude stokken. Gekonfijt fruit, 
zachte kracht. 

nieuw uit cheverny
Vrij recent (2005) het Domaine 
l’Epicourchois van Anne-Marie en Luc 
Percher. Alles bio; inzet van het begrijp-
bare uit biodynamie; handpluk; vinifi-
catie met eigen gisten en weinig sulfiet 
(zó belangrijk hier) met als bron echte 
vieilles vignes, 50+ dus, historische held 
romorantin komt van voor 1900. Stijl? 
Zuiver, subtiel, spannend en 100% door-
drinkbaar. De 2017 Sauvignon Sassayen 
uit dorpje Sassay bij Oisly, is er een naar 
ons hart, vol en rijp, natuurlijk, zacht, 
weinig sulfiet. Hetzelfde geldt voor 2017 

Phyllade, chenin van leisteen uit Haut- 
Anjou. Strak en gevuld tegelijk, ver-
fijnd, droog, dynamisch. Uniek is 2015 
Cour Cheverny van meer dan 100 jaar 
oude romorantin. Een witte reus: rijkdom 
2015, rustig, complex, prachtzuren.  
Lange, mineralige finale. Gaat nog járen 
mee. Ook fijn is 2015 Cheverny Rouge 
(pinot noir, gamay). De frisse elegantie – 
Loire zo eigen – met het lekker rijpe 
fruit van 2015. Mals en zacht, géén hout, 
opwekkend. 

loire luilekkerland 
In lang Loire-Luilekkerland met getypeerde, verteerbare wijnen van 
druiven als chenin, sauvignon, melon de bourgogne, pineau d’aunis, cabernet 
franc, gamay wordt gelukkig veel ‘en bio’ gewerkt. Prettig is ook het 
spaarzame houtgebruik en dat wijnen zelden veel alcohol hebben, wel 
fraîcheur… De invloed van jaargang, zo nat en noordelijk, is groter dan 
elders. Net als in 2016 decimeerde nachtvorst ook in 2017 de oogst, na  
te vroeg uitlopen loten (zachte winter). Vooral de Touraine (Chinon, 
Bourgueil, Oisly, Cheverny) was de klos, al is kwaliteit (daardoor?)  
hoog. Speciale aandacht voor de wijnen van legende Mark Angeli en de 
verfijnde cheverny’s (en meer) van nieuwkomer Luc Percher. 

Loire

Jean-Luc Mardon van  
Domaine du Pré Baron

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl
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MONTE DEI ROARI
2017 Frizzante Sortie
Zalige frizzante naturale. Zomerhit. 
09517  nu–2019    € 9,25

2016 Custoza Bianco, Monte dei Roari 
Creamy, fris, puur. Amforoari: tetterwijn. 
02016  nu– 2019    € 8,95 

2016 Pinot Grigio, Monte dei Roari 
Doet tralala-grigio’s voor altijd vergeten.
49616  nu–2019   € 8,95 

2016 Bardolino, Monte dei Roari
Vino naturale. Stoerfris viooltjes, kersen. 
17716  nu–2019    € 8,95 
is 2016 op dan volgt 2017

DAVIDE VIGNATO
2016 Gambellara Classico El Gian 
‘Kalm, maar enorm opwindend’, DGH 2018.
48616  nu–2020   € 10,25

GINO PEDROTTI
2015 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay
Zuiver, mineraal, lieflijk zacht.
45615  nu–2019   € 13,95

2016 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Bite van schilinweking, rond, mineraal.
45316  nu–2019   € 14,50

joepie-vini van roari
Op zoek naar versterking in Veneto, 
vond Tjitske die november 2016 in Tosca-
ne. En dat op een congres over amfora’s... 
De biologische wijnen van de jonge 
Alessia Bertaiolo en haar Monte dei 
Roari (nabij Gardameer) zijn sappig, 
hoogst natuurlijk, droog, reuze monter, 
krankzinnig betaalbaar (ook fijn) en 
hebben weinig (tot soms geen) sulfiet. 
Het poreuze van de grote amfora’s laat 
de wijnen tijdens vergisting en rijping 
ademen, waardoor ze heel toegankelijk, 
spontaan zijn, zonder dat ze natuurlijke 
frisheid verliezen. Wijnen die goed  
vallen. Enne… succes hebben! En  
Hamersma is ook laaiend: ‘Tjongejonge, 
de ene Roari is nog lekkerder dan de andere’. 
Joepie-vini….
 De chiaretto rosato vindt u op pagina 
6. Hier trappen we af met de nummer 
1-hit van afgelopen zomer Frizzante 
Sortie, energiedrank van cortese, treb-
biano, friulano, malvasia sulfietloos op  
amfora vergist. Net voordat alle suiker 
is omgezet, op fles, koolzuur dat dan 

nog ontstaat blijft behouden, kortom un 
frizzante naturale. Hét alternatief voor 
prosecco. Geurig, droog, zachte mousse, 
en opwekkend. Dan wit: 2016 Custoza 
Bianco (garganega, trebbiano, tocai , snuf 
malvasia) met eigen gisten wijn gewor-
den op amfora is niet geklaard of gefil-
terd. Zacht en fris, puur. Amforoari:  
tettert heerlijk weg. Klassieker is de 
2016 Pinot Grigio, geen amfora hier, 

droog, breed, citrus, hoog op smaak,  
bite… Doet tralala-grigio’s (verder) ver-
bleken. Per glas bij sterrenrestaurants. 
En van rood, de 2016 Bardolino Rosso 
worden we ook al zo vrolijk: vino natu-
rale, viooltjes, kers, kruidigheid. Fris-
droog en vol ineen, raspt energiek na. 
Vrije, blije wijn, koel schenken.

een vloeiend elixer:
gambellara classico
Gambellara classico is geen wielerklassie-
ker maar witte wijn (garganega) uit na-
tuurpark op oude vulkaan ten van wes-
ten Verona. Gedreven Davide Vignato 
laat de mineraalrijke basaltbodem  
spreken, werkt sinds 1997 biologisch en 
met druifeigen gisten. Sulfietgebruik is  
minimaal. 2016 Gambellara Classico 
El Gian is floraal (blauwe regen, acacia), 
peer, vuursteen, garganega-bittertje toe. 
Aimabel: fris, rustig, weinig sulfiet, 
zachter dan soave. Spannend ook. Bij  
De Leest(***) en Cordial(*) op tafel.  
Een 9 in DGH 2018: ‘een vloeiend elixer... 
kalm maar enorm opwindend.’ 

