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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 SEPTEMBER 2018 
Afgelopen maanden ouderwets op wijnpad, een inhaalslag na 
het noodgedwongen (beiden geblesseerd) thuis blijven vorig 
najaar. Na Vinitaly en de alternatieve wijnbeursjes rondom, 
half april, waar we bijna al onze Italiaanse leveranciers zien en 
even hofleverancier Roari aantikken, begin juni naar Campania 
aan zee bij Sorrento onder Napels. Meer citroenplantages en 
olijfboomgaarden dan wijnstokken daar…, wel proeven we een 
batterij naar ons adres daar gestuurde campione (monsters) 
elders uit Campania. Daarna met de auto langs leveranciers en 
potentiele nieuwkomers in Sancerre, Bourgogne, Beaujolais, 
Noord-Rhône, Ardèche tot aan Beaumes-de Venise, en via 
Chablis naar huis, Marc vliegt halverwege vanaf Lyon nog even 
naar Corsica… Wat opvalt is de toegenomen wijntoeristenin-
dustrie: in Sancerre, Beaune en Gigondas kosmopoliet gevulde 
terrassen; pittoreske proeflokalen; wijnwinkeltjes; uitgezette 
wijnwandelingen; informatieborden. Zelfs in saai Chablis 
struikel je over de toeristen. Dit ondanks de Franse (on)gast - 
vrijheid, het hautaine en starre in de horeca, we zijn weer een 
paar lastige ervaringen rijker…. Wat een contrast met Italië, 
waar ze in restaurants alleen maar willen dat gasten het naar 
hun zin hebben en eten (en drinken) waarin (en zoveel als) zíj 
trek hebben. Graag zien wij u zondag 7 oktober op onze proeve-
rij in De Polder te Amsterdam, makkelijk te bereiken met auto 
en OV. Op tafel natuurlijk ook de nieuwe vruchten van boven-
genoemde wijnreisjes. Tot dan….

       Marc Collard & Tjitske Brouwer

proeverij 
Zondag 7 oktober: 13.00 – 17.00 (2 sessies)

Locatie: Polderzaal van Café Restaurant De Polder,  

Science Park 201, 1098 XH Amsterdam

www.cafe-restaurantpolder.nl – 020 463 43 03

Makkelijk te bereiken met auto en OV.

Op de proeftafels: een fijne greep uit assortiment herfst 2018,  
wit van Anne en Jean-François Ganevat,  

nieuwe wijnen uit de Rhône, en van Sicilië en Corsica. 

Bijdrage in de kosten: € 12,50 te voldoen bij entree.  
De beperkte ruimte maakt reserveren (info@vinoblesse.nl, 035 522 62 60) noodzakelijk.  

Op de proeverij gaarne zuinig met parfum.

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

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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passie in faugères
Op Domaine Valambelle werkt la  
famille Abbal, met papa Michel (78!)  
onverdroten aan kop, ambachtelijk en 
biologisch. In hun Faugères louter leis-
teen in de bodem: schiste. Dat proef je, 
ruik je: elegantie, fluwelen tannines, 
rozen. De geconcentreerde 2016 (carig-
nan, grenache, syrah, mourvèdre) loopt 
over van het fruit, gevuld, warm, omar-
mend. Perswijn: ‘geweldig veel wijn voor 
onder een tientje... gemaakt met pure passie’.

stoere cava, subtiel wit 
In het zuiden van Catalunya, de Alt  
Penedès op bezoek bij Bodegas de Can 
Suriol van de familie Suriol. Het is een 
van de (maar) drie biologische bedrijven 
dat alleen van eigen druiven cava maakt. 
La familia woont en werkt (sinds 1992 
biologisch) rond het Castel van gehucht 
(20 inwoners) Gabruac, een (deels) 11e 
eeuws landhuis, waarin je als logé zo de 
weg kwijtraakt. Papa Francesc (1959), 
scheikundig ingenieur wiens vader en 
opa alleen druiven teelden, ging oeno-
logie in Montpellier studeren om zelf 
cava en wijn te kunnen maken. Nu doet 
zoon Assis dat. Een leuke, dwarse, ge-

dreven Catalaan in hart en nieren. Fijne, 
precieze, natuurlijke wijnen onder label  
Azimut. De cava brut nature, stoer  
en puur, op het fruit, is de ster. Menig 
champagne is niet beter. Net nog no 1 in 
Wine Life. De ‘stille’ blanc is vederlicht, 
vrijwel sulfietloos, zacht, fris, heeft 
subtiel typisch Catalaans oxidatie-
zweemje, is niet belastend.   

twee vriendenwijnen 
uit ver calabria
Calabria, de hiel van de Italiaanse laars, 
heeft als basis de bergrug van de Apen-
nijnen, omringd in het westen door de 
Tyrreense, in het zuiden en oosten door 
de Ionische Zee. Zon straalt altijd, de 
bergen (tot 2000m) en zeeën geven  
verkoeling. Maar 5% is met druiven be-
plant, waarvan 90% voor rode wijn. De 
meeste staan op de hellingen nabij zee. 
Vorig jaar zakten we af naar Cantina de 
Luca van Vincenzo de Luca, 10km berg-
waarts van de Ionische zee (bij Cirò), op 
200m hoogte. Druiven gaglioppo (rood, 
rosé) en greco bianco (wit) al 2000 jaar 
daar, aangepast aan de lichte, vruchtba-
re grond met kalk onderop; aan de forse 
temperatuurverschillen tussen dag en 
nacht; de soms maandenlange droogte. 
Twee vriendenwijnen: wit is ongebol-
sterd volfris, sappig, kan veel aan. De 
steenrode rosso is pittig, niet zwaar, 
rins rood fruit, rode peper, en zeker in 
2016 lekker energiek ook. 

natuurwijnen roari
Voor alledag maar allesbehalve alle-
daags: natuurwijnen Monte dei Roari 
van net onder het Gardameer (Veneto)  
in drie kleuren én een (natuurlijke)  
frizzante, alles nog geen tientje.  
Verslávend: kijk op pagina 27! 

voordelig restpakket 
Twee keer per jaar gaat de bezem door de 
loods om van aangebroken dozen 
(breuk, proeverijen), losse flessen en 
restanten verrassingsdozen te maken. 
We hebben geen winkel, àlles zelf op-
drinken lukt niet. Pretpakketten voor  
€ 99,–, een prix d’ami. Waarde € 115,–  
à € 135,– Minstens. Per doos (12fl.)  
minstens zeven verschillende wijnen.

de volgende generatie 
op château lastours 
Familie de Faramond, oude landadel, 
intelligent, belezen, hoffelijk, filosofisch 
met pretoogjes, maakt op het verstild 
aan de tijdloze Tarn gelegen 17e-eeuwse 
Château Lastours bij Toulouse, wijnen 
die door hun lichtvoetige stijl ons al 32 
jaar (!) bevallen. Hubert -zoals papa Jean 
voor hem- comte in jeans en landbouwin-
genieur, is alweer eind zestig, wordt nu 
bijgestaan door zoon Louis die terug-
keerde op het adellijke nest. Voor ons de 
derde generatie de Faramond. Het aan-
bod: klassieke Gaillac Blanc (sémillon, 
sauvignon, l’en de l’el, muscadelle) best rijk 
in warm 2017. En aimabele Gaillac Rouge 
met o.a. braucol, fer servadou en merlot. 
Het aardse, stoere van Bordeaux met de 
élégance uit de Bourgogne. Snapt u? 

bourgondische allure 
Goede zet van Bourguignons Christian 
Collovray en Jean-Luc Terrier om in 1997 
te investeren in Château d’Antugnac  
in het zuidelijkste, hoogste deel van  
Limoux. Chardonnay en pinot noir paren 
hier zuidelijke rijkdom aan Bourgondi-

sche elegantie mede dankzij de kalk- en 
fossielrijke bodem. De basis, pays d’oc 
in drie kleuren is al steengoed… Wit 
2017 (mauzac en chardonnay) is volfris en 
energiek; de frisse rosé (met écht fruit) 
is er een voor het hele jaar door; rouge 
2016 (veel merlot) is een kwieke zwoel-
zachte allemansvriend. Op pagina 18 het 
chique werk.

klassiek languedoc
Van de kleine, goede Cave de Saint- 
Félix in hart Terrasses du Larzac kiezen 
we al jaren eigen cuvée Noblesse de  
Jullien, een klassieke mix van grenache, 
syrah, carignan, mourvèdre, cinsault. Een 
languedoc met zwart fruit, laurier. Gul, 
voldoende fris en nooit zwaar. Beperkt 
nog 2015. 

zonnepaneel minervois
Herfst en winter, zomerzon thuis met 
minervois van maître Jean-Louis  
Bellido, Domaine des Murettes (zie 
pagina 22) met akkers als zonnepanelen. 
Instapper Métairie de Vênes 2015 is 
weer te goed voor zijn geld. Geschouder-
de rijkdom met kersen, braam, specerij-
en, gele bloemetjes. 

de wijnzin van alledag  
Voilà de Vinoblesse-selectie voor alledag: energieke, zuivere wijnen, 
getypeerd, natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig – vér bene-
den 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 normalisering 
accijnzen: zelfs échte bubbels in de vorm van stoere cava ‘brut nature’  
in plaats van flauwe prosecco.

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

2015 Gaillac Rouge 
Al 32 jaar bij Vinoblesse. 
01015  nu-2020  € 7,95

DOMAINE D’ANTUGNAC
2017 Pays d’Oc Blanc ‘Pilotis’
Betaalbare klasse uit Limoux,  
mooi fris, goed vol. 
26817 12  nu-2020  € 7,10

2017 Pays d’Oc Rosé ‘Pilotis’
Vierseizoenen-rosé. Stijlvol met écht fruit.
26917 12  nu-2019  € 7,10

2016 Pays d’Oc Rouge ‘Pilotis’
Zacht smeuïg. Lest rode dorst. 
00116 12  nu-2020  € 7,10

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

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

DOMAINE VALAMBELLE
2016 Faugères ‘Millepeyres’
Vol, fluwelig. Onvoorstelbaar veel  
wijnwaar. 4,5 ster PW
38716  nu-2021   € 8,95

BODEGAS DE CAN SURIOL
2017 Penedès Blanc ‘Azimut’
Vederlicht, zacht, soort stille cava. 
32117  nu-2019   € 7,35

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

CANTINA DI LUCA
2017 Cirò Bianco ‘Goce di Marinella’.
Ongebolsterde bianco van greco,  
uit teen van de laars.
44417  nu-2019   € 7,75

2016 Cirò Rosso ‘Nettare di Abramo’
Warmfrisse rosso. ‘Vriendenwijn’  
Nicolaas Klei.
44716  nu-2019   € 7,75

Restpakket, € 99,00 voor 12 flessen
Pretpakket voor een prix d’ami.  
Waarde € 115–135
11018 12  p/fl € 8,25

?
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RUDI HOFMANN DONAUWINZER
2017 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer‘ 
Kwaliteit Spätlese, eigen gisten, goed jaar.
40117  nu-2020   € 10,40

WEINGUT JANSON-BERNARD
2017 Pfalz Trocken Silvaner
Kruidig, zachtzilt, rustig.
17117  nu-2020   € 10,70

2016 Pfalz Riesling ‘Kalkfels’ 
Fijn, rustig, tedere zuren. Drinken we vaak.
35116  nu-2022   € 11,50

2015 Pfalz Riesling ‘Vom Taubrunnen’ 
Droog, mineralig. Sereen en fijn. 
35115  eind 2018-2022   € 15,50

2016 Riesling/Gewürztaminer Trocken 
‘Zeller Schwarzer Herrgott‘
Uit 60-jarige huwelijk gewurz/riesling. Bij 
sterrenrestaurants.
34916  nu-2020   € 12,75 

WEINGUT HEINER SAUER
2017 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse Pfalz, grauburgunder, riesling, 
sauvignon. 
39117  nu-2019   € 8,95

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

2017 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Ronder, rijker, maar fris, kruidigheid. 
34417  nu-2020   € 10,40

2017 Pfalz Riesling Trocken  
‘Gleisweiler Buntsandstein‘
Sappig, limoen, hooi, ananas. Hmm.
29517  nu-2021   € 10,70

2017 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
Reuze populair, fris, volzacht.  
Kan van alles aan.
18117  nu-2021   € 10,70

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

2015 Pinot Blanc ‘Zellenberg’
Volume, rondeur, toast, energie.
14015  nu-2021   € 16,50

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

groene grüner 2017
Een betaalbare, duurzame, biologische 
veltliner van niveau maken, concept 
(2008) van wijnboer Rudi Hofmann  
en wijnprofessor Ferdinand Mayr, die 
inmiddels is teruggetreden. Tractor  
minimaal inzetten; bodembedekkers 
gezaaid, niet gemaaid; weinig kopersul-
faat; gebladerte dat vocht reguleert: zo 
daalde uitstoot CO2 flink. De Grüner 
Veltliner Donauwinzer 2017(kwaliteit 
Spätlese, eigen gisten) begint zich vol-
slank te ontvouwen, subtiel peper, 
grapefruit, fijne zuren, fijn jaar!

grosses gewächs
janson-bernhard 
Fijn, weldadig ingetogen en mineralig 
Pfalzwit, vinden we sinds jaar en dag  
op het kleine (6 ha) historische (1739) 
Weingut Janson-Bernhard met zachte 
hand biodynamisch gerund door  
Christine Bernhard en Bernd Pflüger. 
Ze hebben groot stuk (kalkrijke) Zeller 
Schwarzer Herrgott, Pfalz’ oudste  
(700 n. C.) akker, en als Grosses  

Gewächs geclassificeerd. Alleen zij  
mogen de wijnen niet als GG verkopen 
want geen lid van elitaire vdp. Te gek 
voor woorden. Nu azen de grote jongens 
op grond daar; journalisten en somme-
liers staan op de stoep. Ze kan er om  
lachen en schrijft ons ‘en jullie ontdekten 
en proefden dat vijftien jaar geleden al!’
Als entree de, alom (nrc, Volkskrant, 

Delicious) geprezen, hartelijke Silvaner 
2017, kruidig, zachtzilt, rustig, droog. 
In de Riesling Trocken ‘Kalkfels’ 2016 
ruik je de zachte kalk. Innemend, rus-
tig, tedere zuren, zachtdroog, drinken 
we vaak. Nog in de pubertijd is Riesling 
‘Vom Taubrunnen’ 2015, droge Spätlese 
van 60+ stokken, dwars geplant (meer 
licht, warmte, wind). Sereen, strak, mi-
neralig. Geduld, komt goed. Spannend 
ook de tweedruivige (Gemischter Satz) 
Zeller Schwarzer Herrgott 2016 uit 
60-jarig droomhuwelijk Riesling en  
Gewürztraminer. Joviaal würzig, limoen, 
bloemen, fris. Bij 3-sterren De Leest  
op tafel.

pfalz op het sap: 
heiner sauer
Eigenheimer Heiner Sauer werkt op de 
zandsteenflanken rond ‘warme’ Bad 
Gleisweiler vanaf 1987 biologisch en nu 
ook biodynamisch. Hij gelooft in biodi-
versiteit bodem en gezonde, rijpe drui-
ven. Terroir weiter gedacht, noemt hij het. 
Nu 3 Trauben in Gault/Millau. In de 
kelder weinig interventie, geen opvoe-
ding vanaf de tekentafel. Zo: open, 
spontane wijnen, helder, mals, op het 
fruit gebotteld. De basis ‘Cana’ 2017  
is een geurige, sappige Pfalz van grau-
burgunder, riesling, sauvignon. De Weiß-
burgunder is fijn fris, volslank, met 
wat toast. Grauburgunder 2017 is  
ronder en rijker, maar blijft energiek 
met frisse zuren, kruidigheid. Parade-
paard is Riesling Gleisweiler Bunt-
sandstein: limoen, hooi, grapefruit, 
honingmeloen. Droog, gevuld, niet 
strak. Ook rode Spätburgunder (pinot 

noir) is geliefd. 2017 nu: fris, volzacht, 
sappig, droog, pruim, aardbei. Ook op 
halve rondbuikige flesjes. Net als de 
Riesling. Zie vinoblesse.nl

herebeer marc tempé
Zijn tijd (te?) ver vooruit in 1997 here-
beer Marc Tempé als wij zijn eerste 
oogst 1995 voorstellen. We schrijven: 
‘men verklaart hem voor gek, voelt zich ge-
tart’. Werken met de eigen natuurlijke 
gisten, twee jaar opvoeding op houten 
vaten zonder sulfiet... Hij werd nog net 
niet met pek en veren de Elzas uitgezet. 
Na gekissebis over het transport verlie-
zen we elkaar na 2000 uit het oog. Niet 
uit het hart… en regelmatig kruisen 
onze wijnwegen op beurzen. Na een zo-
veelste hartelijk weerzien, gevolgd door 
kelderbezoek in Zellenberg eind 2015, 
maken verloren zoon Marc en eega  
Anne-Marie een glorieuze rentree  
op jubileumproeverij maart 2016. De 

wijnen, biodynamisch, breed, zacht, 
complex en oprecht, maken indruk. Niet 
alleen bij u: Guide Bettane et Desseauve 
vier sterren (producteurs de très haute 
qualité, ceux qui sont les gloires du vignoble 
français); No 1 in Grote Hamersma 2017; 
100pt Parker. Zojuist (13 augustus) op 
Instagram, Stephan Reinhardt (Wine 
Advocate) over Tempé: You either have  
it or you don’t: STYLE!. Duur? Niet gezien 
de kwaliteit, al helemaal niet vergeleken 
met top-bourgognes. Bij driesterren  
De Leest en De Librije beseffen ze dat 
ook. Uit het rijke, gezonde 2015 nog:  
Alliance, haute couture-ensemble van 
chasselas, sylvaner, plukje gewurz, pinot 
blanc, na twee jaar rijping volzacht,  
kruidig, witte bloemen, goede zuren. De 
Pinot Blanc Zellenberg is rijk, zacht, 
spoor restzoet verpakt in energieke zu-
ren, volume, toast, hazelnoot. Nog even 
geduld mag ook. In Riesling Zellenberg 
gekonfijte citrus, witte peper. Breedte 
2015; rechte rug van kalk/mergel-bodem; 
complex door twee jaar rustig rijpen op 
oude houten foeders. Beste ooit? 

Riesling & meer…
De door geschiedenis gescheiden buren Elzas en Pfalz hebben naast 
overeenkomsten ook verschillen. De Pfalz is warmer, droger, in de Elzas 
meer bodemvariatie en een andere, meer liberale traditie van wijn maken. 
Uit de Pfalz de sappige, op het fruit gefocuste zandsteenwijnen van 
eigenheimer Heiner Sauer in het zuiden, naast de introverte, mineralige 
(kalk!) van Tine Bernhard aan de noordgrens. Spektakel uit de Elzas komt 
van Marc Tempé met langdurig (twee, drie jaar…) ‘vrij’ opgevoede wijnen, 
breed, expressief en zacht als de beer zelf. Uit Oostenrijk de malse, 
duurzame veltliner van Donauwinzer. Goed jaar 2017…

Elzas

OOSTENRIJK

Niederösterreich

Pfalz

DUITSLAND

Marc oogst bij Janson-Bernard
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energie uit de bergen
domaine giachino
Uit de Savoie van de broers Giachino 
kwieke natuurwijnen van rond de  
Mont Granier. Volslagen anoniem toen 
we ze negen jaar geleden ontdekten,  
nu ster in Guide RDVF 2018, gecertifi-
ceerd Demeter en wijn tekort komend. 
Sprankelende 2017 Monfarina van  
80% jacquère en 20% verdesse, zo van  
’t vat sur lie ongefilterd in fles gestopt. 
Niet gechaptaliseerd, geen sulfiet. 
Licht, speels, pril, tomeloze energie,  
lychee, Alpenyoghurt (of is het verse 
bergkaas?), kweepeer, pepertje. Lekker.

wijnboer van ’t jaar: 
fanfan ganevat
La route des vins du Jura begint en eindigt 
in gehucht, bijna bedevaartsoord La 
Combe bij Rotalier, chez Fanfan (Jean-
François) Ganevat, door Revue du Vin 
de France tot vigneron de l’année (wijn-
boer van het jaar) gekozen. Bij gebrek  
aan wijn (hij kan elke fles wel zestig keer 
kwijt), koopt l’enfant terrible du Jura met 
zus Anne druiven bij biogabbers in Jura, 
Beaujolais, Bourgogne, Elzas en vinifi-
eert ze zelf, soms met deels eigen drui-
ven. De meeste rouges gaan als Vin de 
France door het leven, maar onderstaan-
de gewéldige, 30 maanden op grote hou-
ten vaten zonder sulfiet gerijpte, onbe-
hoorlijk rijke witte uit 2015 als Côtes  
du Jura Blanc. No 1 op de lijst 2015 La 

Pélerine van chardonnay uit 1938 op grij-
ze mergel. Kleiig breed, hecht, complex. 
Stuk Beaufort of Comté erbij…. Dan 2015 
Champ Poids, perceel uit 1968, kalk, bij 
Grands Teppes. Open, energiek, floraal, 
strakker. Volgt 2015 La Gravière van 
oude (minstens 60+) chardonnay op roze/
grijze mergel Doet aan Chalasses VV  
denken, zachte élégance en diepgang.  
De 2015 Les Cèdres  oude akker met kalk, 
terroir van (cru) Château Chalon. Symfo-
nisch, machtig en (bijzonder!) krachtig.
De rouges uit 2016, zijn frisser, energie-
ker dan in 2015 en allemaal anders,  
kijk onderaan deze bladzijde en op  
www.vinoblesse.nl. Unieke wijnen van 
een unieke wijnmaker. Sommige nog 
maar beperkt. 

de revolutie in jura en savoie
Zo snel kan het gaan. Als we in 2009 de wijnen van l’enfant terrible du 
Jura, Jean-François Ganevat aan u voorstellen, zijn Jura-wijnen hier (en 
ook in Frankrijk zelf) nauwelijks bekend, en op enkele vin jaune na, ook 
niet te vinden. Bijna tien jaar later: (bijna) elke weldenkende importeur 
heeft zo zijn eigen jura’s, (want?) er is vraag naar, en – ook belangrijk- er 
is nu ook aanbod van kleine, vaak jonge, wijnboeren die begeesterd zijn 
geraakt door het succes en werkwijze van apostel Ganevat (en van 
godfather Overnoy of perfectionist Tissot). Investerende Bourguignons 
kopen grond en domeinen op. Wijnbars plaveiden de weg en nu heeft 
elke zichzelf respecterende sterrenzaak Le Jura op de kaart. Keerzijde van 
de medaille: prijzen (zeker van de grote wijnen) zijn flink gestegen. De 
vraag – wereldwijd inmiddels – is enorm, het aanbod qua volume klein 
door de kleine oogsten van de laatste jaren. Oui, net de Bourgogne. 
Stiekem lift de hoger gelegen onderbuur Savoie mee: ook une nouvelle 
vague van omdenkende producenten met frisse, authentieke (natuur)
wijnen van ‘eigen’ (berg)druiven als jacquère, roussette en mondeuse.  
De prijzen zijn er nog vriendelijk.  

Jura & Savoie

Amfora? Ja!
Het zal niemand zijn ontgaan: het  
gebruik van amfora’s in de wijnkelder 
is in opmars. Tjitske verhaalde er al 
eerder over op de website. Voor een 
gedetailleerde uitleg kunt u het best 
(ook) dat artikel lezen. Inmiddels 
werken meerdere van ‘onze’ boeren 
met amfora’s. Sommige -en niet de 
eerste de beste… -lieten het resultaat 
van hun eerste poging met een ver-
ontschuldigende blik proeven… Ja, 
alle begin is moeilijk. De universiteit 
van Milaan deed onderzoek naar de 
gunstige eigenschappen van amfo-
ra’s op wijn en kwam tot de conclusie 
dat de porositeit ontwikkeling van 
aroma ten goede komt; er minder 
sulfiet wordt opgenomen; de zuur-
graad iets daalt en de hoeveelheid 
mineralen toeneemt. Wij merken dat 
geslaagde exemplaren open, rustig 
en in balans zijn. Minder getypeerd 
worden door jonge, in de kiem ge-
smoorde reductieve aroma’s, of ge-
domineerd door hout…. Bij onze  
producenten zijn alle amfora’s bo-
vengronds en van aardewerk. Er zijn 
er die de wijn (ook) op amfora vergis-
ten, anderen er alleen op laten rij-
pen. Gabriele Buondonno (zie pagina 
29) koos voor zijn Toscana Rosso 
Lemme er een van zandsteen die 
minder zuurstof doorlaat om juist  
het fruit van de bijzondere druiven te 
bewaren. Cultheld Jean-Francois 
Ganevat (Jura) gebruikt beide, Marc 
Angeli (Loire) en Cantina Morone 
(Campania, pagina 31) maken van 
dezelfde wijn twee versies zodat je 
het verschil mooi kunt proeven. 

Het begin- en eindpunt van  
de Route des Vins du Jura

JF Ganevat, alias Fanfan

DOMAINE GIACHINO
2017 Vin de Savoie ‘Monfarina’
Bergstroom, zo van ‘t vat sur lie op fles. 
38617  nu-2020    € 12,95

ANNE & JEAN-FRANÇOIS GANEVAT
2016 Vin de France Rouge ‘Poulprix’
Verleidelijk elegant. Gamay en poulsard.
34716  nu-2020    € 23,00

2016 Vin de France Rouge Cuvée ‘Madelon’
Volzacht, gamay (Morgon), pinot noir Jura.
36216  nu-2020    € 23,00

2016 Vin de France Rouge ‘J’en Veux Encore’
Ondraaglijk licht, peps.  
Oude rassen op amfora.
31816  nu-2020    € 24,00

2016 Vin de France Rouge  
‘De Toute Beauté’
50+ gamay (Moulin-à-Vent)  
met juradruiven.
36616  nu-2020    € 25,00

2016 Vin de France Rouge  
‘Seau-trou les corvées’
Klasbak. Puur trousseau uit Arbois.
45616  nu-2020   € 31,00

De rode wijnen van Anne en Jean-François 
Ganevat zijn via de website te bestellen. 

2015 Côtes du Jura Blanc ‘La Pélerine’
Chardonnay uit 1938 op grijze mergel. 
45415  2019-2023    € 28,50

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Champ Poids’
Perceel uit 1968, kalk, bij Grands Teppes. 
47315  2019-2023    € 28,50

2015 Côtes du Jura Blanc ‘La Gravière’
60+ chardonnay op roze/grijze mergel.
47815  2019-2023    € 29,50

2015 Côtes du Jura Blanc ‘Les Cèdres’
Oude akker met kalk, terroir Château Chalon.
46815  2019-2024    € 29,95

Bestellen kan ook op: 
www.vinoblesse.nl
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muscadet nature
Onvermoeibaar, biodynamisch Musca-
detlicht, Jo Landron van La Louvetrie: 
het lijkt soms of hij hele appellation op 
zijn rug torst. Fijn (maar klein) resultaat 
in 2017. De Muscadet de Sèvre et Maine, 
Amphibolite Nature is een miniatuur-
tje, zó subtiel, zó zachtfris, elegant, op-
wekkend. Je ruikt en proeft zee; zand; 
schelpjes. Harold Hamersma over 2015: 
‘zilt, zee, zinderend, zuiver’. Mosselen!

bonheur in de anjou
Idyllisch bij Domaine des Sablonnet-
tes in lieflijke Anjou. Opstandige Joël 
en Christine Ménard werken er in de 
twintig jaar dat we ze kennen compro-
misloos biodynamisch, met motto:  
cultivons le bonheur. Zoon Jérémy maakt 
de wijnen nu, doet dat prima. Alle wij-

nen gaan als vin de france door het leven.  
De Ménards hebben het gehad met de 
starre én lakse autoriteiten. Rouge Le 
Bon P’tit Diable 2016 is een goedge-
luimde cabernet franc. Stijl vin nature, 
zwarte fruit, fris, kwiek, soepel,  
glou-glou. Fleur d’Erables, Chenin 
Moelleux (=coteaux-du-layon) is  

enige zoete 2016 door nachtvorst.  
Verkwikkend rinszoet, appels, linde-
bloesem, kweepeer, 10.5˚ maar. Energie.

sauvignon klassiek
Tijd vliegt: tweeëntwintigste jaargang 
alweer van de door Jean-Luc Mardon 
(Oisly) duurzaam (Terra Vitis) en sappig 

modern-klassiek gemaakte sauvignons 
op Domaine du Pré Baron. De 2017 
Sauvignon de Touraine is 100% Loire: 
pril en fris, vol, grassig, grapefruit, 
kruisbessen. De Oisly (soort van cru) 
L’élégante is van laatpluk sauvignon 
oude stokken. Gekonfijt fruit, zwoel  
en rijk. 

loire anno nu
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 veel  
vieilles vignes. De (ongefilterde) 2017 
Sauvignon Sassayen uit dorpje Sassay 
bij Oisly is volfris, royaal zacht, gekon-
fijt fruit (grapefruit, guave, perzik). 
Loire naar ons hart. Net als de 2017  
Phyllade, een fraaie chenin van leisteen 
uit Haut-Anjou. Strak, verfijnd, droog, 
schoon, dynamisch, doe er maar een 
snoekbaars bij. Ook fijn 2015 Cheverny 
Rouge (pinot noir, gamay). De frisse ele-
gantie - Loire zo eigen - met het volume 
en rijpe fruit van 2015. Mals en zacht, 
géén hout.

nieuwe sancerres:
domaine du carrou 
Eind juni slapen we voor het eerst sinds 
tijden in dorp Sancerre zelf. Net als  
in de Bourgogne wordt anno 2018 de 
wijn(reputatie) uitgebaat: terrassen vol 
wijntoeristen, wijnwinkels en een fraai 
Maison du Vin waar je een wisselend 
zestal wijnen kunt proeven. We zijn er 

voor het werk, maar het voelt als vakan-
tie deze warme zondagnamiddag. De 
volgende ochtend naar Domaine du 
Carrou van Dominique en Danny  
Roger in Bué, een suffend dorpje van 
driehonderdvijftig wijnzielen verderop. 
Veertig domeinen bewerken er 600ha op 
de hellingen rondom. Dominique blijkt 
een man van terroir. Eerst krijgen we een 
cursus aan de hand van geologische 
kaart en gesteente alvorens we mogen 
proeven: caillottes (klein, zacht  kalkge-
steente op Oxford-kalk), terres blanches 
(klei-kalk uit Kimméridgien, denk aan 
Chablis), en silex ( bekend van nabije 
Pouilly-Fumé. Dan de wijnen..: sancer-
res met diepgang en complexiteit, met 
eigen, natuurlijke gisten gevinifieerd 
en van natuurlijk bewerkte akkers. Niet 
100% bio, zolang er geen alternatief is 
voor de inzet van (in bio ook toegestane) 
kopersulfaat tegen meeldauw, vindt  
Dominique.

De ‘gewone’ Sancerre 2017: komt van de 
drie terroirs (caillottes, terres blanches, 
silex). Nog piepjong, de concentratie van 
2017, breed, vol, geel fruit, rijpe grape-
fuit, fijne zuren, lengte, toekomst ook. 
Sancerre 2016 Chêne Marchand: offi-
cieuze grand cru van caillottes (Oxford 
kalk). Niveau hoge chablis (denk aan  
Forest van Dauvissat): subtiel en krach-
tig tegelijk, wit fruit, eikenschors, kalk. 
Lange, krachtige finale. Gaat nog 5–10 
jaar mee.

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 relatief veel ‘en bio’ gewerkt. Mooi zo. Prettig is ook  
het spaarzame houtgebruik en dat wijnen zelden veel alcohol hebben,  
en juist wel fraîcheur… De invloed van jaargang, zo nat en noordelijk, is 
groter dan elders. Net als in 2016 decimeerde nachtvorst ook in 2017 na  
te vroeg uitlopen loten (zachte winter) de oogst, vooral de Touraine 
(Chinon, Bourgueil, Oisly, Cheverny) was de pineut, al is kwaliteit  
(mede daardoor) veelal hoog. 

Loire

DOMAINE DE LA LOUVETRIE
2017 Muscadet de Sèvre et Maine 
‘Amphibolite’
Je ruikt en proeft de zee; zand; schelpjes. 
21417  nu-2020   € 12,95

DOMAINE DES SABLONNETTES
2016 Vin de France Rouge  
‘Le bon p’tit diable’
Zwart fruit, kwiek en soepel, vin nature.. 
38016  nu-2020    € 10,95

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

DOMAINE DU PRE BARON
2017 Sauvignon de Touraine
Echt sauvignon, echt Loire.
02217  nu-2019  € 9,50 

2017 Touraine Oisly ‘l’Élégante’
Gekonfijt fruit, zwoel en rijk.
02717  nu-2020  € 11,25

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

2017 Vin de France Blanc ‘Phyllade’
Fraaie, droge, montere chenin van leisteen 
uit Anjou.
13217  nu-2021   € 14,95

2015 Cheverny Rouge
Rijpe pinot noir+gamay, met frisse 
elegantie. 
18415  nu-2020   € 14,95 

DOMAINE DU CARROU
2017 Sancerre Blanc
Nieuw: van drie terroirs, fijne zuren, lengte, 
toekomst.
00417  nu-2022  € 17,50

2016 Sancerre Blanc Chêne Marchand
Cru van Sancerre, op caillottes.
14516  2020-2028  € 21,50
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les grands vins du
champ des treilles
Ook hier moeten we voor twee jaar in-
slaan, en straks op de rem staan…. Wei-
nig 2017 op Champ des Treilles, ook 
rond Sainte-Foy-La-Grande in uiterste 
oosten van de Bordeaux sloeg nacht-
vorst voorjaar 2017 hard toe. Voor wie 
het befaamde echtpaar niet kent: 
Jean-Michel Comme is régisseur van 
Pontet-Canet, stuwt deze grand cru  
biodynamisch naar ongekende hoogte 
(en prijzen). Corinne adviseerde onder 
meer grand cru Climens (Barsac) terug 
naar de top. Eigen domein Champ des 
Treilles fungeert voor dit vliegend (nu 
ook in Nappa consulterend) koppel als 
proeftuin voor de grands crus. Geweldige 
wijnen (zeker in 2016): energiek, puur, 
jong soms streng, altijd met lange adem. 
Wit is helaas al op. De houtloze 2016 
Rouge ‘Le Petit Champ’ (60% merlot, 
30% cabernet franc, 5% cabernet sauvig-
non, 5% petit verdot) heeft de charme  
van het ongerepte met peper, braam, 
vlier. Stoer en mondvullend. Meer  

echt kelderwijn is de 2016 Grand Vin. 
Gespierd, rokerig, donker fruit, beetje 
toast van gebruikte vaten Pontet-Canet. 
Un grand vin….  

beau margaux 2015 
Autodidact Christophe Landry is un 
enfant du pays, want wijnboer van vader 
op zoon in Arsac op Château des Gra-
viers, en staat ver af van het klassieke 
type feodaal hautain delegerende (zelf 
liever golfende) kasteelheer. Christophe 
wil maar een ding: de fijne kiezelgrond 
laten spreken in het glas, werkt daarom 
biodynamisch; gebruikt amper sulfiet; 
klaart niet; filtert minimaal en is spaar-
zaam met nieuw hout. De margaux 
2015, een echte cru artisan heeft het 
verleidelijke rijpe van groot, warm jaar, 
is volzacht, blijft delicaat en energiek 
dankzij de biodynamie en sextet(!) drui-
ven (cabernet, sauvignon, merlot, cabernet 
franc, petit verdot, malbec en carmenère). 
Ceder, wat hout, zwart fruit, volle ron-
deur, fluwelen finesse. Amper sulfiet. 