dolomiti pedrotti
De gaarden van la famiglia Pedrotti lig-
gen op 300 meter in een vallei net boven 
het Gardameer: Valle dei Laghi. De nabij-
heid van het meer zorgt voor frisse lucht 
uit het zuiden, de Dolomieten omarmen 
ze aan de noordkant. De vallei staat be-
kend om zijn milde klimaat waar het 
goed toeven is. Ook druiven bevinden 
zich er wel…. Stokken staan op Dolo-
mieten-kalk, bedekt met morenisch ma-
teriaal uit dezelfde bergen met laagje 
zand en klei erop. Dankzij deze bodem 
en de hoogteligging, mooie frisheid in 

de wijnen en een relatief laag alcoholge-
halte. Als je niet risicoloos technisch 
(op de aroma’s in plaats van op de 
smaak) en conventioneel werkt, maar 
biologisch en de druiven vrij laat wijn te 
worden, heb je de basis voor prachtige, 
volfrisse, getypeerde wijnen. Naast een 
beetje (kijk op vinoblesse.nl wat er rest) 
opwekkend rosso van inheemse schiava, 
vooral wit hier. Zoals de chardonnay  
die meer dan (alleen) chardonnay is… 
Vigneti delle Dolomiti Chardonnay 
2015, met schilinweking gemaakt,  
zuiver, mineraal, honing, bergbloemen, 

fijne, frisse rondeur. Gnocchi of polenta 
met paddenstoelen erbij: smullen. Bijna 
nog spannender is Nosiola 2016… 
Maar een enkele producent in Trentino 
heeft de autochtone nosiola nog aange-
plant. Aan het Lago di Cavedine is hij 
thuis. De ochtendzon streelt, briesje  
van het Gardameer verkoelt. Lichtgoud, 
alpenkruiden, beukennootjes. Sappig, 
bijna mollig met een stevige minerali-
teit. Fijn rustig. Lekker bij cantharelen 
en bij ravioli of een parelhoenboutje.  
De schillen vergistten drie weken mee, 
geeft beet en pit.. 

op italiaans wijnpad 
De laatste jaren gaan we steeds vaker (en verder) op Italiaans wijnpad. 
Ook (juist) in Italia blijken spannende, authentieke wijnen, te vinden. 
Als je maar zoekt. Heerlijk om in Piemonte, de Dolomiti, Veneto, Tosca-
ne, Lazio, Campania (mooi!), Calabria (ver…) of op overweldigend Sicilia, 
ruig Sardegna sulla strada del vino zijn. Ter plekke te proeven, praten, te 
genieten van la cucina italiana en de gastvrijheid waartegen de Franse zo 
zuinigjes afsteekt. Overigens zijn Italiaanse wijnen zijn bedoeld voor aan 
tafel en op enkele bianco en frizzante na, niet zozeer om ‘los’ te drinken.’ 
Fascinerend zijn ook de vele tientallen autochtone, soms zelfs strikt 
lokale (neem nero buono di cori uit… Cori) druivensoorten: un paradiso 
voor wijnliefhebbers…. 

Veneto
Het rijke noordoosten tussen  
Venetië en het Gardameer.  
Druiven: garganega, pinot grigio, 
corvina, rondinella, molinera,  
negrara, cabernet en merlot.  
Wijnen o.a: soave, bardolino,  
plenzen prosecco, custoza, val
policella, amarone. Eten: vis,  
polenta, risotto, salami’s.

Trentino
Land van de schitterende Dolomie
ten, met appels, kaas, mooie  
wandelpaden en…. wijn, van hoofd
stadje Trento tot aan de bergen bij 
het Gardameer. Grote huizen en 
coöperaties mikken vooral op  
internationale druiven. Familie
bedrijven gaan (ook) voor authen
tieke teroldego, nosiola en manzoni. 
En voor biologisch.

ITALIAPiemonte

Umbria
Toscana

Lazio

Campania

Le Marche

Veneto

Trentino

Sardegna

Sicilia

Zie ook pagina 6:  
Rosato Frizzante Rossanel 

en Chiaretto
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TENUTA MIGLIAVACCA
2016 Grignolino del Monferrato Casalese
Zo licht de kleur, zo intens de smaak. 
32416  nu–2019   € 14,95

FERDINANDO PRINCIPIANO
2015 Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’
Rijp en rijp. Rozen en frambozen. 
28015  eind 2018–2021   € 16,95

2013 Barolo Serralunga
Topjaar! Rozen, kers, thee, teer, truffel. 
29313  2019–2025   € 26,50

AZIENDA SAN FEREOLO
2016 Dogliani ‘Valdibà’
Rinse kers, peper, hazelnoot. Energie.
03416  eind 2018–2021    € 15,50 

MORETTI OMERO
2016 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Verleidelijk zachte, kruidige, fruitrijke rosso. 
39016  nu–2020   € 9,95

2015 Montefalco Rosso
Prachtig. Enorm kruidig, lading fruit, snuf 
hout. 
39715  nu–2023   € 15,00

COLLESTEFANO
2016 Verdicchio di matelica
Weer tre bicchieri. Droog, stevig, fris. 
34316  nu–2019+   € 9,95

grignolino van oudste
bd-domein italië 
Op het oudste (1964!) biodynamisch 
werkend wijnbedrijf van Italia, Tenuta 
Migliavacca  van Francesco Brezza in 
het vriendelijk glooiende Monferrato 
blaken de wijngaarden van gezondheid. 
Van verre ruik je al een bedwelmend 
mengsel van verse melk, hooi, mest, 
veldbloemen, kruiden, en in oktober: 
gistende wijn. Je ruikt: een gemengd be-
drijf, zoals het (eigenlijk) ook hoort in 
BD. Koeien zijn voor Francesco net zo 
belangrijk als zijn vini. Misschien daar-
om wel met dolcetto van Nicoletta Bocca, 
en barolo’s Rinaldi, Piemonte op zijn 
puurst. Wijnen zonder enige opsmuk, 
wijnen waar we blij van worden… Neem 
2016 Grignolino del Monferrato  
Casalese: zo unbearable light de kleur,  
zo intens de smaak. Rinse kersjes, stro, 
opwekkende zuren, speels kietelende 
tannines. Type: grote slokken, snel  
op. Je droomt er vanzelf Piemontese  
anti-pasti bij. Grignolino? Druif heeft 
veel pitjes, grignòle in lokaaltaal. 

de barologrenzen 
zoeken: principiano 
De akkers van Ferdinando Principiano 
(Monforte d’Alba) liggen hoog (betere 
zuren in de wijn) op de uiterste zuid-
grens van Barolo, ze worden expres  
afgewisseld door bos, struikgewas,  
hazelnootbomen, goed voor koelte,  
biodiversiteit. Niet alles is te beplanten 
omdat het té rotsig is of er watertjes 
stromen. Zo beschermt de natuur zich-
zelf tegen funeste monocultuur. Bij vi-
nificatie voegt Ferdinando niente toe. 