Très beau margaux. Ook weer binnen de 
2011 die open begint te gaan. Te bestel-
len via site.

malbec op zijn plek
in 2000 aan de coöperatie ontsnapt, ho-
ren Matthieu en Virginie Molinié met 
Château de Ponzac bij de nouvelle vague 
die van notoir nukkige, hier in Cahors 
thuiswedstrijd spelende malbec sappi-
ge, fruitrijke wijnen weet te maken zon-
der dat aan authenticiteit wordt ingele-
verd of er hout(smaak) aan te pas komt. 
Alle (voorheen maar deel) wijngaarden 
worden biologisch bewerkt, certifice-
ring volgt met oogst 2019. De 2016  

Cahors ‘Maintenant ou Jamais’ is een 
kekke (het nieuwe etiket ook) houtloze 
malbec met handje merlot, om jong, licht 
gekoeld van te genieten. Fijn, fris jaar op 
het fruit, soepel, pruimen, peper, rinst 
en raspt nog wat onschuldig na. De 2015 
Cahors ‘Patiemment’ (médaille d’or, 
Paris) is andere koek. Ook geen hout, 
wel van andere grond. Kimmerdgien als 
in Chablis… Meer finesse, fraîcheur, 
voller, krachtiger ook, mede door het 
warme jaar. Revue du Vin de France:  
‘imbattable à ce prix’. 

bordeaux en zo…
In Bordeaux zetten wij onze eerste wijnstappen, half jaar Sauternes 
(1982), vijf maanden (1984) Médoc. We kennen er de maîtres de chai en de 
dag in, dag uit vaten overstekende keldermannen. Alle deuren gaan 
open, als je maar niet de officiële neemt. Maar verder: een vréémde 
wereld, niet de onze. Feodaal. Geld, handel, aanzien tellen. En dan pas de 
wijn zelf. We keren ons af, zeker als we ontdekken hoe gastvrij en per-
soonlijk het elders toegaat. Toch zijn we blij als we in 2009 biodynamisch 
duo Comme van Champ des Treilles tegenkomen. En later Christophe 
Landry van Château des Graviers in Margaux en diep in Le Sud-Ouest 
Matthieu en Virginie Molinié uit Cahors. Alle met wijnen naar ons hart: 
authentiek, biologisch, menselijk.   

Paard aan het werk in de wijngaard  
van Pontet-Canet

Bordeaux

CHÂTEAU CHAMP DE TREILLES
2016 Bordeaux Rouge ‘Le Petit Champ’
Puur, stoer, mondvullend. 
06816  nu-2022   van € 11,50

2016 Bordeaux Rouge ‘Grand Vin’
Rechte rug, zwart fruit, spierballen.
06316  2019-2027   € 14,50

CHÂTEAU DES GRAVIERS
2015 Margaux Cru Artisan
Groot jaar, de kelder in..!
37915  2020-2027   € 29,00

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

2015 Cahors ‘Patiemment’ 
Top-malbec zónder hout.  
Kimmerdgien-grond.
15515  eind 2018-2023  € 13,50

Margaux in de herfst
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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-2022   € 41,50 

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

Champagne graag…
Waarom niet vaker van champagne genieten? De extra accijns (+€ 1.50) 
op mousserend is er niet meer, hoewel deze relatief zwaarder drukte op 
eenvoudige bubbels als cava dan op dure champagne. Hoe dan ook: het 
leven mag (dient) gevierd worden. En wat past daar beter bij dan in fijn 
gezelschap een glas goede, liefst biologische champagne te ontkurken? 
Zelfs geen kurkentrekker voor nodig. Onze biodynamische leveranciers 
youngster Thomas Barbichon en bijna-veteraan Erick De Sousa staan u ten 
dienste. Hun champagnes scoren steevast hoog in blindproeverijen Wine- 
Life en Perswijn. Logisch, want het zijn champagnes van gezondere 
druiven, en qua smaak zachter, lager gedoseerd en een stuk natuurlijker. 
En het leuke is: ze zijn niet duurder dan veel klassieke (vaak zoetzure) 
merkchampagnes. Proost. 

famille de sousa 
Ruim twintig jaar geleden (alweer…) in-
troduceerden wij in Nederland de ‘klei-
ne’ champagnes van Erick en Michelle 
de Sousa uit Avize Ze bewerkten toen  
al sommige (grand cru-) percelen bio-
dynamisch. Sinds 2013 is alles Demeter 
gecertificeerd en werken enfants Char-

lotte, Julie en Valentin mee. Pa Erick was 
zijn tijd vooruit, nu struikel je over de 
recoltant-manipulants (zelf bottelende 
boeren) al dan niet bio werkend. Geluk-
kig is een champagne De Sousa alleen 
De Sousa als er De Sousa opstaat. Ener-
giek, subtiel, bescheiden gedoseerd, en 
met weinig sulfiet. De Brut Tradition 
net als grand cru winnaar WineLife is 
van 50% chardonnay,40% pinot noir, 10% 
pinot meunier. Open, soepel, droog, fris, 
zacht en fijntjes. Heerlijk ook om los te 
drinken. De Grand Cru Brut Réserve 
Blanc de Blancs maakt grand cru  
(Avize) status helemaal waar. Aristo-
cratisch subtiel, precies, vitaal, fijn  
en droog. WineLife december 2018: 
must-have! Perswijn 4  ster. Bij Beste 
wijnen 2017 in  Elsevier. Een 9 in dgh 
2017.

de zonen barbichon 
Biodynamische champagnes van Ro-
bert Barbichon et fils waar zonen ( fils) 
Thomas en Maxime op weg zijn naar 

roem. De 9ha wijngaarden in de Côte de 
Bar (zuidelijkste deel Champagne, lig-
gen verspreid over zeventien akkertjes, 
afgewisseld met bossen, weilanden, ri-
viertjes. Een kenmerkend verschil met 
de levenloze monocultuur rond Reims 
en Epernay. De klei/kalk-bodem geeft 
breedte (denk aan meursault); net als de 
malolactische gisting, weinig sulfiet, 
lage dosage (toevoegen van in champag-
ne opgeloste suiker vlak voor uiteinde-
lijke botteling, die bepaalt hoe droog of 
zoet champagne wordt). Ook is het hier 
gemiddeld warmer. Humane champag-
nes die goed vallen, óns zelf ook erg be-
vallen en al op tafel staan bij sterrenres-
taurants. Wij kiezen de bijzondere Brut 
‘Réserve 4 cépages’, een strijkkwartet 
van 70% pinot noir, 10% pinot meunier, 
10% chardonnay, 10% pinot blanc met lage 
(4g/l) dosage. Breed, zachtfris, appeltjes, 
kweepeer, brioche, hazelnoot, honing. 
Zachte mousse, rustige zuren, weinig 
sulfiet. 4 ster Perswijn. Coup de coeur, 
Revue du Vin de France.

Champagne

vin de france pico 
Tegenpolen: Thomas Pico, de jonge hond 
van Pattes Loup en oude(re) maître  
Vincent Dauvissat. Waar de wijnen van 
Pico extravert, gul, jong al té lekker zijn, 
vergen de introverte, minimalistische 
van Vincent tijd en geduld. Bij Pico twee 
rampjaren na elkaar: maar 15% geoogst 
in 2016 (nachtvorst, tweemaal hagel); in 
2017 door  voorjaarsvorst, 30% de moins. 
Dit is –hij kan niet anders – verdiscon-
teerd in prijzen. Briljant alternatief:  
Vin de France Pattes Loup 2017,  
chardonnay van bevriende boeren in  
Limoux door Pico gevinifieerd, met nu 
20% gros manseng uit de Gers voor extra 
peps. Dynamischer, krachtiger, frisser 
dan ‘try out’ 2016. Meer fruit ook, meer 
de hand van Pico. Nu per 6 verpakt. 

op bezoek bij vigot
Dappere dwarsliggers Fabrice en  
Christine Vigot raakten in 2017 hun 
stukjes Echézeaux, La Colombière en 
gewone Lutenières kwijt toen het pacht-
contract afliep. Al die oude stokken, 
dertig jaar met liefde natuurlijk ver-
zorgd: weg, dat doet pijn. Rest hen nog 
luttele 2.3 ha om te exploiteren. Deels  
in Gevrey-Chambertin, percelen van  
ouders Christine. In juni maakten we  
er een wandeling met ze na 2017 van het 
vat te hebben geproefd, waaronder de 
nieuwe basis- bourgogne uit Chambolle, 
voorjaar 2019 in dit theater. 

achtertuin richard
Aanwinst Domaine Henri Richard is 
een van de oudste bottelende domeinen 
in Gevrey. Opgericht in jaren dertig door 
Jean Richard, overgrootvader van Sarah 
Bastien (waar we pas weer op bezoek 
waren) als deze tonnelier en goûteur, lapje 
Charmes-Chambertin, en later wat  
Gevrey-Chambertin bemachtigt. Zwaar 
weer eind vorige eeuw als huwelijk klein-
dochter Margaret spaak loopt. Druiven 
moeten verkocht aan de handel om te 

bezoek aan de bourgogne
In alle (relatieve) rust in juni al onze Bourguignons bezocht. Gezichten 
staan vrolijker dan jaar geleden. Met royale oogst 2017 is de laatste jaren 
sinister lege kelder weer gevuld. Verassend blijft de kwaliteit van 2016, 
geconcentreerd en fijn, zowel wit als rood. Alleen er is zo weinig van…: 
sommige wijnen in de Côte de Nuits en Chablis zijn niet eens gemaakt. 
Nachtvorst in het voorjaar, kans op hagel het hele jaar door: ze moeten er 
mee leven. Met de torenhoge (markt)prijzen van zelfs de villagewijnen zoals 
‘gewone’ meursault of gevrey, bij iedereen meer aandacht voor de basis, 
coteaux bourguignons, waar (herkomst)regels soepeler voor zijn en de 
gewone bourgognes, opdat de Bourgogne niet een no-go-area wordt voor  
de gewone wijnliefhebber. Jacques Carillon, zoveelste generatie depuis 1520 
in Puligny-Montrachet weet het in perspectief te plaatsen. Opa Robert had 
het in de zestiger jaren niet makkelijk. Rouge was de mode. Eén vat vosne 
werd geruild tegen drie vaten puligny… In Chassagne en Saint-Aubin werd 
pinot noir aangeplant en twintig jaar later vrolijk weer vervangen door 
chardonnay… Want in de VS, Engeland, Japan, Noord-Europa, steeds 
belangrijkere markten, wordt wit meer als aperitief gedronken. En de 
keuken werd lichter, mediterraner, eerder om wit dan rood vragend. 

Bourgogne

DOMAINE PATTES LOUP
2017 Vin de France Blanc 
Chardonnay (Limoux) met wat gros 
manseng en clairette.
21017  nu-2020   € 13,95

HENRI RICHARD
2015 Coteaux Bourguignons Rouge  
‘La Pointure‘
Gamay noir en teinturier, pinot noir  
en tête de nègre, césar en chardonnay.
49915  nu-2020   € 17,50

De verklaring van de symbolen 
             12   
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overleven. Er wordt wel al biologisch ge-
werkt, certificaat volgt in 2005, dat voor 
biodynamie in 2018. Sinds 2010 maken en 
bottelen achterkleinkinderen Sarah en 
broer Richard (oenoloog in Canada) de 
wijnen zélf. Stijl: elegant en puur (eigen 
gisten, weinig sulfiet, geen enzymen, on-
gefilterd), op het fruit door traditionele 
hele druif-vinificatie. 
Uit het zonrijke 2015 nog de Coteaux 
Bourguignons Rouge, La Pointure van 
55+ achtertuintje in Couchey (bij Fixin) 
met gamay noir, gamay teinturier, pinot 
noir, césar, pinot tête de nègre, chardonnay 
en nog nader te identificeren soorten... 
Volop fruit, pepertje, kloekfris, stoer. 
Drinkt weg zoals je dat van álle bourgog-
nes zou willen. In Baarn nog paar doosjes 
(van 3 fl.) 2015 Grand Cru Charmes- 
Chambertin 17.5 pt. rdvf, 91–93 pt.  
Parker. 

chez ambroise
27 juni, 14.00 uur precies chez la famille 
Ambroise in Prémeaux. Papa Bertrand 
(we kennen hem sinds 1988) komt vrolijk 
toeterend op zijn tractor aan, de kinde-
ren mogen het domein dan hebben over-
genomen dat betekent niet dat hij met 
pensioen is. We kletsen bij, wisselen uit, 
zo gaat dat in de Bourgogne.
Daar is zoon François al, hij maakt de 
wijnen nu, doet dat verdomd goed: de 
‘gewone’ bourgogne rouge én blanc wor-
den bij De Librije (***) per glas geschon-
ken. We informeren naar hoe het zit met 
het bio-certificaat dat ze –na uit wan-
hoop eenmalig niet-bio ingrijpen in 
probleemjaar 2016- zijn kwijtgeraakt. 
Hij is pissig, emotioneel: al die jaren 

daarvoor en daarna in 2017 voldoen ze 
overal aan, toch moeten ze weer bij nul 
beginnen en drie jaar wachten. Daar 
heeft hij geen trek in, voor ons is het 
niet van wezenlijk belang, spijtig is het 
wel. Zus Ludivine is gearriveerd, met 
haar proeven we 2017. Fijn nieuws: de ge-
liefde coteaux bourguignons wit en 
rood (in 2016 niet gemaakt) zijn uitste-
kend; er is genoeg van; en ze gaan eind 
augustus al op fles. 2017 Coteaux 
Bourguignons Blanc, Lettre d’Éloise 
(100% chardonnay bij het spoor) is een 
gulle allemansvriend, fris en zacht, 
toefje hout toe. Tree hoger 2016 Bour-
gogne Blanc: sappig, rijk, rijp fruit, bo-
ter, très bourguignonne, très Ambroise. Rij-
ping op grote vaten in plaats van kleine 
doet goed. Nog uit 2015: Hautes Côtes 
de Nuits Blanc met gekonfijt fruit, ge-
brand, honing, kwieke zuren, vulling 
2015. Kerstwijn? De 2017 Coteaux Bour-
guignons Rouge, 100% pinot noir oude 
70+stokken (deel gamay is gerooid) is 
lekker stevig, braam, kersen, friszacht, 
tikje rustiek in finale, mag voor deze 
prijs. 2016 Bourgogne Rouge van 
50+-veldje, 5 hl/ha(!), echt nuits: krui-
dig, zwarte kers, thee, ferm, volfris, niet 
zwaar, snufje hout. Steviger, meer be-
waarwijn is de 2015 Bourgogne Rouge 
Vieilles Vignes van oudste van toch al 
oude (50–60 jaar) pinot noir, lang en 
luxueus (helft op nieuwe foeder) opge-
voed, rijp (2015) en geconcentreerd. 
Mooiste van zeldzame 2016 is Nuits 
Saint-Georges: donker (15 hl/ha), aards,  
spicy, thee, zwart fruit. Tanige elegantie 
en lengte van 1er cru. 

puligny 2016 carrilon 
Een van de beste witte wijnboeren van 
de Bourgogne (en dus van de wereld…): 
Jacques Carillon in Puligny-Montra-
chet. Ook hier proeven we sinds 1986  
elk jaar de nieuwe oogst, zo ook in juni, 
2017, volgens Jacques ergens tussen  
2015 en 2016 in. Nog beperkt: Puligny- 
Montrachet 2016. Een puligny pur  
sang: elegant, voornaam, zacht, brioche, 
steely finale. Twee, drie jaar geduld, 
maar niet té lang.