Pas bij geklaard noch gefilterde botte-
ling, 10 à 15mg sulfiet. Dus vini naturali, 
maar niet wiebelig. We zagen elkaar pas 
in Parigi (Parijs) op beurs(je) ‘Vini di 
Vignaioli’, hard core-natuurwijnen, waar 
die van Principiano in hun zuivere pre-
cisie eigenlijk niets te zoeken hadden. 
Hij was molto contento met barolojaar 
2013, ook met 2015 waarvan de Nebbiolo 
d’Alba ‘Montagliato’ als piccolo barolo 
(hoog, halfweg Monforte-Dogliani) de 
rijkdom toont. Intens, compact nog, 
blijft fris, de eleganza zelve. Rozen, krui-
derij, kersen, frambozen. Fraai. Dan  
uit het jaar (tot nu toe) van de eeuw, 
2013, Barolo Serralunga met fram-
boos, rozen, kers, zwarte thee, teer, 
truffel. Elegant als altijd, maar met 
enorme energie dankzij friszonnige  
najaar van 2013. Vullen die kelder.

san fereolo: ‘dolcetto 
tot kunst verheven’
Kluizenaarster Nicoletta Bocca maakt 
dogliani (100% dolcetto) als ware het ba-
rolo:serio, serieus dus. De op biodyna-
mische (Demeter, staat alleen niet op 
etiket) leest geschoeide wijnen hebben 
inner beauty, ze zijn kalm en energiek te-
gelijk, voor ons het hoogst haalbare. 
Zelden komt ze buiten haar Azienda 
San Fereolo en vertroetelde wijnstok-
ken, hoog (500 meter) verscholen in de 
heuvels van Dogliani met vista op Mon-
forte d’Alba, Serralunga en Barolo met 
in de verte La Morra. Bij helder weer, zo-
als bij laatste bezoek: de Alpen blinkend 
op de achtergrond. Heerlijk haar 2016 
Dogliani Superiore ‘Valdibà’ (100% 
dansende dolcetto), mooi klassiek jaar, 

opwekkend, kers, framboos, kers, hazel-
nootjes. Kloek en puur, rinse zuren.  
Harold Hamersma (over 2015):  ‘Dolcetto 
tot kunst verheven.’

montefalco moretti:
bio, landelijk stoer 
Toeval bestaat niet, en indien wel, dan 
is dat voor een pellegrino ook geen pro-
bleem. Voorjaar 2014 pelgrimeert Marc 
te voet van Bologna-Florence-Assisi naar 
Rome, koopt in Assisi fles umbria rosso, 
bio, die smaakt naar meer... Dagje rust 
inlassen, gelijk afspraak maken, geen 
probleem hem (in klooster Spoleto dan) 
te halen. Hartelijk la famiglia Moretti, 
papa Omero voorop, dochter Guisy, pas 
nog gracieus in Italiaanse glossy expo-
serend (met verplichte vermelding: fi-
danzata… al verloofd) doet de verkoop en 
denkt gelukkig meer mee dan vaders. 
Eerlijke, landelijke, stoere bio-wijnen, 
hoog op smaak. Verfijning zoek je niet 
in Umbria, de keuken is er ook boers, 
liflafloos. Trots der Moretti’s is de in-
dringende montefalco sagrantino, maar 
de umbria rosso en montefalco zijn ook 
uitstekend. Waar ligt Montefalco? Pre-
cies in het midden van Italië. Even ver 
van Middellandse als van Adriatische 
Zee; net zo veel kilometers naar Trentino 
als naar zuidelijk Calabrië. Landwijnen 
per definitie, dat proef je. Stap in met 
2016 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’, 
een zachte, heerlijk fruitrijke rosso voor 
alledag. Half ciliegiolo (denk aan pinot 
noir!), half sangiovese. Geen hout, mon-
ter, frisser dan 2015, niet zwaar, altijd 
inzetbaar. Ook ‘los’. Meer dimensies  
nog in 2015 Montefalco Rosso, een ver-
warmend vol, stevig-fris glas van 70% 
sangiovese, 20% sagrantino en nog wat…. 
Topjaar. Zwart fruit, viooltjes, wierook, 
teer, toef hout, fiere zuren. Bij goed stuk 
oude boerenkaas: buonissimo.

marche tre bicchieri:
azienda collestefano
Elk jaar weer winnend wit uit koele 
hoogte (500 meter) bij Jesi in de Marken, 
de biologische verdicchio di matelica 
Collestefano van laconieke Fabio Mar-
chionni. Al vijf keer ultieme tre bicchieri 
(dat maakt vijftien) in Gambero Rosso. 
Decanter: ‘Italy’s best buy-wine of all time, 
unbelievable quality for the price’ Nog een 
keer de 2016 Verdicchio di Matelica, 
ook weer drie glazen winnend, open, 
krachtig, schoon, droog, gevuld, pittig 
fris, maar zacht. Van 2017 straks minder 
door twee opeenvolgende meinachten 
met vorst. Fabio verhaalt er nu roman-
tisch over de verslindende nachtvorst:
“De afgelopen negentig jaar heeft de 
nachtvorst op Colle Stefano niet zo 
streng toegeslagen als in 2017. De koude 
wind uit de bergen – die druiven en dus 
de wijn de kenmerkende fraîcheur van 
Matelica geeft – blies vorig voorjaar ijs-
koude vrieslucht over de wijngaarden. 