drieëndertigste jaar 
van ’t vat bij germain
Meursault, 26 juni: we staan in de eeu-
wig (nu weldadig) koele kelder van Jean-
François Germain. 2017 is de 33e jaar-

gang die wij er van het vat proeven.  
JF is goed geluimd, stoer bebaard. Wijn-
gaarden bij de cave zien er gezond uit; 
dat wordt eind augustus al oogsten; de 
goede én grote oogst 2017 ligt rustig te 
rijpen in de nu eens allemaal gevulde 
vaten. Rood is toegankelijk, veel fruit, 
rijp maar fris, weinig tannines, Beau-
ne-Bressandes is memorabel. Bij wit 2017 
is de gewone meursault ook al open, bij-
na drinkklaar De crus tonen meer reser-
ves: coup de coeur: Meursault Charmes, 
aristocratische élégance. Grote charmeur 
is Poruzot, een cursus meursault. De 
prijzen? Hetzelfde, we hadden op daling 
gehoopt. JF legt nog eens uit dat ze met 
de misère (nachtvorst, hagel) van afgelo-
pen jaren bij elkaar een hele oogst kwijt 
zijn. Laatste nieuws: hij gaat in 2018 een 
vat meursault sans souffre (zonder sulfiet) 
maken. Waarom? Om te proberen, van te 
leren… Leuk, maar zou je niet alle wijnen 
iets minder sulfiet bij bottelen geven? 
Zijn ze eerder aanspreekbaar, mooi  
ouderen doen ze toch wel.
Dan proeven we 2016: jaar van lente met 
nachtvorst en hagel. Van rood is een 
kwart, wit een derde geoogst… In af-
wachting van 2016 Bourgogne Blanc  
(3 vaten in plaats van 10), eerst nog de 
prachtige 2015 van vieilles vignes in 
Meursault, niet in AOP. Ingeklonken 
rondrijk, toast, kruidigheid. Meursault 
2016 van Pellans, Moulin au Judas, Clos du 
Cromin. Dressoles, Vireuils is krachtig, 
fris, volvet, geroosterd brood, hazel-
noot. Van Chevalières, compact, fris, 
steely als een puligny, nog paar dozen. 
Net als van knuffelbeer Limozin de 
concentratie (2 vaten ipv 6) en diepgang 

van 80 jarige-stokken; 1er cru Poruzots, 
archetype van wellustige meursault, 
wow. 1er cru Chassagne-Montrachet 
Morgéot (Fairendes) is boerser, rijker, 
breder. Les Perrières en Charmes zijn al 
verdeeld onder habitués. Sorry, in 2017 
is er meer. Van rood rest beetje Beaune- 
Bressandes, klasse van wijze stokken, 
zie website.

de x-factor 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, 
haard op voor idealistisch - maar eerder 
hard dan idyllisch! - tweede leven in de 
Bourgogne. Zijn geloof in biodynamisch 
en zonder sulfiet werken, wordt beves-
tigd: pure, verteerbare wijnen met sap: 

La Bourgogne krijgt zo een vierde dimen-
sie, een X-factor... Na paar jaar rijpen: je 
weet niet wat je proeft. 2016 Bourgogne 
Blanc: de schaarse druiven (eind okto-
ber geplukt) uit Saint-Aubin, Monthelie, 
Meursault en Santenay samen in één wijn: 
gul, volfris, geconcentreerd, fijne zuren, 
toast (van rijpe druiven, niet het hout), 
lengte. Uit 2015 de rode L’Étrange, vreem-  
deling van 65+veldje met 80% gamay à  
petits grains, 20% pinot fin. Boeiend van 
geur tot afdronk. Peper, braam, viool-
tjes, kloek, fris, très naturel. In 2015  
Maranges Rouge het serene en rokerige 
van 60+-stokken pinot fin. Griotjes, don-
ker bosfruit, stoer, puur. Nog 2–3 jaar 
opzij: word je blij.

Marc en Pierre Fénals achter de  
biodynamische kruiden 

MAISON BERTRAND AMBROISE
2017 Coteaux Bourguignons Blanc ‘Lettre 
d’Eloïse’
Witte Bourgogne voor een fooi. 
09317  eind 2018-2021  € 11,95

2016 Bourgogne Blanc
Sappig, lekker toast, gember.
12016  eind 2018-2023  € 15,95

2015 Hautes Côtes de Nuits Blanc
Gekonfijt fruit, honing, kwieke zuren. 
Kerstwijn? 
12115  nu-2021   € 19,95

2017 Coteaux Bourguignons Rouge  
‘Lettre d’Eloïse’
Oude stokken. Rode Bourgogne voor 
habbekrats.
06717  eind 2018-2021  € 11,95

2016 Bourgogne Rouge 
Echt nuits: kruidig, zwarte kers, snufje hout. 
03016  eind 2018-2022+  € 15,95

2015 Bourgogne Rouge Vieilles Vignes 
Oude stokken pinot, lang en luxueus 
opgevoed. 
51215  eind 2018-2022+   € 16,95

2016 Nuits-Saint-Georges 
Oude stokken rond Prémeaux. 
12616  2020-2025  € 37,50

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

HENRI GERMAIN & FILS
2015 Bourgogne Blanc
Mini-meursault. Rond en rijk. Geduld.
08315  eind 2018-2022  € 25,50

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

2016 Meursault Chevalières
Compact, fris, steely als een puligny.
08716  2020-2025+  € 57,50

2016 Meursault Limozin
Concentratie en diepgang  
80 jarige-stokken.
07716  2021-2026+  € 57,50

2016 Meursault Poruzots 1e cru
Archetype van wellustige meursault, wow. 
09716  2022-2030+  € 68,00

2016 Chassagne-Montrachet Blanc  
1e cru Morgeot
Boerser, rijker, breder. 
08816  2020-2027+  € 65,00

MAISON EN BELLES LIES
2016 Bourgogne Blanc
Oogst uit Saint-Aubin, Monthelie, 
Meursault en Santenay samen.
07116  2019-2023    € 25,00

2015 Vin de France Rouge ‘L’Étrange’
Stoer! Oude gamay à petits grains,  
20% pinot fin. 
10415  eind 2018-2021    € 22,50

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

Jacques Carillon
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vissoux? chermette! 
Nieuwe naam voor Domaine du Vissoux: 
Pierre-Marie en Martine Chermette spre-
ken nu zoon Jean-Etienne is toegetreden 
van Domaines Chermette. Hier in zui-
den Beaujolais komen we sinds 1994 voor 
levenslustige beaujolais van rijpe druiven 
van geploegde akkers, natuurlijk gemaakt 
zonder sulfiet, suiker, gisten of Arabische 
gom. Ster is Beaujolais Vieilles Vignes 
Origine van 35–85 jaar oude gamay op 
graniet. Concentratie in 2017. Rijp maar 
fris fruit, mals, het kruidige van oude 
stokken, vrolijk fruit toe. Van 2016  
Fleurie Les Garants nog een beetje:  
volslanke diva met parfum van viooltjes, 
iris, jasmijn, grafiet, 2017 volgt.

proeven in morgon:
la bonne tonne
In januari ontmoeten we de jonge Thomas 
Agatensi van La Bonne Tonne uit  
Morgon. We proeven het gamma. Tref-
woorden: elegantie, mineraliteit, diepte 
oude stokken. Domein van 65+er Marcel 
Grillet  wordt geleid door zoon Aurélien 
en (schoonzoon) Thomas. De 6ha worden 

biodynamisch en deels met het paard  
bewerkt. Natuurlijke vinificatie zonder 
sulfiet (alleen bij bottelen), vrije opvoe-
ding op oude houten vaten. In juni proe-
ven we er met Thomas en Marcel rijk 2017 
van het vat en 2016, 2015, 2014 op fles. 
Verkwikkende, verfijnde, bourgogne- 
achtige wijnen. Nu: 2016 Morgon Les 
Charmes (graniet): als een jonge blom, 
koket, eigengereid in al haar charmes. 
Veel fruit ook. 2016 Morgon Côte du  
Py, officieuze grand cru, (70–80 jarige 
stokken, leisteen) is meer gereserveerd, 

deze inner beauty,hoeft niet te koket-
teren. Energie, diepte, achteloze  
verfijning. 

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 hogerop, net ten zui-
den van Lyon. Druiven: gamay en chardon-
nay. Expositie, bodem en vinificatie 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, perzik, abrikoos, als 
mooie bourgogne. Rouge, 2017 Trabou-
les van gamay is gemaakt als syrah, niet 
als beaujolais. Krokant, warmfris, fram-
boos, kers, pepertje. Het rijpe van 2015, 
frisse van 2016. Hamersma: ‘Drinkt u maar. 
Slempt u maar’.  

Beaujolais  
& Lyonnais

beaujolais & lyonnais
Dit voorjaar ook een stop in de Beaujolais, bij La Bonne Tonne in Morgon. 
Met nestor (65+) Marcel Grillet wandelen we op een warme namiddag 
over de iconische Côte du Py. Hij vertelt over de bodem van verweerde 
schiste (leisteen); eigen histoire (verkocht ooit alles aan Duboeuf, die 
thermovinificatie eist van zijn leveranciers); dat ouders naast drie ha 
wijngaard, ook twee koeien, een paard en wat land voor eigen groente 
hadden. Vanaf de top zijn de andere cru’s te zien: Regnié even oostelijk; 
Brouilly in het zuiden; noordwaarts Chiroubles en Fleurie, erachter 
Moulin-à-Vent… Dag daarop zijn we bij Guillaume Clusel die de Coteaux 
Lyonnais (zuidelijk van Beaujolais) op de kaart heeft gezet.   

koning der crozes:  
laurent combier
Onze eerste, echte biowijn: 1992 crozes- 
hermitage van Laurent Combier. We 
proefden iets nieuws: wijn met fruit, zo 
anders dan een fruitige wijn. Laurent van 
voorbeeld naar boegbeeld: twee sterren 
nu in Guide Revue du Vin de France.  
Onlangs heeft zoon Julien, diploma 
oenologie op zak, zijn entree gemaakt. 
Ook kocht Laurent voor de volgende ge-
neratie(s) grond bij. We zijn  erg content 
met 2016 want klassiek fijn en fris. De 
(houtloze) Cuvée L. is les 1 Noord-Rhône, 
open, braam, bosbes, cacao, wat ge-
rookts, groene peper, mals, luchtig, 12.5˚, 
ideaal voor de acute dorst. Grote broer 
Domaine Combier heeft van alles meer, 
jong, comfortabel zacht, fris en vol 
smeuïg, perzik, chocola, dat typische  
jodium, ook luxueus hout, grand vin. 

must: côte-rôtie 2016 
maison clusel-roch
Heeft dik dertig jaar geduurd maar  
nu dan definitieve erkenning voor de 
artisanale, biologische côte-rôtie’s en 
condrieu van Gilbert Clusel en Brigitte- 

Roch, met zoon Guillaume coup de 
coeur in Guide des Meilleurs Vins de 
France 2018. Net als wij – we kennen  
elkaar sinds 1989 – zijn ze wars van elke 
modegril onverstoorbaar eigen koers 
blijven varen. Waren de wijnen uit 2015 
al mooi, die uit 2016, we proefden ze  
in juli op het domein voor,  gaan er  
overheen qua fruit, energie en élégance. 
Eerst de zeldzame (2000 flessen) 2017 
Condrieu Verchery (17/20 pt. rdvf) per 
3 verpakt. Delicaat, zalvend fris, gene-
reus, abrikoos, bergamot. Mooi..! 2016 
Côte-Rôtie ‘Schistes’ van vier lapjes 
leisteen, 95% syrah sélection massale  
(serines d’Ampuis), en handje viognier.  
Exquise zwart fruit, teer, floraal, zeep, 
verfrissend, fijn en elegant. Een fles 
jong op het fruit, de rest 6–10 jaar  
wegleggen. Cru’s Grandes Places en  
Viallière (per 3) zijn denkelijk al ver-
deeld, kijk op vinoblesse.nl of er nog 
wat rest.

reuzen uit de rhône 
Sinds die eerste keer in 1983 –met onweer in tentje op camping Beau-
mes-de-Venise- lijkt er niet veel veranderd in de Vaucluse. Ja, het is er ’s 
zomers (te) druk geworden. En warmer. 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 terras-
je; het paadje omhoog door de cipressen; de olijfbomen; kersengaarden; 
dat verscholen perceeltjes oude grenache: ze zijn er nog. Onze smaak 
veranderde 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 1993 al 
crozes-hermitage van bio baanbreker Laurent Combier, nu bijgestaan 
door zoons, en vanaf 1989(!) côte-rôtie (fenomenaal oogst 2016) van 
Clusel-Roch. Nieuw, vondst van Tjitske: biologische, ouderwets rollend 
volle gigondas, sablet en vacqueyras van La Roubine: Rhône-reuzen…

Rhône

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

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

DOMAINE DE LA BONNE TONNE
2016 Morgon Les Charmes
Veel fruit, koket, eigengereid  
in al haar charmes. 
17616  nu-2022   € 16,95

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

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

2017 Coteaux du Lyonnais Rouge 
‘Traboules’
Het rijpe van 2015, frisse van 2016.
42517  nu-2021+   € 12,25.

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

2016 Crozes-Hermitage ‘Domaine Combier’
Comfortabel zacht, fris,volsmeuïg, perzik, 
chocola.
05516  nu-2024   € 21,00

DOMAINE CLUSEL-ROCH
2017 Condrieu ‘Verchéry’
Delicaat, zalvend fris, genereus,  
abrikoos, bergamot.
05617  nu-2022   € 44,00

2016 Côte-Rôtie Cuvée ‘Schistes’
Fijn als alleen echte côte-rôtie kan zijn.
07316  2021-2028   € 42,00

Wandeling over Côte du Py Laurent Combier
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bourgogne in ardèche:
domaine des accoles
Florence et Olivier Leriche vonden na 
dertien jaar Domaine L’Arlot in de 
Bourgogne te hebben geleid, in 2010 hun 
geluk in de Ardèche toen ze wijngaar-
den met het in hun Bourgondische ogen 
juiste terroir: klei met kalk op accoles 
(terrashellingen) konden kopen. Van-
daar Domaine des Accoles. Alles werd 
biodynamisch aangepakt, ook de vini-
ficatie met weinig (maar niet zonder)  
sulfiet. Wijnen worden als vin de france 
gedeclareerd en zijn Demeter gecerti-
ficeerd. 2016 Recto Verso is een reuze-
spannende blanc de noirs (grenache noir 
en wat witte clairette), zachtfris, bloe-
mig, zwarte olijf in afdronk. Origineel 
apéro, uitdagend aan tafel. Rouge, 2016 
Le Rendez-Vous  is een opgewekte glou-
glou van jonge grenache op zachte kalk. 
Had tijd nodig, nu een en al charmes, 
veel fruit, speels fris, soepel, maar 12.5 ,̊ 
Bourgondische bite toe.

dilemma la cabotte
Lastige tijden voor Marie-Pierre 
d’Ardhuy en Eric Plumet, zo bleek tij-
dens junibezoek aan hun Domaine la 
Cabotte in het stille Massif d’Uchaux. 
Na 2017 waarin door nachtvorst, gevolgd 
door aanhoudende droogte 60% min-
der was geoogst, is nu in 2018 meeste 
grenache (65% van hele productie) verlo-
ren gegaan door (valse) meeldauw na 
een te natte lente. Nu het probleem 
(naast alle gederfde inkomsten) hoe 
voorkomen dat klanten niet elders hun 
wijn gaan betrekken. Gedacht wordt nu 
om straks bij bevriende bioboeren drui-
ven en/of wijn te kopen. Voorlopig nog 
eigen 2017 waarin tien jaar biodynamie 
is getransformeerd in stijlvolle, niet te 
zware rhônes met finesse, fraîcheur, 
precisie. Zelfs in warme, droge 2017, 

heeft de Côtes-du-Rhône Blanc (clai-
rette, grenache blanc, viognier) fijne fris-
heid. Wit fruit, perzik, steranijs, zacht-
fris, rond. De 2017 ‘Colline’ Rouge is 
vol en open. Zwarte kers, viooltjes, vijg, 
geconcentreerd maar sappig, mooie zu-
ren. De onbekende en daardoor betaal-
bare Côtes-du-Rhône Villages Massif 
d’Uchaux is prachtspul. In 2016: fram-
boos, braam, maarts viooltje, peper, 
fris, volle douceur. Ook in elegante stijl 
van het huis (nog beetje) 2015 Châteu-
neuf-du-Pape Vieilles Vignes, cassis, 
gekonfijte framboos, choco, olijf.  
Compact, subtiel en zacht. 

hoogtestage bij
ferme saint-martin 
Altijd om naar uit kijken: langs Thomas 
(en papa Guy) Jullien op Domaine La 
Ferme Saint-Martin, hoog –met uit-
zicht op Ventoux – verstopt in Dentelles 
de Montmirail. Marc plukte er in 2010, 
Tjitske had er nu in juli een warm week-
je in de fijne, kleine gîte om wat bij te  
komen en enkele wijnbezoeken te doen. 
Zó mooi daar; en de zonder sulfiet ge-
maakte wijnen, zó energiek, kloek, on-
gerept, en doordrinkbaar… Bio werken 
is hier geen mode maar een kwestie van 
respect voor de natuur. Thomas maakt 
de wijnen, doet dat nog preciezer dan 
pa, experimenteert ook. Zo kom je  
verder. Ster in Guide Revue du Vin de 
France: ‘bravo!’. Puur op de energie en 
donkere fruit is de rode 2017 Côtes-du- 