De schade is zo groot omdat de vorst in 
drie dagen twee keer toegeslagen heeft. 
De eerste nacht (-3 C) deed het blad ver-
schrompelen, de tweede nacht werd er 
-6 C voorspeld... De oogst was al gedeci-
meerd, maar het gevaar bestond nu dat 
de wijnstokken zelf zouden doodvrie-
zen. Dat moest worden voorkomen. Wat 
een nachtmerrie had kunnen zijn werd 
een bijna romantische gezamenlijke 
strijd tegen de kou. De buren gaven het 
stro, wij en de kinderen hielden het 
vuur aan. En zie: de volgende morgen 
bleken de loten van veel wijnstokken 
nog te leven. Toch was de schade hier  
groter dan in wijngaarden bij het bos. 
Het leek of de bomen de wijngaard  
beschermd hadden. Vroeger lieten de 
Etrusken wijnranken in bomen groeien, 
en trouwden deze zo voor het leven:  
vigneti maritati. Door de hoge groei 
kreeg eventuele nachtvorst minder 
kans. En onder de bomen? Daar werd 
graan geteeld voor brood, gerst voor  
de varkens en schapen, haver voor de 
paarden en bonen voor de kalfjes.”  
Zo wil Fabio het ook weer gaan doen. 

Piemonte
De heuvels in NoordItalië ten zui
den van Turijn (Torino: Tureng in lo
kaal oudfrans dialect) genoemd 
naar ligging aan voet van de ber
gen. De akkers zijn zo versnipperd 
als in de Bourgogne. Druiven o.a. 
barbera, dolcetto, nebbiolo, corte-
se, freisa, grignolino, moscato bian-
co. Een hoop AOP’s en DOCGs als 
barolo, barbera d’alba, dolcetto 
d’alba, langhe rosso, barbaresco, 
roero, gavi, moscato d’asti. Gast
vrije streek met weinig toeristen. Je 
eet (zwaar) en drinkt er geweldig, 
veel fijne enoteca’s en osteria’s.

Le Marche
Druiven verdicchio, passerina,  
pecorino (wit); montepulciano,  
sangiovese, lacrima (rood) van  
uitlopers Apennijnen in binnenland 
Adriatische kust, halfweg Italië,  
geven stoere (eet)wijnen. Relatief 
weinig toeristen zeker op hoogte 
meer landinwaarts, prettig boerse 
keuken. 

Umbria
Italia in optima forma. Binnenland 
tussen Toscane, Marche en Lazio. 
Bergjes tot 1200m. Rustig, zeker nu 
aarde weer paar keer heeft getrild. 
Mooi wandelen daar. Eerlijke, aard
se, copieuze keuken. Prachtdorpjes 
als Assisi, Montefalco, Spello,  
Spoleto…. Beste wijnen rond  
Montefalco maar hoop kaf onder 
het speltkoren. Witte druiven:  
grechetto, trebbiano toscano,  
trebbiano spoletino. Rode sterren: 
sagrantino, sangiovese, ciliegiolo.
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CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
2015 Toscana Rosso, Buondonno 
Rijpe kers, stevig, gevuld, rins, rokerig. 
15415  nu–2020   € 9,95

2015 Chianti Classico, Buondonno 
Tre bicchieri… Vol, ferm, elegant, 
opwekkend. 
15115  nu–2023   € 15,50

SANTA MARIA
2015 Orcia, Selvarella 
Ultieme comfortwijn, aimabel, intens. 
30915  nu–2020   € 18,95

2015 Rosso di Montalcino DOCG
Topjaar. Veel van alles, ook eleganza.
30715  2019–2022   € 24,50

2012 Brunello di Montalcino DOCG
Subtiel, pluchezacht, kabbelend fris.
30412  nu–2021   € 55,00

MARCO CARPINETI
2016 Lazio Bianco Cervinara
In half Rome op tafel.... Stevig, droog.
05116  nu–eind 2018   € 8,95

2016 Lazio Bianco Capolemole
Dorpsgeluk van lokale bellone. Volfris. 
32716  nu–2019   € 11,95

2016 Lazio Bianco Moro
Sterrenwijn van greco moro, greco giallo.
34216  nu–2019   € 14,50

2016 Lazio Rosso Cervinara
Veel lokale nero buono di cori,  
opwekkend lekker. 
07216  nu–2019   € 8,95

2016 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, kersen, verleidelijk zwoel. 
34516  nu–2020   € 10,95

Olio Extra Vergine di Oliva, Carpineti
Fijn fruitig, picante met peper,  
cactusplant, tomaat.
70617 1 x 0,5l   € 15,95

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2016 Campania Fiano Don Chisciotte
Van 800 meter hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37616  deze zomer–2022    € 17,50

je wanen in toscane:
gabriele buondonno
Vanaf het begin onze Italiaanse avontu-
ren in 2000 bij de squadra Vinoblesse:  
aimabele, bescheiden Napolitaanse in-
genieur Gabriele Buondonno en de 
wijnen van zijn 15eeeuwse Casavecchia 
alla Piazza in de heuvels bij Castellina 
in Chianti, hart classico-zone. De roman-
tische perceeltjes (stel u iets voor als 
oude appelboomgaarden) worden af-
gewisseld door olijfbomen en struik-
gewas. Werkt al bijna dertig jaar bio-
logisch. De bodem (leisteen en kalk) 
geeft kracht én finesse. Niet filteren, 
weinig zwavel, subtiel houtgebruik, zo: 
chianti molto classico. Je even wanen in 
Toscane…. Dat begint met 2015 Toscana 
Rosso, zelfs in topjaar declasseert  

Gabriele deel chianti om fijn, betaalbaar 
glas in zijn agriturismo te schenken. 
Goede traditie. Rijpe kers, stevig, ge-
vuld, rins, rokerig. Geen geld… 
Nooit gedacht, ook nooit op gemikt 
maar de 2015 Chianti Classico krijgt 
zomaar tre bicchieri in Gambero Rosso 
2018. Nou ja zeg. Groot jaar natuurlijk, 
jeugdig nog. Vol en ferm, blijft aristo-
cratisch, opwekkend. Zwart fruit, teer, 
kruiden, iets hout, klassiek rinse finale. 

zeldzame postzegels 
van santa-maria
De Slowfood-wijnen, ongelooflijk sub-
tiele vini naturali, van Santa Maria, het 
postzegeldomein (1 ha) van zachtmoedi-
ge baardman Marino en eega Luisa  
Colleoni, maken blij…. Biologische teelt, 
100% natuurlijke vinificatie. Mooie ja-
ren, in kleine oplagen, collectors items 
dus, nu beschikbaar. 2015 Orcia, Selva-
rella (100% sangiovese) van buurloze 
door bos omzoomde  wijngaard 10 kilo-
meter van Montalcino, is zeker in zon-
overgoten 2015 echt een comfortwijn, 
aimabel, licht maar intens, en gevuld, 
kruiderij, geen sulfiet. Mooi. Ook uit  
grote 2015 de Rosso di Montalcino, 
een baby-brunello, opwekkend zwart 
fruit, zwarte aarde, élégance, rond en 
rijk. Van (bescheiden) vlaggenschip 
Brunello di Montalcino nog beperkt 
(alleen in Baarn af te halen) 2010 en 
2012. Voor beide jaren geldt: subtiel, 
kabbelend, finesse.