Rhône Les Romanins, (jonge stokken 
beaumes), ook tijm, brem, lavendel. 
Beet, vol, krokant, naturel. Uithangbord 
is Beaumes de Venise Rouge Terres 
Jaunes, in 2016 genereus, rijk evenzo 
vrolijk fris. Kers; cacao; olijf; het brede 
van gele kleigrond; fraîcheur van 450m 
hoogte en veertig jaar bio-werk. 
Nieuw: van Thomas’ eigen project 2017 
Ventoux Rouge ‘Sur le Caillou’ van 
oude, aan coop leverende bio-buur ge-
pacht veldje op 300 meter bezaaid met 
wit gesteente. Energiek, ondanks volu-
me, subtiel en gelaagd met sap, griotjes, 
stenige luchtigheid in afdronk.

rhône hedonistisch
domaine la roubine
Die ontbraken nog in onze Rhône-gale-
rij: een genereuze, rollend volle gigon-

das en vacqueyras. Eric Ughetto, neemt 
na leven als brandweerman in Parijs  
de familiale wijngaarden in Gigondas 
over en creëert in 2000 met eega Sophie 
Domaine La Roubine. Schoolt zich chez 
traditionalist Cayron maar gaat voor 
(gecertificeerd) bio en het gezond ver-
stand en de simpliciteit van grand-père et 
grand-mère. Andere pijler: de rigoureuze 
druivenselectie bij het (laat) oogsten. 
‘95% van mijn wijn wordt in wijngaard be-
paald’. In de kelder schoon werken, ou-
derwets lekker niet ontstelen, geen 
roestvrij staal of nieuw hout, maar voor-
al klassieke cementen cuves. Zo oprech-
te, ongefilterde, hedonistische van fruit 
en kruiden dampende Rhône-reuzen. 
2016 Sablet La Grange des Briguières 
is mooie ouverture van lichtere grond 
met 70% grenache, 25% syrah, 5% cinsault. 
Moet even loskomen, maar dan zachte 
zwier, gul plezier, rood fruit, laurier, 
wat rokerigs toe. In 2016 Vacqueyras 
(70% grenache, 15% mourvèdre, 15% syrah 
op kalk/klei) proef je dat die niet ver van 
Gigondas komt: kruidig, rijk en royaal, 
zachte fraîcheur (kalk!) ondersteunt de 
bedwelmende geuren van daar. Vlaggen-
schip 2016 Gigondas (70% grenache,  
15% mourvèdre, 15% syrah en paar trosjes 
cinsault op kalk/klei met wit gesteente in 
toplaag), deels op  gebruikte grote vaten 
opgevoed, heeft alles wat je er van mag 
verwachten. Ladingen fruit en kruide-
rij, hedonistisch vol waarbij in symfoni-
sche finale een energiek vlaagje mistral 
dat al die overvloed in toom houdt. 

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

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

DOMAINE LA CABOTTE
2017 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit fruit, steranijs, zachtfris, rond, allegro-
finale. 
02617  nu-2020   € 10,95

2017 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rood fruit, pepertje, goed vol, sappig. 
01917  nu-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. Verfijnd, zacht, 
verteerbaar. 
03315  2019-2028   € 35,00

DOMAINE FERME SAINT-MARTIN
2017 Côtes-du-Rhône ‘Les Romanins’
Brem, olijf, rozemarijn, fruit.  
Krokant, naturel. 
05417  nu-2021    € 10,75

2016 Beaumes de Venise Rouge  
‘Les Terres Jaunes’
Zwoel zachtfris.  
Kers, lavendel, sinaasappel. 
23216  nu-2021    € 14,50

THOMAS JULLIEN
2017 Ventoux ’Sur le Caillou’ 
Energiek ondanks volume.  
Je proeft de stenen.
10017  nu-2020    € 12,95

DOMAINE LA ROUBINE
2016 Côtes-du-Rhône Villages Sablet  
‘La Grange des Briguières’
Zwier, gul plezier, rood fruit, laurier.
01516  nu-2021   € 13,50

2016 Vacqueyras
Kruidig, rijk en royaal.
04016  nu-2022   € 16,95

2016 Gigondas
Hedonistisch vol, ladingen fruit en kruiderij.
01416  2019-2025   € 19,95

Uitzicht van Suzette

Oogst in Gigondas bij La Robine
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uit hoge groene vallei: 
château d’antugnac
In zuidelijkste, hoogste hoek van Li-
moux vinden we Château d’Antugnac 
van Bourguignons Christian Collovray 
en Jean-Luc Terrier. Kalkrijke grond op 
400-500 meter hoogte; Pyreneeën als 
glinsterend decor, miljoenen jaren oude 
fossielen kraken er onder je voeten. 
Groen en fris daar waardoor chardonnay 
en pinot noir een Bourgondische 
fraîcheur hebben. Druiven tekort ko-
mende boeren uit Chablis en Loire doen 
er nu boodschappen. Elders (pagina 5) 
de versies (in drie kleuren) voor alledag. 
Hier de volfrisse 2016 Haute Vallée 
Blanc, Chardonnay: comfortabel, sap-
pig, geen hout. De 2016 Pinot Noir 
heeft volop rood fruit, zweem vanille, 
een zachtfrisse smaak. Fijn alternatief 
voor rode bourgogne.

minervois murettes 
Loyale (sinds eerste oogst 1991 bij ons) 
veldwerkers Jean-Louis en Viviane 
Bellido van Domaine des Murettes in 
La Livinière, lijken – zij het met (letter-
lijk) vallen en opstaan- hun draai weer 
te hebben gevonden. Jean-Louis is her-
steld van hernia en de gevolgen van het 
eind 2017 van ladder afkukelen. Voor wie 
de wijnen nog niet kent: vol en rijk want 
van rijp met eigen knuisten geplukte 
druiven. Sinds de wijnen het begeerde 
bio-certificaat dragen, lijken ze aan 
energie en verteerbaarheid hebben ge-
wonnen. De Viognier 2017 is niet een 
condrieu-look-alike maar gewoon stoer, 
volfris zuidelijk wit (een biognier) met 
abrikoos, perzik, streekeigen kruiderij. 
Succesrood Métairie des Vênes staat 
op pagina 5. Visitekaartje blijft Miner-
vois Rouge des Murettes 2015. Com-
pact en kloek met zwarte kersen, krui-
den, thee, kamille, peper. Straks: royaal. 

château pech redon: 
magie van la clape 
Op Château Pech Redon van Christophe 
Bousquet op de pech (top) van natuur-
reservaat La Clape proef je in een  
donkere 19-eeuwse kelder waar ‘s zomers 
én ’s winters zonlicht door de rafels  
van de verveloze poortdeur heen pro-
beert te kieren. Ook ondergronds is de 
zee altijd voelbaar, ruikbaar nabij. Hier 
op denkelijk het mooiste terroir van Oc 
alle in grediënten voor magische bio-
logische wijnen. In Guide 2018 Revue  
du Vin de France is Christophe coup de 
coeur Languedoc, ze noemen de wijnen 
multidimensionaal, Bettane & Dessauve 
(Guide 2018): l’absolu de La Clape et du  
Languedoc’. Wéér kleine oogst in 2017 
door maandenlange droogte. Lucratief  
is het al lang niet meer, hier goede wijn te 
maken, zucht Christophe... 
Twee geweldige witte: de 2015 ‘l’Eper-
vier’ (bourboulenc, grenache blanc) is 
streelzacht, met pijnboom, mandarijn, 
anijs, bloemen, jodium. Allegro zilte fi-
nale, 16.5/20 rdvf. Subliem is 2016 La 

Centaurée’ van 80% bourboulenc (10 hl/
ha) op hout met grenache blanc: zonne- 
energie, fris, bloemen, dennen, rozema-
rijn. Subtiel (bedoeld) oxidatief en hartig 
als fijne manzanilla. 17/20 rdvf.
Drie multidimensionale rouges.  
Bij all-time favorite  Les Cades de kleine 
geconcentreerde oogst 2017, die 
Christophe ‘en grappes entières’ vinifieer-
de zoals ook steeds vaker weer in de 
Bourgogne gebeurt. Veel syrah, 20%  
oude cinsault, 10% grenache. Vroeg, op  
het fruit, gebotteld. Warmvol, energiek, 
mineraal zelfs. Gaat aanstonds claperen: 
laurier, jeneverbes, peper, hars, rozema-
rijn. Meest Clape-eigen cuvée is altijd 
‘l’Epervier’ Rouge, de 2015 van 60% 
weelderige oude grenache en 40% syrah 
(op foeder) fris als een saint-joseph, pas 
na dertig maanden op fles gebracht. 
Duister fruit, een bedwelmend parfum 
van cades, teer, hars, wierook, ceder en 
specerijen. Ondanks volume, geen 
zwaarte, blijft fris na. Fraai ook 2016 
L’Éperon’ van oudste, door zout, wind 
en zon verweerde knoesten carignan om-
strengeld door woeste braamstruiken. 
Braam, bosbes, teer, peper. Volrond, 
rechte rug, mooie zuren, fijne tannines. 
Temperamentvol, beste carignan die we 
kennen.

corbières aan zee:
domaine des 2 ânes 
Toen Dominique Terrier het domein in 
2016 verliet, is Magali Roux niet bij de 
pakken gaan neerzitten. Voortvarend  
zet ze met vriendin Mylène en José, de 
nieuwe man voor het biodynamisch 
veldwerk, Domaine des 2 Ânes (bij  
Peyriac de Mer) voort. Magali zelf is en 
blijft lekker baas in eigen kelder. Oogst 
2016 is ondanks de droogte niet drama-
tisch klein (maar 10% minder), wel goed. 
Instapper Premiers Pas (100% carignan, 
100% macération carbonique) is vlekkeloze 
vin nature: barst van het fruit, fris, krui-
dig, sloksloksoepel. Serieuzer is Les 
Fontanilles 2016 van grenache, carignan, 
syrah, geen hout. Sappig fris, kers, bos-
bes, garrigues, opwekkend. Maatje voller 
is: 2015 L’Enclos waar oudste grenache, 
syrah, en houtgelagerde mourvèdre don-
ker fruit, peper, gevulde rondeur opleve-
ren, 4 ster Perswijn. Later volgt de 2016. 
In warm 2015 is ook Cabrioles (100% 
mourvèdre met zeezicht) een must. Zwart 
fruit, spicy, witte peper, compact warm-
fris als een goede espresso. 

 

grands vins du languedoc 
Altijd zonneschijn in werelds grootste en spannendste wijngebied, de 
Languedoc? Nou, nee, terwijl wij hier vanaf mei al in de droogte en warm-
te zitten (we schrijven dit 27 juli, 35˚C buiten, 27˚ binnen), waren in Oc 
voorjaar en begin zomer nat en wisselvallig met alle gevaren (valse meel-
dauw) van dien. Klimaatverandering? Vast, maar men voorziet ook juist 
lange periodes van droogte, hogere temperaturen, een korter groeiseizoen. 
Zo heeft onze Christophe Bousquet (La Clape) samen met Universiteit 
onlangs proefveldjes met hittebestendige druiven aangeplant. Voor wit  
de Griekse assyrtiko van Santorini, als rood nero d’avola (Sicilië). Als voor-
spellingen uitkomen, heeft La Clape in 2050 het klimaat van Palermo…

La Clape
Ooit eiland (Insula Laci in Romeinse 
tijd), nu extreem droog, warm,  
winderig, kalkrijk bergmassiefje bij 
Narbonne. Magische wijnen moge-
lijk, als je de overweldigende natuur 
respecteert. De bedwelmende geur 
van pijnbomen, cades (soort jene-
verbessen), rozemarijn, brem. Grijs-
witte rotsen, steile kliffen, gefladder 
van vlinders, gekwetter van vogel-
tjes. Zomers gezaag van cigales.  
En altijd maar die wind van zee… 

Limoux & Minervois
Limoux, genoemd naar zijn hoofd-
stadje ligt in het Atlantische, groene 
deel van Oc, onder Carcassonne. 
Mooiste grond in zuidelijke deel want 
hoog en kalkrijk. Goede bubbels; 
frisse chardonnay; elegante pinot 
noir. Ook chenin, merlot en syrah 
doen hun best. Cabernets?  
Wegwezen.
Rijd je van Carcassonne oostwaarts, 
kom je in de Minervois. Na dertig  
kilometer wijnvlakte, wordt het pas 
in de heuvels van La Livinière inte-
ressant. Syrah stijgt hier boven zijn  
zuidelijke zelf uit. Geur: naast zwart 
fruit, droge, gele bloemetjes, santo-
lina. Wel plofwarm hier ’s zomers, 
zonder piscine niet te doen.

Languedoc

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOP 
van Oc ten zuidoosten Carcassonne 
en zuidwesten van Narbonne, aan 
voet Montagne Noire. Heerlijk ruig 
gebied van nabij zee tot de desola-
te, wel 500 meter hoge rotsen van 
Alaric in binnenland. Meeste wijn is 
rood, met in hoofdrol: carignan.

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
2017 Vin de France Blanc Viognier
Echt viognier, écht Minervois.
04717  nu-2020   € 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  nu-2021+   € 12,25

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

2016 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Temperamentvol, beste carignan  
die we kennen.
31416  2019-2023+   € 15,50

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  nu-2023    € 14,50

2015 Corbières ‘Cabrioles’
Spicy, donker fruit, compact als een 
espresso.
26315  2019-2026    € 21,00

Zie ook pagina 4  
Metairie de Vènes
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roc & lune…: 
le rouge & le rosé
Meeste wijngaarden van de familie  
Mireille Bertrand liggen bij Lac de  
Salagou: Domaine de Malavieille maar 
sinds paar jaar ook grond (Mas de Ber-
trand) hartje Larzac bij Saint-Saturnin, 
erfenis van grand-mère Juliette. Zoon  
Benoît maakt er de biodynamisch ge-
certificeerde wijnen in nieuwe kelder, 
alles is er rond, zelfs de cementen – geen 
rvs hier – cuves. Elk met eigen naam (le 
puech de Hermez bv) naar het zo in dorps-
mond genoemd perceel. Nieuw is de  
formidabele 2017 Rosé Roc & Lune (4½ 
ster Perswijn), een ouderwets, vergeten 
type: donker, kruidig, rondrijk, pracht-
zuren. Véél smaak, om je ook in herfst, 
winter en vroege voorjaar, zonnig zui-
delijk te wanen. 

2015 Roc & Lune, Saint-Saturnin met 
85% carignan uit 1890(!). Mokka, kers, 
framboos, tijm, kurkuma. Rechte rug, 
zachte warmte, pit, fraîcheur, het hech-
te, rustige van oude wijze stokken.  
Hilary Akers in het FD: ‘een wijn die je  
altijd in huis wilt hebben….’. Zéker.

 
sterrenwijn van 
mas des agrunelles
Dappere Stéphanie Ponson en ondanks 
het in rolstoel gevangen zitten, onver-
minderd stoere Frédéric Porro runnen 
Mas des Agrunelles in Argelliers,  
een vergeten, koel, kalkrijk uithoekje 
Larzac. Vins nature gedistingeerd, fris 
en stabieler dan voorheen. Sterrenwijn: 
bij Ducasse, Troisgros, Bras, Bokke-
doorns, De Leest, Cordial op tafel. In 
2017 amper helft geoogst door voorjaars-

vorst. Amie Susan plukte een week mee: 
de stemming had er niet onder geleden. 
Voor nu: 2015 Terrasses du Larzac  
l’Indigène, beste die we ooit proefden. 
Het volle, verleidelijke van 2015 met 
nonchanlante élégance en fraîcheur  
van hier.  Specerijen, bosbes, lapsang 
souchon, munt, tijm. 

van vergeten akkers:
les vignes oubliées 
Er wordt flink ingezet op grond rond  
het gat Saint-Privat en buurdorp 
Saint-Jean de La Blaquière. Het is er 
koeler, hoger, geventileerd en de bodem 
(leisteen en kalk) hittebestendig. Klaar 
voor de klimaatverandering. Olivier  
Jullien heeft er nu bijna al zijn percelen; 
starters timmeren er aan de weg; gigant 
Gérard Bertrand kocht Château la  
Sauvageonne (50ha); jonge vader Jean- 
Baptiste Granier maakt er van vergeten 
gaarden op 300-400m een cultwijn in 
spe. Zijn 2016 Terrasss du Larzac Les 
Vignes Oubliées van oude grenache,  
syrah, carignan rijpte in koele, goed ge-
camoufleerde schapengrot op grote 
houten vaten. Exquise wijn: subtiel bos-
fruit, tijm, luxe hint hout, zijdezachte 
élégance, opwekkende finale. Grand vin 
du Languedoc, nog 1–3 jaar geduld, schen-
ken op 16 .̊ Duur? Kijk wat je nu aan een 
simpele bourgogne kwijt bent.

help (clos) marie…!
Op 17 augustus 2016, twee weken voor 
geplande pluk, vernietigt een hagelbui 
binnen tien minuten 95% van de oogst 
bij Clos Marie van Christophe Peyrus 
en Françoise Julien. Eenmaal ontwaakt 
uit de shock besluiten ze bevriende  
(bio)boeren (de crème de la crème van 
Languedoc) te vragen mooie druiven te 

‘zoeken’. Françoise (toen): ‘onze grootste 
zorg is om ook dit jaar lekkere wijn te ma-
ken, waar iedereen van kan genieten, en die 
het voortbestaan van Clos Marie garan-
deert. De hagel veegde onze cuvées Olivette, 
Manon, Simon, La Metairie de Clos en Glo-
rieuses van tafel… Daarom willen wij, al-
léén dit jaar een nieuwe cuvée creëren’. Uit-
eindelijk resulteerden druiven uit o.a. 
Montpeyroux; Puechchabon; L’Escalet-
te; Saint-Privat en Soubes (met de 5% 
van Clos Marie zelf) in een unieke rode 
en witte cuvée Les Trois Saisons knip-
oog naar wijn uit begintijd, Les Quatre 
Saisons Op het etiket niet Clos Marie 
maar: C… Marie. 2016 Les Trois Saisons 
Blanc, collectors wit van vermentino, 
grenache blanc+gris, carignan blanc,  
clairette. Sprankelend fris, citrus,  

perzik, tijm, kaneel, zacht, opwekkend. 
Les Trois Saisons Rouge (grenache 
40%, syrah 30%, carignan 20%, mourvèd-
re 10%) is puur plezier, Languedoc tot op 
het bot: garrigues, zwart fruit, zon-
ne-energie, peper, munt. Vol, zachtfris 
vuursteentje in finale. Uit eigen stal  
de ‘grote twee’ uit groot 2015, kelder-
wijnen: Pic Saint-Loup ‘Simon’ (syrah/
grenache) met braam, tijm, sinaasappel, 
hecht, sap, bite van niet ontsteelde  
druiven. Zinderende fraîcheur en ener-
gie. Pic Saint-Loup Métairies du Clos 
(60% oude carignan) is kruidig, stoer en 
stoïcijns. Bosaardbeitjes naast zwarte 
peper, subtiele tannines.

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

Les Terrasses  
du Larzac
Allegaar terrroir: 32 gemeentes, 
o.a. Saint-Saturnin, Aniane, Mont-
peyroux, Jonquières, Lac de Sa-
lagou, Saint-Privat, Puéchabon. 
Alle (rode) streekdruiven doen het 
goed. Met opwarmende klimaat is 
vergeten carignan weer geliefd. 
Gloeiende dagen, koele nachten 
met Cevennen(wind) in de rug. 

DOMAINE DE MALAVIEILLE
2017 Vin de France Rosé ‘Roc & Lune’
Donker en rijk. Fruitmand  
met rozemarijn en tijm.
16917  nu-2019 [we]  € 8,50

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- 2020    € 11,50

JEAN-BAPTISTE GRANIER
2016 Terrasses du Larzac  
‘Les Vignes Oubliées’
Exquise wijn: zijdezachte élégance, 
opwekkende finale.
35816  2019-2024  € 18,95

CLOS MARIE
2016 Languedoc ‘Les 3 Saisons Blanc‘
Vermentino, grenache blanc+gris, 
carignan blanc, clairette. 
24116  nu-2020   € 17,95

2016 Languedoc ‘Les 3 Saisons Rouge‘
Languedoc tot op het bot: garrigues, zwart 
fruit, volfris en zacht.
14716  nu-2022   € 17,50

2015 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Zinderende fraîcheur en energie 
04215  Medio 2019-2024   € 25,00

2015 Pic Saint-Loup ‘Métairies du Clos’
Oude carignan, kruidig, stoer en stoïcijns. 
24315  Medio 2019-2024   € 25,00

Malavieille, vlakbij Salagou

Bij Clos Marie
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dolomiti bij pedrotti
De gaarden della famiglia Gino Pedrotti 
liggen op 300 meter in Valle dei Laghi, 
net boven het Gardameer: In de vallei 
frisse lucht uit het zuiden, rugdekking 
van Dolomieten: het is er goed en mild 
toeven, ook voor druiven. Bodem van 
(zachte) Dolomieten-kalk, morenisch 
materiaal met laagje zand en klei erop. 
Dankzij deze grond en hoogte hebben de 
wijnen een zachte frisheid en met 12.5˚ 
niet te veel alcohol. De Pedrotti’s blieven 
geen technische, op aroma’s gefocuste 
wijnen maar gaan voor de smaak zelf. 
Hiertoe biologisch werk buiten, en  
binnen de druiven vrij wijn laten wor-
den. Proef Vigneti delle Dolomiti 
Chardonnay 2015 (met schilinweking) 
chardonnay die allesbehalve ‘een chardon-
nay’ is: honing, veldbloemen, frisse  
lieflijke rondeur. Gnocchi of polenta met 
paddenstoelen erbij: smullen geblazen. 
Zeker zo spannend: Nosiola 2016. Er is 
niet veel ‘lastige’ autochtone nosiola 
meer aangeplant. Maar bij Pedrotti voelt 
ie zich wel a casa. De ochtendzon streelt, 
briesje van Gardameer koelt. Lichtgoud, 

waaier alpenkruiden, beukennootjes. 
Sappig, rustig, bijna mollig (maar 
droog), mineraal. De schilinweking  
van drie weken geeft verfrissende bite.

de blije wijnen van 
monte dei roari
De biologische wijnen van de jonge 
Alessia Bertaiolo en haar Monte dei 
Roari (net onder het Gardameer) zijn 
sappig, hoogst natuurlijk, droog, blij-
moedig, energiek, betaalbaar en hebben 
weinig (tot soms geen) sulfiet. En of het 
nou bubbelt, wit is of rosé dan wel rood: 
ze vliegen het magazijn uit. Ook Harold 
Hamersma is blij: ‘Tjongejonge, de ene 
Roari is nog lekkerder dan de andere!’. 
We waren er half april weer op bezoek. 
Het is dan energiek lenteweer en we ma-
ken een ommetje door de vigneti (wijn-
gaarden) rond het domein. Deze worden 
beschermd door heuvelruggetje van ei-
kenbos, reboi, waar rood (Bardolino) 
naar is vernoemd. De wijngaarden stra-
len, overal bloemetjes en kruiden tus-
sen de nog niet uitgelopen ranken. We 
komen bij het oude perceel waar de 
custoza vandaan komt, een echte ‘field 
blend’ want garganega, tocai, trebbiano en 
enkele stok malvasia staan er retro-ge-
woon door elkaar. We leren (bij) dat wit 
er als Custoza Bianco door het leven 
gaat, rood als Bardolino, mits gedicteer-
de druiven worden gebruikt, anders  
(zoals de pinot grigio) wordt het Veneto 
igt. De bodem bestaat uit morenische 
ondergrond met toplaag van kalkhou-
dende klei soms met wat ijzer. Bijzonder 
is dat veel wijnen een poos in amfora 
verblijven. Het poreuze laat ze tijdens 

vergisting en rijping ademen, waardoor 
de wijnen meer toegankelijk en spon-
taan zijn, zonder aan natuurlijke fris-
heid te verliezen. 
We trappen we af met de nummer 1-hit 
van vorig jaar Frizzante Sortie, licht 
parelende energiedrank van cortese,  
trebbiano, friulano, malvasia sulfietloos 
op amfora vergist. Deze frizzante natu-
rale is meer dan alternatief voor prosec-
co, na deze bestel je die nooit meer.  
Geurig, droog, zachte mousse, en op-
wekkend. Dan wit: 2017 Custoza Bian-
co (garganega, trebbiano, tocai , snuf mal-
vasia) met eigen gisten wijn geworden 
op amfora is niet geklaard of gefilterd. 
Zacht, goed vol, fris, puur. Tetter je zo 
weg, en past bij van alles. Klassieker is 
de 2017 Pinot Grigio, geen amfora hier, 
mooi droog, fier, citrus, peer, puur, bite… 
Per glas ook bij sterrenrestaurants. En 
van rood, de 2017 Bardolino Rosso 

worden we ook al zo blij: vino naturale 
met viooltjes, kers, kruidigheid. Fris-
droog en vol ineen, raspt energiek na. 
Vrije, blije wijn, koel schenken.

kalm maar opwindend 
gambellara ‘el gian’
Gambellara classico is geen wielerklassie-
ker noch de jaarlijkse voetbalderby in 
Verona maar onbekend wit (van garga-
nega) uit natuurpark op oude vulkaan 
ten westen van Verona. Bloedserieuze 
Davide Vignato laat er de mineraalrijke 
basaltbodem spreken, werkt sinds 1997 
biologisch en met druifeigen gisten. 
Sulfietgebruik is minimaal. 2017 Gam-
bellara Classico El Gian is floraal, wat 
peer, vuursteen, monter fris, weldadig 
rustig, weinig sulfiet, zachter dan soa-
ve. Spannender ook. Bij De Leest(***) op 
tafel. Een 9 in DGH 2018: ‘kalm maar 
enorm opwindend.’  

op italiaans wijnpad 
Vaker en vaker…, verder en verder, gaan we op Italiaans wijnpad. Ook 
(juist) in Italia blijken spannende, authentieke, artisanale wijnen te 
vinden. Kwestie van zoeken, wat geduld en soms ook geluk hebben.  
Een feest om sulla strada del vino te zijn in Piemonte, Dolomiti, Veneto, 
Toscana, Lazio, weelderig Campania (we waren er pas weer), ver Calabria 
of op overweldigend Sicilia dan wel ruig Sardegna. Er te proeven, praten, 
te genieten van la cucina italiana en de gastvrijheid waar de Franse maar 
bleek tegen afsteekt. Intrigerend alleen al de ontelbare autochtone, soms 
zelfs lokale (nero buono di cori uit… Cori) druivensoorten: un paradiso voor 
wijnliefhebbers… Wanneer gaan we weer? 

Veneto
Het rijke noordoosten tussen Vene-
tië en het Gardameer. Druiven: 
garganega, pinot grigio, corvina, 
rondinella, molinera, negrara, ca-
bernet en merlot. Wijnen o.a: soa-
ve, bardolino, plenzen prosecco, 
custoza, valpolicella, 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 manzo-
ni. En voor biologisch.

ITALIAPiemonte

Umbria
Toscana

Lazio

Campania

Le Marche

Veneto

Trentino

Sardegna

Sicilia

GINO PEDROTTI
2015 Vigneti delle Dolomiti Chardonnay
Zuiver, mineraal, lieflijk zacht.
45615  nu-2020   € 13,95

2016 Vigneti delle Dolomiti Nosiola
Bite van schilinweking, rond, mineraal.
45916  nu-2020   € 14,50

MONTE DEI ROARI
2017 Vino Bianco Frizzante ‘Sortie’
Licht parelende energiedrank.
09517  nu-2019    € 9,25

2017 Custoza Bianco 
Fieldblend met veel garganega,  
fris en puur. 
02017  nu-2019    € 8,95

2017 Veneto Pinot Grigio
Puur en heerlijk: droog, fris en fier. 
49617  nu-2019   € 8,95

2017 Bardolino ‘Reboi’
Vino naturale. Stoerfris viooltjes, kersen. 
17717  nu-2020    € 8,95

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

Proeven nieuwe oogst  
bij Monte dei Roari

Lekker bij wit uit Dolomieten
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puur piemonte:
grignolino brezza 
Op het oudste (1964) biodynamische 
wijnbedrijf van Italia, Tenuta Mig-
liavacca  van Francesco Brezza in het 
glooiende Monferrato blaken de wijn-
gaarden van gezondheid. Van verre 
komt de geur van verse melk, hooi, 
mest, veldbloemen, kruiden, en in  

oktober: gistende wijn, je tegemoet. Je 
ruikt: een gemengd bedrijf, zoals het ei-
genlijk hoort in echte BD. Zo zijn koeien 
voor Francesco net zo belangrijk als de 
vini. Misschien daarom wel Piemonte  
op zijn puurst. Wijnen zonder opsmuk, 
wijnen hoog op smaak, maar drinken 
als (geneeskrachtig) bronwater. Neem 
zijn 2016 Grignolino del Monferrato 
Casalese: zo unbearable light de kleur,  
zo intens de smaak. Rinse kers, bosbes, 
stro, opwekkende zuren, treuzelende 
tannines. Verslavend. Je droomt er zo 
Piemontese anti-pasti bij. Grignolino? 
Heeft veel pitjes, grignòle in lokaaltaal. 

topjaren 2013 + 2015
bij principiano 
De akkers van Ferdinando Principiano 
(Monforte d’Alba) liggen hoog (betere 
zuren in de wijn) op de zuidgrens van 
Barolo, deze worden expres afgewisseld 
door bos, struikgewas, hazelnootbomen: 
goed voor koelte en biodiversiteit. Bij 
vinificatie voegt Ferdinando niente toe. 
Pas bij geklaard noch gefilterde botte-
ling, 10 à 15mg sulfiet. Wel vini naturali, 
maar niet wiebelig. We zagen elkaar op 
Vinitaly (Verona) en daarvoor in Parigi 
(Parijs) op beurs(je) ‘Vini di Vignaioli’. 
Hij is molto contento met barolo-jaar 
2013, en met warmere 2015 waarvan  
de Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’ als 
piccolo barolo (hoog, halfweg Monforte- 
Dogliani) de rijkdom toont. Intens, 
compact, fris, toch de eleganza zelve.  
Rozen, kruiderij, kersen, frambozen. 
Dan uit (tot nu toe) ‘jaar van de eeuw’, 
2013, Barolo Serralunga met fram-
boos, rozen, kers, zwarte thee, teer, 

truffel. Elegant als altijd, maar met gro-
te energie dankzij het schitterende fris-
vurige (Marc wandelde er net een week-
je) najaar van 2013. Vullen die kelder. 

zwaar weer bij de  
koningin van dogliani 
Kluizenaarster Nicoletta Bocca maakt 
haar dogliani (altijd 100% dolcetto) als 
ware het barolo: serio, serieus dus. De 
biodynamische (Demeter, al staat het 
niet op etiket) wijnen hebben inner beau-
ty, ze zijn kalm en energiek tegelijk, 
voor ons het hoogst haalbare. Zelden 
komt de koningin van Dogliani buiten 
haar Azienda San Fereolo hoog (500 
meter) verscholen in de heuvels van 
Dogliani met zicht op Monforte d’Alba, 
Serralunga en Barolo, de Alpen blinkend 
op de achtergrond. Helaas: zwaar weer 
daar, arme Nicoletta: in 2014 kwart oogst 
kwijt door regen; 2015 de helft door ha-
gel; 2016 goed jaar maar deel klanten is 
dan weggelopen; 2017 door late nacht-
vorst 25% minder; nu in 2018 door hagel 
(juli) straks bijna niets. Brr… Maar nu is 
er nog de heerlijke 2016 Dogliani Supe-
riore ‘Valdibà’ (100% dolcetto): stoer en 
vol, maar opwekkend, kers, framboos, 
hazelnootjes. Kloek en puur, rinse  
zuren. Harold Hamersma (over 2015):  
‘Dolcetto tot kunst verheven.’ 

winnende verdicchio: 
azienda collestefano
Elk jaar weer winnend wit uit koele 
hoogte (500m) bij Jesi in de Marken, de 
biologische verdicchio di matelica 
Collestefano van laconieke Fabio  
Marchionni. Al vijf keer ultieme tre  
bicchieri in Gambero Rosso. Van de  
2017 is een stuk minder gemaakt dan ge-
woonlijk door twee opeenvolgende, me-
morabele (zie voorjaarsgids) meinachten 
met vorst… Gelukkig is prijs nauwelijks 
verhoogd. Grazie, Fabio. De Verdicchio 
di Matelica 2017 gaat vast voor de drie 
glaasjes: open, geconcentreerd, schoon, 
breed en droog, pittig fris, maar zacht  
en lang. Om met Decanter te spreken:  
Italy’s best buy-wine of all time, unbelievable 
quality for the price!’

je wanen in toscane: 
gabriele buondonno
Al achttien jaar vaste plek in de Italiaanse 
ploeg, Napolitaanse ingenieur Gabriele 
Buondonno: wijs, aimabel, bescheiden, 
rustig, Zijn 15-eeuwse Casavecchia alla 
Piazza ligt in de heuvels bij Castellina in 
Chianti, hartje classico-zone. De romanti-
sche perceeltjes (al dertig jaar bio) wor-

den afgewisseld door olijfbomen en 
struikgewas. De bodem (leisteen, kalk) 
geeft kracht én finesse. Niet filteren,  
weinig zwavel, subtiel houtgebruik, zo:  
je wanen in Toscane… Dat begint met 2015 
Toscana Rosso: ook in topjaar declas-
seert hij paar vaten chianti om betaalbaar 
glas in zijn agriturismo te kunnen schen-
ken. Goede traditie. Rijpe kers, stevig, ge-
vuld, rins, rokerig. Geen geld. De 2016 
Chianti Classico is een waardig opvolger 
van tre bicchieri 2015. Even rijk maar met 
klassiekere zuren. Vol en ferm, aristocra-
tisch zonder arrogant te worden. Zwart 
fruit, teer, kruiden, iets hout in rinswar-
me finale. Prachtig ook 2015 Chianti 
Classico Riserva, selectie oudste stok-
ken met beste expositie, 18 maanden op 
kleine houten vaten. Type espresso, ge-
drongen, prachtzuren, kan het hout aan. 
Chianti molto classico: geduld. Smaakte 
chianti ooit als een veldboeket van boel 
verschillende druiven? 2016 Toscana 
Rosso ‘Lemme’ van 60+ vecchie viti  
maritate met kriskras sangiovese, canaiolo, 
malvasia nera, colorino op amfora opge-
voed geeft inzicht: zeldzaam rustig en  
tegelijk zo opwindend complex, statig 
elegant, verteerbaar, eerder gelaagd  
kruidig dan op het fruit. 2017 is er niet: 
dorstige herten snoepten alles op.

postzegel montalcino’s 
van santa-maria
De Slowfood-wijnen, de ongelooflijk 
subtiele vini naturali van Santa Maria, 
het postzegeldomein (1 ha) van zacht-
moedige Marino en eega Luisa Colleoni, 
maken blij…. Biologische teelt, 100% na-
tuurlijke vinificatie. Mooie jaren, in 
kleine oplagen, collectors items dus. 
2016 Toscana Sangiovese van helling 
Monte Albano is een delicate, brunel-
lo-achtige, direct drinkbare expressie 
van sangiovese. 2013 Brunello di Mon-
talcino Santa Maria van 500m aan 
noordkant (koeler, meer klei) heeft na 
vier jaar rijpen exquise zwart fruit, 
zwarte aarde, gekmakende eleganza. Van 
de zuidkant (lichte grond, warmer) 2013 
Brunello di Montalcino, Poggio 
Sant’Arna, fluweliger, zwoeler, meer 
koesterend. Beide wijnen: zéér beperkt. 