het oude cori van 
marco carpineti
Mooi uitstapje altijd, bezoek aan heren-
boeren Marco en zoon Paolo Carpineti 
in het, tegen een berg geplakte, Cori 50 
kilometer zuidelijk van Rome. ’s Avonds 
en volgende ochtend (ver)dwalen we dan 
als het even kan nog wat in/door het 
mooie, ouder dan Rome zijnde Cori met 
zijn steile steegjes formaat extra-small, 
sommige meer dan 2000 jaar oud… Eind 
januari zagen we Marco op beurs in 
Montpellier, hij vertelde dat ze de basis-
wijnen, cervinara rood en wit, niet ge-

maakt hebben in 2017. Was kleine oogst 
natuurlijk, dat begrijpen we. Maar ook 
niet straks met oogst 2018? Soort upgra-
ding assortiment? Tsja, niet iedereen 
kan zich elke dag wijn van boven de tien 
euro veroorloven. En niet alle wegen  
leiden naar Cori… Gelukkig hebben  
we nog 2016 Lazio Bianco Cervinara 
(jonge greco, bellone, malvasia, trebbiano) 
wat sinaasappel, kruiden, stevig, droog, 
frisse mineraliteit. In half Rome op ta-
fel. Complexer is 2016 Bianco Capole-
mole van lokale bellone. Dorpsgeluk:  
citrus, bloesem, honing. Rond, sappig, 
golvend. Ster bij wit is 2016 Bianco 
Moro (greco moro, greco giallo) Perzik, 
amandel, wat hout, geel fruit. Goed rijk, 
energiek, krachtig. Eetwijn. Bij rood 
(voorlopig) laatste Lazio Rosso Cervi-
nara, de 2016 nu: een ongecompliceerde 
rosso per tutti i giorni. Kruiderij van 70% 
lokale nero buono di cori, volfris. Stoer en 
vriendelijk tegelijk. Andere koek, want 
van andere druiven is 2016 Rosso ‘Tufa-
liccio’ van montepulciano en cesanese op 
tufaliccio (tufsteen). Kruidig, rijpe kers, 
zwierig, verleidelijk zwoel en zacht, 
houtvrij. Beste koop bij Perswijn: 15.5 pt. 
Vergeet ook mooie Olio Extra Vergine 
di Oliva, 2017 niet…. Fijn, fruitig, licht 
picante, peper, verse tomaat, cactus-
plant, zachte, lieve smaak, pit in af-
dronk. Dagelijks op tafel bij driesterren-
restaurant de Leest en één ster-The 
White Room. 

mooiste zuidelijk wit:
fiano ‘don chisciotte’
Op de grens Campania en Basilicata  
in Alta Irpinia ligt op 800 meter hoog 
(brr… wat was het er koud, winderig 
maar mooi in mei!) verscholen tussen 
de korenvelden een biologisch lapje 
(2ha) wijnstokken fiano van Nerina  
en Pierluigi Zampaglione, zuidoost- 
helling met tufsteen, donkere klei,  
zand met silex. Vinificatie is retro- 
Italiaans: met maand schilinweking. 

Piep- en piepjong nog 2016 Campania 
Fiano Don Chisciotte glanst goud - 
geel, (nu nog bescheiden) Turks fruit, 
mandarijn, abrikoos. Zacht gevuld, 
compact, fris waaierend, prachtzuren, 
pietsie tannines. Waarom Don Chisciotte? 
Men verklaart Luigi voor gek als hij  
eind jaren negentig aan kondigde wijn-
stokken te gaan aan planten. Te koud,  
te hoog, grond is alleen voor graan  
geschikt. Vechten tegen de wind-
molens...

Toscana
Meest tot de verbeelding spreken
de stukje Italia. Florence, Siena, 
Montalcino, Lucca, San Gimigna
no… Kunstenaars roemen de licht
val, lekkerbekken de wijnen en la 
cucina. Een hof van Eden voor druif 
sangiovese. Zon zorgt voor een ta
nige, warme souplesse, de aarde 
geeft kenmerkende kruidigheid. De 
wijnboer interpreteert… Ook veel, 
schrikbarend dure op export mik
kende wijnen rondom Bolgheri van 
internationale merlot, caber-
net-sauvignon, syrah. Hoewel we 
van laatste, als onderdeel assem
blage wel eens wat moois hebben 
geproefd.

Lazio 
Streek in 50kmstraal rond Rome. 
Romeinen drinken de regiowijnen 
bij de regionale keuken...: artisjok
ken, pasta, saltimbocca, pizza.... 
Veel autochtone druiven: bellone, 
greco moro, cesanese, nero buono 
di cori, romanesca, bonvino. Mees
te wijnen zijn gewoon Lazio IGT.

Campania
Campania – tussen Rome en Na
pels – werd in de oudheid gezien als 
beste wijngrond van Italië. Druiven: 
aglianico, greco, falanghina, fiano. 
Nu een van de meest opwindende 
gebieden, wit van fiano kan fantas
tisch zijn.

Marco Carpineti

Op bezoek bij de Don Chisciotte van 
Campania: Pierluigi Zampaglione  

(mei 2017)
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TENUTE DETTORI
2016 Vino Renosu Bianco, Dettori
Mild natuurwit: vermentino, drup moscato.
44116   nu–2019   € 13,50

2016 Vino Renosu Rosso, Dettori 
Heerlijk kruidig, zonnig, fris, zachtrond. 
44616  nu–2020    € 14,50

Andere cuvées Dettori  
op aanvraag

AZIENDA JANKARA
2016 Vermentino di Gallura Superiore
Flamboyante, gelauwerde vermentino.
48816  nu–2022  € 14,95

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

MARCO DE BARTOLI
2017 Terre Siciliane ‘Lucido’ 
Zachtfris open, Siciliaanse citrus, zonlicht.
48217  deze zomer-2020    € 13,95