Piemonte
De heuvels ten zuiden van Turijn 
(Torino: Tureng in lokaal oudfrans 
dialect) genoemd naar ligging aan 
voet van de bergen. De akkers zijn 
zo versnipperd als in de Bourgogne. 
Druiven o.a. barbera, dolcetto, neb-
biolo, cortese, freisa, grignolino, 
moscato bianco. Legio AOP’s en 
DOCGs als barolo, barbera d’alba, 
dolcetto d’alba, langhe rosso, bar-
baresco, roero, gavi, moscato d’as-
ti. Gastvrije streek met weinig (zo-
mer)toeristen. Je eet en drinkt er 
geweldig, veel fijne enotece en os-
terie. En de volgende dag loop je 
het er weer uit en af, op een van de 
vele wandelpaden die de wijndorp-
jes verbinden….

Le Marche
Druiven verdicchio, passerina, pe-
corino (wit); montepulciano, san-
giovese, lacrima (rood) van uitlo-
pers Apennijnen in binnenland 
Adriatische kust, halfweg Italië, ge-
ven stoere (eet)wijnen. Relatief wei-
nig toeristen, zeker meer landin-
waarts, prettig boerse keuken. 

Toscana
Wereldwijd tot de verbeelding spre-
kend stukje Italia. Lieflijk, cultureel, 
historisch. Florence, Siena, Montal-
cino, Lucca, San Gimignano… Kun-
stenaars roemen de lichtval, lek-
kerbekken de wijnen en la cucina. 
Een hof van Eden voor druif san-
giovese. Zon zorgt voor een tanige, 
warme souplesse, de aarde geeft 
kruidigheid, zuren. Ook veel, echt 
te dure, op export mikkende wijnen 
bij Bolgheri van internationale mer-
lot, cabernet-sauvignon, syrah. En 
dan ook nog meesttijds van jonge 
stokken. Niets voor ons.

TENUTA MIGLIAVACCA
2016 Grignolino del Monferrato Casalese
Heerlijk bij Piemontese antipasti.
32416  nu-2020   € 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 Superiore ‘Valdibà’
Rinse kers, peper, hazelnoot.  
Gecorseerd in 2016.
03416  eind 2018-2021   € 15,50 

COLLESTEFANO
2017 Verdicchio di Matelica
Geconcentreerd, breed en droog,  
zacht en lang. 
34317  nu-2020+   € 10,50

CASAVECCHIA ALLA PIAZZA
GABRIELE BUONDONNO
2015 Toscana Rosso
Rijpe kers, stevig, gevuld, rins, rokerig. 
15415  nu-2019   € 9,95

2016 Chianti Classico
Zwart fruit, kruiden, iets hout in  
rinswarme finale.
15116  2019-2023   € 15,50

2015 Chianti Classico Riserva 
Chianti molto classico: geduld.
15915  2019-2025   € 24,00

2016 Toscana Rosso ‘Lemme’
Rustig en tegelijk opwindend complex, 
elegant, verteerbaar.
47016  2019-2021   € 26,50

MARINO COLLEONI
2016 Toscana Sangiovese
Brunello-achtige glou glou sangiovese.
15016  nu-2020   € 15,95

2013 Brunello di Montalcino ‘Santa Maria’
Exquise zwart fruit, zwarte aarde, 
eleganza.
30413  2019-2022   € 59,95

2013 Brunello di Montalcino  
‘Poggio Sant’Arna’
Fluweliger, zwoeler, meer koesterend.
14613  2019-2022   € 59,95
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bio, landelijk en stoer:
montefalco moretti
voorjaar 2014 pelgrimeert Marc te voet 
van Bologna-Florence-Assisi helemaal 
naar Rome, koopt halfweg bij Assisi fles 
umbria rosso uit naburige Montefalco, 
bio, die smaakt goed zeg... Dagje rust in-
lassen, gelijk afspraak maken, geen pro-
bleem hem (in klooster Spoleto inmid-
dels) te halen om te proeven op domein. 
Na twee jaar gesteggel over de prijs (was 
op domein per fles lager dan voor ex-
port…) komen we in 2016 toch tot zaken. 
Gelukkig maar: want eerlijke, landelij-
ke, stoere bio-wijnen, lekker hoog op 
smaak zonder in zwaarte te vervallen. 
Ook bijzonder hartelijk hoor la famiglia 
Moretti, papa Omero voorop en dochter 
Guicy, pas nog gracieus in Italiaanse 
glossy poserend, die de verkoop doet. 
Trots der Moretti’s is de indringende 
montefalco sagrantino,(2013 nog in 
Baarn per fles te krijgen) maar ons gaat 
het vooral om de: 2016 Umbria Rosso 

‘Terre di Giano’, een zachte, heerlijk 
fruitrijke rosso voor alledag. Half cilie-
giolo (denk aan pinot noir), half sangiove-
se. Geen hout, monter, frisser dan 2015, 
niet zwaar, altijd inzetbaar. Meer di-
mensies natuurlijk in 2015 Montefalco 
Rosso, een verwarmend vol, stevig-fris 
glas van 70% sangiovese, 20% lokale 
sagrantino en nog wat…. Topjaar. Zwart 
fruit, viooltjes, wierook, teer, salie, toef 
hout, fiere zuren. Bij goed stuk oude 
boerenkaas: buonissimo.

het succes van 
marco carpineti
De prachtige (moderne) kelder van he-
renboeren Marco en zoon Paolo Carpi-
neti ligt aan de voet van het oude, tegen 
een berg geplakte Cori, 50km ten zuiden 
van Rome. Heerlijk om na het proeven, 
of volgende dag voor het ontbijt, door de 
steile dorpssteegjes formaat extra-small, 
waarvan sommige meer dan 2000 jaar 
oud, te (ver)dwalen…Het gaat goed met 

hun azienda biologica, vooral in nabije 
Rome zijn de wijnen niet aan te slepen, 
een enorme markt voor vader en zoon. 
Spijtig is dat ze de basiswijnen, cervina-
ra rood en wit, niet meer maken. Upgra-
ding van het assortiment uit trots, voor 
het imago? Goede nieuws is dat 2017  
Lazio Bianco Capolemole van lokale 
held bellone buitengewoon fraai is. Fris 
en voornaam, citrus, bloesem, honing. 
Rond, heerlijk sappig, golvend. Vlaggen-
schip 2016 Bianco Moro (greco moro, 
greco giallo) is volumineuzer met witte 
perzik, amandel, wat hout, kracht en 
lengte. Mooie eetwijn. Bij rood is 2017 
‘Tufaliccio’ van montepulciano en cesa-
nese op tufaliccio (tufsteen) al evenzeer 
geslaagd. Kruidig, rijpe kers, zwierig, 
verleidelijk zwoel en zacht, en (fijn) 
houtvrij. De 2016 vorig jaar ‘beste koop’ 
Perswijn (15.5 pt), dit is klas hoger.

fiere fiano van 800m 
Op de grens Campania en Basilicata in 
Alta Irpinia ligt op 800m hoog (koud, 
winderig daar nog in mei!) verstopt tus-
sen de eeuwige korenvelden een biolo-
gisch veldje (2ha) wijnstokken fiano van 
tegen windmolens en hoofdschuddende 
buren vechtende Nerina en Pierluigi 
Zampaglione, Vinificatie is retro-Itali-
aans met maand schilinweking. Nog  
altijd (te) jong 2016 Campania Fiano 
Don Chisciotte. Fier en gevuld, mooie 
zuren, pietsie tannines als van een kaki. 
Ontluikend Turks fruit, mandarijn, 
abrikoos. Groot deel van de circa 6000 
flessen gaat naar sterrenrestaurants 
over de hele wereld. Beperkt.

weldadig wit morone
Eerste trip naar groen Campania was 
drie jaar geleden. Zo’n 60km boven Na-
pels in het heuvelachtige binnenland 
naar duizendjarige borgo Guarda,  
Sanframondi (Benevento) op bezoek  

bij Giovanni en zus Eleonara Morone 
die het 4ha kleine, door nonna Berta ge-
stichte domein biologisch voortzetten. 
Zij is antropologe, hij medicus. Papa 
Pasquale hoedt de wijnstokken en 
kweekt pepers, die hij bij het eten met 
grijnzend genoegen laat proeven (krach-
tig spul!). Mama Maria kookt fantastisch 
en doet de proeverijen. Vooraf liepen we 
door de weelderig groene wijngaarden 
aan de voet Monte Taburno die mede 
door het tendone snoeien romantischer 
zijn dan de meeste in het gelid geharkte 
in Toscane. Fijne, weldadig zachte witte 
wijnen van streekwijze druivenrassen, 
nu biologisch gecertificeerd. 
2017 Albanora Falanghina del Sannio, 
in relatief koele akker Acquefredde, is 
dorpsheld falanghina altijd geconcen-
treerd. Ingetogen geur en delicaat zacht-
fris van smaak met perzik, gele pruimp-
jes, acacia, geroosterde amandel, hint 
van honing. Fijn, bevallig glas. De 2017 
Vassallo Benevento Bianco (60%  
malvasia, 40% falanghina, 50 jaar oud op 
kalk/klei, spontane vergisting in open 
cuve, niet geklaard, minimaal gefilterd) 
is lekker toegankelijk, floraal, sinaasap-
pelschil, eerste herfstappeltjes, fris en 
mooi sappig. En nu het leuke, instruc-
tieve: dezelfde wijn maar dan op amfo-
ra groot geworden en helemaal niet  
gefilterd: 2017 Vassallo Benevento  
Bianco Anfora net iets voller, zachter 
ruimer in zijn vel ook, misschien wel 
iets minder fruit. Idee: van beide een 
doosje voor een leuke, betaalbare cursus 
amfora....

olio extra virgine
biologico di sorrento
In juni waren we op schiereiland  
Sorrento (Campania), aan de zuidkant 
vlakbij zee, een romantisch rommelig 
vruchtbaar landbouw gebied. Overal 
groene tuintjes met tomaten- en basili-
cumplanten, olijf- en citroenbomen.  
Op weg naar Marina della Lobra in na-
tuurgebied Punta Campanella stuitten 
we op biologische azienda La Lobra, een 
oase van eeuwenoude olijfbomen en 
pergola’s vol geurige citroenen op 100 
meter van (en boven) zee. We proefden 
de prachtige olijfolie (puur en gearoma-
tiseerd met citroen), huisgemaakte mar-
melate en gevaarlijk lekkere limoncello en 
kochten zoveel er nog in de koffers pas-
te. De olio extra vergine (van lokale  
minucciola) blijkt thuis nog even fraai, 
we weten zeker u er ook een plezier mee 
te doen: zuiver, geurig, mollig, zacht, 
pittig in de afdronk. 

Campania
Mozzarellaland Campania – tussen 
Rome en Napels, en het schiereiland 
daaronder – werd in de oudheid ge-
zien als beste wijngrond van Italië. 
Druiven o.a.: aglianico, greco, 
falanghina, fiano. Lang ingedut, nu 
een van de meest opwindende ge-
bieden, niet voor niets gingen we er 
voor derde jaar op rij op zoek. Met 
name wit kan geweldig zijn en past 
(mits natuurlijk gemaakt) uitstekend 
bij de meest diverse groentegerech-
ten, en mozzarella natuurlijk…

Umbria
Italia in optima forma. Binnenland 
tussen Toscane, Marche en Lazio. 
Bergjes tot 1200m. Rustig, zeker nu 
aarde weer paar keer heeft ge-
beefd. Mooi wandelen daar! Eerlij-
ke, aardse, copieuze keuken. 
Prachtdorpjes als Assisi, Montefal-
co, Spello, Spoleto…. Beste wijnen 
bij Montefalco maar hoop kaf on-
der het speltkoren. Witte druiven: 
grechetto, trebbiano toscano, treb-
biano spoletino. Rode sterren: sa-
grantino, sangiovese, ciliegiolo.

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

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

MARCO CARPINETI
2017 Lazio Bianco ‘Capolemole’
Dit jaar extra mooie versie lokale bellone: 
molto fine!
32717  nu-2020   € 12,25

2016 Lazio Bianco ‘Moro’
Sterrenwijn van greco moro, greco giallo.
34216  nu-2020   € 14,50

2017 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Kruidig, kersen, verleidelijk zwoel. 
34517  nu-2020   € 11,25

PIERLUIGI ZAMPAGLIONE
2016 Campania Fiano ‘Don Chisciotte’
Van 800 meter hoog. Trouvaille Tjits, 
favoriet Marc. 
37616  nu-2022    € 17,50

CANTINA MORONE
2017 Falanghina del Sannio ‘Albanora’
Fijn bevallig glas van 100% falanghina.
41517  nu-2020   € 11,95

2017 Benevento Bianco ‘Vassallo’
Floraal, sinaasappelschil, eerste 
herfstappeltjes.
41817  nu-2020   € 10,50

2017 Benevento Bianco ‘Vassallo Anfora’
Net iets voller, zachter ruimer in zijn vel ook. 
40717  nu-2020   € 11,95

AZIENDA LA LOBRA
2017 Olio Extravergine 
Mollig, zacht, pittig in de afdronk
70117 1 x 0,5l  nu-2019  € 13,95

Lazio 
Streek in 50 km-straal rond Rome. 
Romeinen drinken de regiowijnen bij 
de regionale keuken...: artisjokken, 
pasta, saltimbocca, pizza.... Veel 
autochtone druiven: bellone, greco 
moro, cesanese, nero buono di cori, 
romanesca, bonvino. Om het niet te 
ingewikkeld te maken, heten meeste 
wijnen gewoon Lazio IGT.