2016 Terre Siciliane ‘Vignaverde’ 
Intens en vederlicht tegelijk. Zilt…!. 
48316  nu-2020   € 15,50

2016 Terre Siciliane Grappoli del Grillo
Indringende, houtvergiste grillo.  
Decanter: 91pt. 
48416  nu-2021  € 23,50

Vigna da Miccia Marsala Superiore  
Oro 5 anni
Betoverend: dadel, marmelade, toast, 
hazelnoot. 
48700 1 x 0,5l  nu-2020   € 26,50

compromisloos  
sardinië: dettori
Papa Paolo en figlio Allesandro Dettori  
behoren tot selecte groepje Tripple ‘A’, 
Agricoltori Artigiani Artisti. Rond Sennori 
in het noordwesten glorieert al sinds 
2500 v.C. cannonau (niet zelfde als grena-
che). De akkers –met zeezicht- liggen in 
amfitheater, in bodem kalk en fossielen. 
Radicaal biodynamisch werk ‘de natuur 
gidst, niet de mens’. Wijnen rijpen zonder 
sulfiet op kleine cementen cuves. Sar-
dinië compromisloos in je glas. Wijnen 
die ‘zijn zoals ze zijn en niet zoals ú wilt dat 
ze zijn…De 2016 Vino Renosu Bianco 
(vermentino met drup moscato di sennori) 
is ongefilterd natuurwit. Bloemen, mir-
te, banaan. Lieflijk zacht, zeebries toe. 
Bij vis, groente, wit vlees in pittige saus. 
Broer, 2016 Vino Renosu Rosso is een 
verslavend lekker glas van cannonau, 
monica en pascale. Kruidig, zonnig, 
zachtrond mét fraîcheur. Cacao, bosbes, 
sinaasappel, mirte. Handje peperoncini 
door het eten: wijn gaat stralen. Wij ook.  

flamboyant sardinië:
azienda jankara 
Klein, recent (2008), Azienda Jankara 
van jonge Renato Spanu, 20 kilometer 
van zee, hartje docg Gallura Superiore. 
Natuurlijk werken, granietbodem die 
nooit chemie heeft gekend. Marc be-
zocht Renato in 2016, in juni gaan we 
hopelijk weer om nieuw stuk oude  
cannonau in het zuidelijke binnenland 
te zien. Ster is de 2016 Vermentino di 
Gallura Superior, flamboyant wit: 
puur zonne-energie, floraal, kruidig, 
perzik, amandel, sinaasappel. Vol, vu-
rig, fris, breed, zinderend zilt. Winnaar 
jaarlijkse Porto Cervo Festival, waar al 
het Sardijnse wit op tafel staat…. 
Spannend is de 2015 Rosso Colli del 
Limbara ‘Lu Nieddu’ een fieldblend van 
85-jarige moestuin van pascale, caricag-

giola, nebbiolo, cannonau, dolcetto, barbera 
en cabernet franc. Ruikt naar macchia  
mediterranea: tijm, mirte, rozemarijn. 
Ook bosfruit, grafiet, humus, ceder. 
Rijk, volvlezig, toef hout, in zachte fina-
le: mineraliteit, zoals bij de vermentino. 
Parker: 90 punten.

sicilia in de gloria:
marco de bartoli 
Goede grillo als die van Marco de Bartoli 
is: Sicilia in de gloria. Grillo heeft de zon-
bestendige schil en de zuren van voor-
ouder cataratto, fruit van achter-achter 
grootmoeder zibbibo. De wijn is mits  
van kalksteen én niet ver van zee, dan 
gestructureerd én zilt. Dan proef je de 
magie van Sicilië: citroen; peper, sinaas-
appel; amandelen; pijnboompitjes;  
pistachenootjes, zeezout… Een rit die je 
bijblijft: vanuit het statige Trapani door 
unheimische lintdorpen over lege zand-
stoffige wegen naar het achterland van 
Marsala waar (zelfs de navigatie aarzelt) 
als soort van oase Cantina Marco De 
Bartoli opdoemt waar kinders Renato, 
Sebastiano en Giuseppina verder bou-
wen aan het oeuvre van legendarische 

papa Marco. Ze gaan voor het bio-certi-
ficaat, vanaf 2017 op het etiket. Naast 
groots wit, fabuleuze marsala. Maar die 
drink je niet elke dag. Meest verleidelijk, 
jong, is de ‘Lucido’, nu de kleine (droog, 
droog…) oogst 2017: Lucido is lokale 
kloon van cataratto. Siciliaanse citrus, 
zonnebrand. Frisse kracht, golvend, 
maar 12.5 .̊ Bij tonijntartaar, krab, lams-
oren. Ook bij 3-sterren de Leest. Net an-
ders, verfijnder is 2016 ‘Vignaverde’, 
100% grillo. Intens en subtiel tegelijk. 
Slank, appeltjes, kruidig, energiek en 
zilt. Bij rauwe zwaardvis met olijfolie, 
peper en geraspte sinaasappelschil.  
Sushi’s!
Groots is 2016 ‘Grappoli del Grillo’  
van houtvergiste grillo. Zet je op het 
bourgognebeen. Indringende materie. 
Ingehouden toast, wit fruit, spattend 

citrus, compacte kracht, zonne-energie. 
Grillo in de gloria. Uit de prachtige collec-
tie marsala (ook 100% grillo) kiezen we  
Vigna da Miccia Marsala Superiore 
Oro 5 anni : heel verleidelijk Sicilia in 
één glas. Dadels, toast, marmelade, ha-
zelnoot, kumquats. Zeker niet té zoet, 
zilt zelfs. La Corona (als 3 bicchieri) in  
I Vini Buoni d’Italia 2018. Ook per fles  
te bestellen. Maar die is zo op...

Sicilia
Sicilië betovert… De lichtval; het  
klimaat; de drie zeeën; bergen;  
cultuurschatten; de Etna; het  
toeterende kriskrasverkeer; de ci
troenen; sinaasappels; amandelen; 
pistachenoten; harde pasta’s; ijsjes; 
tomaten; peperoncini, verse vis.  
De Siciliaan zelf, trots maar gelaten 
met 5000 jaar overheersing in de 
genen. Een enorm arsenaal wijn
gaarden dankzij nieuwkomers en 
‘oude’ grootgrondbezitters die  
investeren in saaie cabernet,  
chardonnay, syrah, sauvignon,  
viognier… Neem liever wijnen van 
nero d’avola, frappato, nerello 
mascalese (rood) en grillo, inzolia, 
cataratto bij wit.

Sardegna
Eigenzinnig, introvert eiland. Menig 
veroveraar deed er poging tot 
landjepik, maar kwam niet verder 
dan de kust, de bevolking verstopte 
zich met de schapen in het hoge, 
ruige binnenland. Zo zijn de Sardij
nen altijd dicht bij eigen cultuur ge
bleven en de éigen wijnen met ver-
mentino (wit) en cannonau (rood) 
in de hoofdrol. 
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VOLVORETA
2015 Toro ‘Flores de Cerezo’
Volfris energiek. Peper, bloesem, kers, tijm.
19615  nu–2019   € 10,95

sprankelende toro 
Spring-in-het-veld Maria Alfonso  
Hernandes, haar zwijgzame grote 
broers, lieve papa Antonio, mama  
stil op de achtergrond, vormen een  
authentieke wijnfamilie met een lap-
pendeken akkers tinto de toro, meeste 
franc de pied (zonder onderstok) op 750 
meter in natuurpark geplant. Volvoreta 
heet hun boutique-bodega in Sanzoles, 
dorpje van één straat witte huisjes,  
elk met hittebestendig keldertje, de 
meeste nog met oude amfora’s voor  
eigen dagelijks glas toro, en verderop  
bij het statige stadje Zamora, stroomt  
de Duero die er al bijna Douro is. De 
2015 Toro ‘Flores de Cerezo’ is jongste 
telg Volvoreta. Korte gistingsduur,  
minder lang hout, geven een spranke-
lend glas, vol-elegant, fris, warm peper-
tje, bloesem, zwarte kersen, tijm.  
Lekker. 

sappige monastrell 
Biologisch project in zuidelijke, hoge 
Jumilla van Fernando Barrena (broer 
van Maria van  Azul Y Garanza) en zijn 
in Murcia geboren vriendin María Án-
geles Conesa. ‘s Zomers slingert kwik er 
binnen 24 uur van 35˚C naar 17˚ en terug. 
Oord met 3000 zonuren/jaar, de winters 
zijn bar maar zelden boos….De 2015  
Jumilla, Altamente´ van op 900(!)  
meter wortelecht geplante monastrell is 
een sappig, kloek, vitaal glas met braam, 
jasmijn, pepertje en wat cacao toe. 

succes uit navarra:
azul y garanza
In 2005 halen wij de vernieuwende wij-
nen van Azul Y Garanza van (dan…) 
youngsters Dani Sánchez Nógue en María 
Barrena naar Nederland. Het succes 
blijft niet onopgemerkt bij collega-im-
porteurs…. De biologische teelt en het 
modern maar natuurlijk werken (geen 
roestvrijstaal) in de kelder geven heerlij-
ke wijnen op het sap en fruit, waarmee 
Azul Y Garanza ook nu nog model kan 
staan voor het ‘nieuwe’ Spanje. Mooie 
etiketten ook altijd.

De 2017 Navarra Blanco Vitis van oude 
viura met dit jaar 70%  garnatxa blanca.  
Is ook nu weer heerlijk aromatisch en 
levendig. Wordt nog ronder, lekker bij 
asperges, en andere groenten. Nu per 
zes verpakt..De sappige rosado staat  
op pagina 6. Van de Tinto Tres zijn we 
bij 2016, als altijd een tres (selectie)  
tempranillo met mespuntje merlot. Volop 
braam, bosbes, rood pepertje, sigaar. 
Sappig, fris en verwarmend. Ook per zes 
nu. Introverter is 2015 Tinto Garciano 
(garciano en garnatxa): geurt naar wilde 
bloemen, kruiden, lapsang souchong, hu-
mus, kers. Slank en fijn. De 2015 Seis de 
Azul y Garanza  is andere koek, want 

van bijna 100% volfrisse merlot, uit hoge 
gaard Desierto, met seis maanden hout-
rijping. Intens, kruidig, zwart fruit, 
hout discreet, fijne zuren. Modern 
Spanje met vleugje (hout…) nostalgie.  

stralende rioja: 
viña ilusión
Altijd opgewekt en dromerig tegelijk 
Martin Andrés Alonso Etayo. Nog  
altijd blij dat het hem is gelukt om  
van zijn dorp Calohorra een biotoop in 
balans te maken; er sámen betaalbare 
biologische wijn te maken. Ver weg lij-
ken de jaren van sparen; het bezoek  
aan Japanse meester (permacultuur);  
Fukuoka; de aanleg wijngaard; bouw 
huis en windmolen. Nu teelt iedereen  
er zijn olijven en druiven biologisch; 
leeft de bodem; is het landschap gevari-
eerd, scharrelen de schapen… Men 
straalt weer. Net als de wijn, zeker de 
heerlijke 2016 Rioja Viña Ilusión fijn 
jaar voor deze hartverwarmende, vrolijk 
makende oerwijn. Ongepolijst, sappig, 
géén hout, energiek, barst van zwart 
fruit, kruiderij, frambozen, vleugje 
rode peper.  

Vinos Vinoblesse
Af en toe snuffelen we ook in Spanje en Portugal, gewoon op gevoel,  
niet met concreet doel. En als we –het gebeurt niet vaak- een vino vino-
blesse (vitaal, natuurlijk, authentiek, houtarm, fruitrijk) vinden, dan 
onthouden we u die niet. Anno 2018 met de wijnen van Azul Y Garanza 
(Navarra), Suriol (Penedès), Volvoreta (Toro), Vina Ilusion (Rioja) en  
Casa de Mouraz (Dão) een kleine maar ijzersterke collectie. Mouraz 
verdient dit keer speciale aandacht, Sara en Antonio zagen dit najaar  
vlak na de oogst een groot deel van hun domein, voorraden en wijn-
gaarden in bosbrandvlammen opgaan… Steun ze!

SPANJE

AZUL Y GARANZA
2017 Navarra Blanco Vitis
Sappig, aromatisch fris, rondeur. Asperges?
34117  nu–2019   € 8,25

2016 Navarra Tinto Tres 
Tres (selectie) tempranillo. Vol en energiek. 
33416  nu–2020   € 8,10 

2015 Navarra Tinto Garciano
Raffinement van graciano & garnacha 
20115  nu–2020   € 9,95

2015 Navarra, Seis de Azul y Garanza
Volfrisse merlot, kruidig, zwart fruit,  
wat hout.
33715  nu–2020   € 12,95

VINA ILUSIÓN
2016 Rioja Viña Ilusión 
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40216  nu–2020    € 9,25

Opslag en distributie zijn toever
trouwd aan WDC Verhoeven te Til
burg, Een specialist: doet alleen wijn. 
U kunt zelf kiezen (zie bestelformulier 
of op de site), welke van vier dagen in 
uw postcodebied u het best schikt. U 
kunt zo van tevoren maatregelen ne
men opdat de wijnen die dag ook in 
ontvangst kunnen worden genomen. 
De wijnen worden tussen 8 en 18.00 
uur bezorgd. Is bezorging thuis lastig, 
dan verzoeken wij u een adres op te 
geven waar men altijd terecht kan. 
Op uw werk, bij een kantoor, instantie 
of winkel in de buurt bijvoorbeeld. Of 
u kunt de wijn afhalen in Baarn krui
sing A1/A27) of bij opslag in Tilburg 
(niet ver van de Efteling). Lukt dit niet 
en kan er op deze data niet worden 
bezorgd, dan is het mogelijk om een 
aparte afspraak te maken met de 
vervoerder: 0135942430. U kun dit 
nummer ook gebruiken om ’s och
tends een indicatie van tijdstip  
levering te krijgen. Voor levering door 
het jaar heen vindt u de bezorgdagen 
voor uw plaats op www.vinoblesse.nl.

Hoe bestellen? 
Door het bestelformulier (zonder 
post zegel) naar Antwoordnummer 
320, 3740 VB BAARN te sturen.  
Of via de site: www.vinoblesse.nl  
Wanneer? Zo snel mogelijk. Het liefst 
voor 16 april, later kan ook, maar de 
kans bestaat dan, dat een wijn is uit
verkocht. 

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

Alléén per doos, dus voordelig... 
Een wijn kan alleen per doos (van 12 
of 6, per wijn vermeld) worden afge

nomen. In de originele verpakking 
van domein of château. Hierdoor 
kunnen wij de prijzen redelijk houden. 
Bij minder dan 36 (hele) flessen wordt 
€ 11,45 bezorgbijdrage berekend.

All-in prijzen, wel snel betalen 
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns 
en verpakking. U betaalt nà ont
vangst van de factuur, als de wijnen 
zijn bezorgd binnen 8 dagen. Bij een 
eerste bestelling vragen wij om beta
ling vooraf. Bij te late betaling worden 
administratiekosten berekend. Pas na 
gehele betaling wordt u eigenaar van 
bestelde wijnen.

De bezorging. 
Vervoerder Verhoeven (0135942430) 
doet zijn best uw instructies op te vol
gen bij het afleveren. Controleert u 
de zending altijd goed. Een enkele 
omwisseling is helaas nooit uit te slui
ten. In geval van breuk, vermissing
of omwisseling, dit graag aantekenen 
op het ontvangstreçu én ons dit on
verwijld berichten. 

Direct uit voorraad. 
Veel wijnen hebben wij op voorraad. 
Welke, is op www.vinoblesse.nl te le
zen. Ze zijn het hele jaar door ook 
telefonisch te bestellen. Levering: 
direct. Afhalen in Baarn of Tilburg 
kan op afspraak. Er zijn ook winkels 
die wijnen van ons voeren.

Kantoor/afhalen Baarn: 
Beukenlaan 18
Correspondentie: 
info@vinoblesse.nl
Postbus 319 3740 AH BAARN
Tel: 035 54 26 260 
Fax: 035 54 26 261

Vervoerder/opslag: 
Verhoeven 0135942430

Informatie aflevering en afhalen 

Toro
Rioja

Catalunya

Jumilla

Navarra
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casa de mouraz 
De authentieke, biodynamische Dão- 
wijnen van Casa de Mouraz vind je 
wereldwijd bij toprestaurants als 
Noma, De Leest, the White Room,  
Cordial, De Bokkedoorns bijvoorbeeld. 
Bezoek daar aan doorzetters António 
Lopes Ribeiro en Sara Dionisio in het 
verrassend groen gevarieerde, oude 
binnenland werkt wijngeestverrui-
mend. Een andere wereld… Graniet  

in bodem geeft ongelooflijke fraîcheur 
en breedte; de keur aan lokale druiven 
maakt de wijnen spannend want lekker 
anders. En dan nu het slechte nieuws… 
Mouraz  werd eind oktober zwaar ge-
troffen door bosbrand. Sara: “de helft 
van de wijngaarden, het ouderlijk huis 
van Antonio en een groot gedeelte van 
de opslag is in rook opgegaan. De enige 
plek die gespaard is gebleven is de 
wijnkelder. Gelukkig is er niemand van 

ons gezin getroffen! We zijn het meest 
geholpen als de mensen in onze wijnen 
blijven geloven, ze blijven kopen en 
blijven drinken.” Doen we.
Gelukkig is de 2015 Dão Branco  
(malvasia-fina, bical, cerceal-branco,  
encruzado, alvarinho + nog wat locals) 
gespaard gebleven. Jancis Robinson: 
17/20 punten. Perswijn: *****(*)  
‘prachtig wit’. Vinoblesse: citrus,  
rozen, peer, specerijen, peps. Stevig, 
zacht en rustig.  
Bijzonder ook 2015 Dão Branco  
Encruzado van regioheld encruzado: 
compact, mineralig, fiere citruszuren, 
lange finale. Marc, meer een rood-
drinker is verzot op de 2014 Dão  
Tinto een borstelige blend van touriga- 
nacional, tinta-roriz, alfrocheiro, jaen, 
água-santa. Spartaans kloek, rins,  
vol maar dróóg. Specerijen, cacao,  
eikenschors, donker fruit: Portugal! 

CASA DE MOURAZ 
2015 Dão Branco, Casa de Mouraz
Prachtjaar. Peps!. Citrus, peer, specerijen. 
43815  nu–2020   € 10,95

2015 Dão Branco Encruzado
Regioheld encruzado.  
Bij Noma en White Room. 
43915  nu–2021   € 15,50

2014 Dão Tinto, Casa de Mouraz
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal.
44014  nu–2019   € 12,25

pleidooi voor dão
De Dão-wijnen van Casa de Mouraz uit het groene binnenland van  
Portugal, verdienen dit keer speciale aandacht: António Lopes Ribeiro 
en Sara Dionisio zagen dit najaar vlak na de oogst een groot deel van 
hun domein, voorraden en wijngaarden in bosbrandvlammen opgaan… 
Gelukkig liep niemand letsel op, en bleef een deel van de stock, waar-
onder het prachtige wit uit 2015 gespaard. Sara komt zelf de wijnen  
presenteren op de voorjaarsproeverij 25 maart, ook andere uit het  
gamma waar nu geen plaats voor is. Deze zijn dan te bestellen.  
Ook als u niet kunt komen: steun ze, koop de wijnen, obrigado….

 
António Lopes Ribeiro  
en Sara Dionisio 
van Casa de Mouraz

PORTUGAL

Dão