Tjitske en Marco Carpineti

Beste ‘olio’ van  
Campania?
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compromisloos  
sardinië: dettori
Papa Paolo en figlio Alessandro Dettori  
behoren tot selecte groepje Tripple ‘A’, 
Agricoltori Artigiani Artisti. Rond Sennori 
in het noordwesten glorieert al sinds 
2500 v.C. cannonau (naaste van maar 
niet zelfde als grenache). De akkers – met 
zeezicht – liggen in amfitheater, in bo-
dem kalk en fossielen. Compromisloos 
biodynamisch werk ‘de natuur gidst, niet 
de mens, … wijnen zijn zoals ze zijn en niet 
zoals ú wilt dat ze zijn… Alles rijpt zon-
der sulfiet op kleine cementen cuves. 
De 2017 Vino Renosu Bianco (vermenti-
no met drup moscato di sennori) ongefil-
terd natuurwit met bloemen, mirte. 
Lieflijk zacht, zeebries in finale. Bij vis, 
groente, wit vlees in pittige saus. Broer, 
2017 Vino Renosu Rosso is een versla-
vend lekker glas van cannonau, monica 
en pascale. Kruidig, zonnig, zachtrond 
met fraîcheur. Cacao, bosbes, sinaasap-
pel, mirte, specerijen. Wat peperoncini 
door het eten: wijn gaat strálen. Wij ook. 
P.S. dure cuvée’s Dettori op aanvraag, 
ook nog wat in Baarn.

flamboyant sardinië:
azienda jankara 
Klein, recent (2008), Azienda Jankara 
van jonge Renato Spanu, 20 kilometer 
van zee, hartje Gallura Superiore. Na-
tuurlijk werken, granietbodem die nooit 
chemie heeft gekend. Renato is na jaren 
van pendelen tussen VS (daar importma-
nager bij grote importeur) en homeland 
Sardinië definitief terug op eigen honk, 
had daarop vooruitlopend al geïnves-
teerd  in stuk oude cannonau in het zui-
delijke binnenland. In 2017  maar een  
derde (nachtvorst april, droogte daarna) 
van zijn flamboyante Vermentino di 
Gallura Superiore: gebundelde zon-
ne-energie, rijpe perzik, amandel, si-
naasappel. Vurig en volumineus, breed 
en zilt. Spannend ook 2015 Rosso 2015 
Colli del Limbara ‘Lu Nieddu’, uit 85- 
jarige moestuin met pascale, caricaggiola, 

nebbiolo, cannonau, dolcetto, barbera en 
cabernet franc. Geurt naar tijm, mirte,  
rozemarijn, bosfruit, grafiet, ceder. 
Rijk, volvlezig, toef hout in zachte,  
mineralige finale. Parker: 90 punten.

uniek wit van vulcano 
Op geel (van zwaveldampen) vulkaanei-
landje Vulcano, net boven Sicilië tegen-
over Lipari maakt Paola Lantieri uniek 
droog wit van meditterane oerdruif mal-
vasia, die we u niet kunnen onthouden. 
Kijk op vinoblesse.nl voor hele verhaal. 
De 2017 Malvasia Bianco Secco heeft 
wat papaja, mandarijn, saffraan, warm 
(geel…) zand, ziltig. Zacht, nergens ner-
veus. Fijne zuren en zeewind verfrissen, 
(vulkaan)bittertje in afdronk. Marc 
wandelde er in 2010: wijn smaakt echt 
zoals het daar is en ruikt....

grillo in de gloria:
marco de bartoli 
Grillo als die van Marco de Bartoli is: 
grillo, ergo Sicilia in de gloria… Druif  
grillo heeft de zonbestendige schil en 
zuren van voorouder cataratto, fruit  
van achter-achter oma zibbibo. Als die  
op kalksteen staat, niet ver van zee en  
op tijd wordt geoogst, is de wijn ge-
structureerd (maar licht van alcohol!), 
energiek én zilt. In 2016 bezochten we 
Cantina Marco De Bartoli (Marsala) 
waar kinderen Renato, Sebastiano,  
Giuseppina biologisch verder bouwen 
aan het oeuvre van legendarische papa. 
Naast groots wit, magistrale marsala…
Jong meest verleidelijk is ‘Lucido’,in 
2017 (droogte) kleine oogst. Lucido 
(kloon van cataratto) heeft citrus, zon-
nebrand. Frisse kracht, golvend, 12.5 .̊ Bij 
tonijntartaar, krab, lamsoren. Op tafel 
bij 3-sterren de Leest. Net anders, ver-
fijnder is 2016 ‘Vignaverde’ (grillo): in-
tens maar subtiel en slank. Je ruikt de 

zee… Verder, pijnboompitjes, kruiden, 
finale zilt als marsala. Bij sushi’s, rauwe 
zwaardvis met olijfolie en geraspte si-
naasappelschil. Groots de 2016: inge-
houden toast, wit fruit, spattend citrus, 
gember, compacte zonnekracht. Jong,  
er komt nog meer... Met 2017 Terre  
Siciliane Pietranera een uitstapje naar 
Pantelleria, eilandje 180km ten (zuid)
oosten van Marsala. Druif zibbibo  
heeft hier het woord, vaak voor mooi, 
kostbaar zoet, bij de Bartoli ook voor 
zonzinderend droog wit van 60+ wijn-
gaard. Maar 11.5%, strakfris, hóóg op 
smaak. Sinaasappel, cedro, muskaat en 
dat rokerig rotsige van zwarte vulkaan-
steen (pietra nera) zich door geur en 
smaak slingerend. Spektakel. Rest  
2016 Grillo ‘Integer’, grillo met schil-
inweking, zonder sulfiet, ongefilterd. 
Sicilia unplugged. Natuurtoebele inte-
grale vino naturale waarin àlles inzit. 
Serveren op 14–15 .̊ 
Uit de collectie marsala (100% grillo) 

Vigna da Miccia Marsala Superiore 
Oro 5 anni: heel Sicilia in de fles:  
dadels, toast, marmelade, hazelnoot, 
kumquats. Niet té zoet, zilt zelfs. Ook 
per fles te bestellen. 

‘gone with the wind’:
porta del vento
Al jaren op zoek naar rode aanvulling op 
het mooie wit van de Bartoli. Gevonden 
nu. Porta del Vento. We moesten er wel 
600 meter voor omhoog, vanaf Palermo 
naar Valdibella bij Camporeale, een win-
derige, noord-geëxposeerde heuveltop 
(porta del vento, deur voor de wind) waar 
voormalig apotheker Marco Sferlazzo 
in 2002 neerstreek om in voetsporen van 
opa te treden. Bodem van zandsteen voor 
wit en koele rosse kalk/klei voor rood. 
Wortels gaan hier wel 4 meter diep op 
zoek naar water en mineralen, zegt Mar-
co. Biologisch gecertificeerd; natuurlijke 
gisten; rijping op betonnen cuves en 
(oude) grote houten vaten. Wind en grote 
temperatuurverschillen tussen dag en 
nacht zorgen voor prachtige zuurbalans 
en fruitexpressie, en niet te veel alcohol. 
2016 Rosso ‘Maque’ van inheemse nero 
d’avola en perricone ruikt fascinerend: 
wilde oregano,bosbes, pijnboompit,  
rinse kers en heerlijk levendig van 
smaak. Indringerder nog: 2016 Nero  
d’Avola, krachtig, fris, puur peps, zwart 
fruit, meditterane kruiderij, balsamico, 
pistachenootjes. Prachtzuren die al die 
geuren en smaken – als op de wind – 
meenemen. 

Sicilia
Sicilië betovert… De lichtval; het  
klimaat; de drie zeeën; bergen;  
cultuurschatten; de Etna; het toete-
rende kriskrasverkeer; de citroenen; 
sinaasappels; amandelen; pistache-
noten; harde pasta’s; ijsjes; tomaten; 
peperoncini, verse vis. De Siciliaan 
zelf, trots maar gelaten met 5000 
jaar overheersing in de genen. Een 
enorm arsenaal wijngaarden dankzij 
nieuwkomers en ‘oude’ grootgrond-
bezitters 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  
gebleven en bij éigen wijnen met 
vermentino (wit) en cannonau 
(rood) in de glansrol. 

TENUTE DETTORI
2017 Vino Renosu Bianco
Mild natuurwit: vermentino, drup moscato.
44117  nu-2019   € 14,50

2017 Vino Renosu Rosso 
Heerlijk kruidig, zonnig, fris, zachtrond. 
44617  nu-2020   € 14,50

Andere cuvées Dettori op aanvraag

AZIENDA JANKARA
2017 Vermentino di Gallura Superiore
Concentratie, veel fruit en volume, zilt in 
finale.
48817  eind 2018-2021  € 14,95

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

PAOLA LANTIERI
2017 Malvasia Bianco Secco ‘Salina’
Van Vulcano: zilt, gekonfijte papaya  
en saffraan.
49217  nu-2020   € 14,95

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

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

2017 Terre Siciliane ‘Pietranera’
Van Panteleria, vernoemd naar  
vulkanische bodem.
41717  nu-2020   € 23,50

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

2016 Terre Siciliane Grillo ‘Integer’
Met schilinweking, zonder sulfiet.  
Sicilia in de gloria.
49316  nu-2021   € 27,00

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

PORTA DEL VENTO
2016 Terre Siciliane ‘Maque’
Vol siciliaanse macchia mediterranea.
40016  nu-2020   € 14,95

2016 Terre Siciliane ‘Ishac’
Rood fruit, specerijen, vijgen, grafiet, 
prachtzuren..
41916  nu-2021   € 18,50

Sebastiano de Bartoli na een master  
class grillo in Amsterdam Renato Spanu van Jankara
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wijngeestverruimend. Graniet in bo-
dem geeft fraîcheur en breedte; de keur 
aan lokale druiven maakt de wijnen 
spannend en heerlijk ‘anders’. Vorig jaar 
oktober werd Mouraz zwaar getroffen 
door bosbrand. Sara : ’de helft van de 
wijngaarden, het ouderlijk huis van Anto-
nio en een groot gedeelte van de opslag is in 
rook opgegaan… We zijn het meest geholpen 
als de mensen in de wijnen blijven geloven, 
ze blijven kopen en blijven drinken.’ Doen 
we. Nog een keer de 2015 Dão Branco 
(malvasia-fina, bical, cerceal-branco,  
encruzado, alvarinho + nog wat locals)  
Jancis Robinson: 17/20 punten. Perswijn: 
*****(*) ‘prachtig wit’. Vinoblesse: iets 
ontwikkeld (als mooie riesling) citrus, 
rozen, peer, specerijen, stevig, zacht  
mineralig en rustig. Ster is 2016 Dão 
Branco Encruzado van regioheld  
encruzado: compact, mineralig, fiere  
citruszuren, lange finale. Wie (ook)  
voor rood gaat is 2014 Dão Tinto een 
must. Deze borstelige blend van touriga- 
nacional, tinta-roriz, alfrocheiro, jaen, 
água-santa is kloek, rins, vol maar 
droog. Een waaier aan specerijen, cacao, 
eikenschors, donker fruit: Wij roepen: 
Portugal! 

succes sinds 2005: 
azul y garanza
In 2005 introduceren we de vernieuwen-
de wijnen van Azul Y Garanza van 
(dan…) jonkies Dani Sánchez Nógue en 
María Barrena in Nederland. De biolo-
gische teelt en het modern maar na-
tuurlijk werken (geen geselecteerde  
gisten, geen houtsnippers, geen roest-
vrij staal) in de kelder geven vitale, feel-
goodwijnen op het sap en fruit, ze zijn 
onmiddellijk en nog steeds een succes. 
Vanaf oogst 2017 nieuwe, ingetogen eti-
ketten onder naam Tres (=selectie) en 
zijn alle wijnen in dozen van 6 verpakt. 
De 2017 Navarra Blanco Tres (30% 
oude viura, 70% garnatxa blanca is aro-
matisch en levendig. Wordt nog voller, 
breder. Heerlijk ook bij (pittige) groen-
tegerechten. De sappige 2017 Navarra 
Rosado Tres is van het type: het hele 
jaar inzetbaar. Fris en vurig, wordt nog 
zachter, sensueler, kruidiger. Geweldig 
bij de Noord-Afrikaanse keuken. Van de 
Navarra Tinto Tres zijn we bij 2016,  
selectie tempranillo met snuf merlot.  
Braam, bosbes, rood pepertje, sigaar. 
Sappig, fris en verwarmend. Introverter 
is 2016 Tinto Garciano (graciano en  
garnatxa): geurt naar wilde bloemen, 
kruiden, lapsang souchong, kers. Slank  

en fijn. De 2015 Seis de Azul y Garanza  
van bijna 100% volfrisse merlot uit hoge 
Desierto kreeg seis (zes) maanden hout-
rijping. Intens kruidig, zwart fruit, 
hout discreet. Modern met zweempje 
(hout)nostalgie. 

stralende rioja: 
viña ilusión
Altijd opgewekt en dromerig tegelijk 
Martin Andrés Alonso Etayo, zo ook 
dit voorjaar tijdens een presentatie in 
Amsterdam. Nog altijd blij dat het ge-
lukt om van zijn dorp Calohorra een bio-
toop in balans te maken; er gezamenlijk 
een fijne én betaalbare biologische  
rioja te maken. Ver weg lijken de jaren 
van sparen; het bezoek aan Japanse 
grootmeester (permacultuur) Fukuoka; 
de aanleg wijngaard; bouw huis en 
windmolen. Nu teelt iedereen er zijn 
olijven en druiven biologisch; leeft de 
bodem; is het landschap gevarieerd en 
scharrelen de schapen… Men straalt 
weer. Net als de wijn, de sappige 2017 
Rioja Viña Ilusión een donkere, hart-
verwarmende, vrolijk makende oerwijn. 
Ongepolijst, géén hout, best rijk in 2017, 
maar opgewekt, ruim in het zwarte 
fruit en framboosjes. Spaans rood  
pepertje toe.

sprankelende toro 
Niet ver van statige stadje Zamora, waar 
de Duero bijna al  Douro is, vinden we in 
Sanzoles, gehucht van één straat witte 
huisjes, elk met hittebestendig kelder-
tje, boutique-bodega Volvoreta van 
spring-in-het-veld Maria Alfonso  
Hernandes en haar zwijgzame grote 
broers met lieve papa Antonio op de 
achtergrond. Een echte wijnfamilie met 
akkers tinto de toro, franc de pied (zonder 
onderstok) op 750m hoogte in natuur-
park geplant. Toro ‘Flores de Cerezo’ 
2015 is de jongste telg met korte gis-
tingsduur, weinig hout. Een plezierig 
glas: niet te heftig, eerder elegant, zacht 
en fris, pepertje, bloesem, zwarte ker-
sen, tijm. Lekker.

lekker anders: dão
casa de mouraz 
De authentieke, biodynamische 
Dão-wijnen van Casa de Mouraz vind  
je bij sterrenrestaurants als Noma, De 
Leest, the White Room, Cordial, De  
Bokkedoorns…  Bezoek aan doorzetters 
António Lopes Ribeiro en Sara Dionisio 
daar in het groene, oude binnenland is 

Vinos Vinoblesse
Af en toe grasduinen we ook in Spanje en Portugal, op gevoel, niet met 
concreet doel. Zo’n klassieke houtgedomineerde reserva: niet ons ding, 
sorry. Maar als we –het gebeurt niet gauw- een vino vinoblesse (vitaal, 
natuurlijk, authentiek, houtarm, fruitrijk) vinden, dan gaan we er-
opaf…. Inmiddels met de wijnen van Azul Y Garanza (Navarra), Suriol 
(Penedès), Volvoreta (Toro), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão) 
een kleine maar fijne collectie. 

Opslag en distributie zijn toever-
trouwd aan WDC Verhoeven te Til-
burg, Een specialist: doet alleen wijn. 
U kunt zelf kiezen (zie bestelformulier 
of op de site), welke van vier dagen in 
uw postcodebied u het best schikt. U 
kunt zo van tevoren maatregelen ne-
men opdat de wijnen die dag ook in 
ontvangst kunnen worden genomen. 
De wijnen worden tussen 8 en 18.00 
uur bezorgd. Is bezorging thuis lastig, 
dan verzoeken wij u een adres op te 
geven waar men altijd terecht kan. 
Op uw werk, bij een kantoor, instantie 
of winkel in de buurt bijvoorbeeld. Of 
u kunt de wijn afhalen in Baarn krui-
sing A1/A27) of bij opslag in Tilburg 
(niet ver van de Efteling). Lukt dit niet 
en kan er op deze data niet worden 
bezorgd, dan is het mogelijk om een 
aparte afspraak te maken met de 
vervoerder: 013-5942430. U kun dit 
nummer ook gebruiken om ’s och-
tends een indicatie van tijdstip  
levering te krijgen. Voor levering door 
het jaar heen vindt u de bezorgdagen 
voor uw plaats op www.vinoblesse.nl.

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

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

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

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

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

De bezorging. 
Vervoerder Verhoeven (013-5942430) 
doet zijn best uw instructies op te 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 013-5942430

Informatie aflevering en afhalen 

SPANJE

Toro
Rioja

Catalunya

Navarra

PORTUGAL

Dão

NAVARRA

AZUL Y GARANZA
2017 Navarra Blanco ‘Tres’
Sappig, aromatisch fris, rondeur. 
34117  nu-2020   € 8,25

2017 Navarra Rosado ‘Tres’
Sensuele rondeur, pit. Kan van alles aan..
33617  nu-2020   € 8,40

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

2016 Navarra Tinto ‘Garciano’
Raffinement van graciano & garnatxa 
20116  nu-2020   € 9,95

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

RIOJA

VINA ILUSIÓN
2017 Rioja ‘Viña Ilusión’
Zo is wijn bedoeld: puur, kwiek, fruitrijk.
40217  nu-2020   € 9,50

TORO

VOLVORETA
2015 Toro ‘Flores de Cerezo’
Peper, bloesem, kers, tijm. Vollzacht.
19615  nu-2019   € 10,95

CASA DE MOURAZ 
2015 Dão Branco
Prachtjaar. Peps. Citrus, peer, specerijen. 
43815  nu-2020   € 10,95

2016 Dão Branco Encruzado
Regioheld encruzado. Bij Noma en  
White Room. 
43916  nu-2021   € 15,50

2014 Dão Tinto
Kloeke mix vijf autochtone druiven. 
Portugal!
44014  nu-2019   € 12,25
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CLOS CANERECCIA
2017 Corse Blanc ‘Clos Canereccia’
Verleidelijke vermentinu.  
Koesterend friszacht 
42817  nu-2020   € 18,95

2016 Vin de France Blanc Biancu Gentile
100% ‘vergeten’ biancu gentile, de 
viognier van Corsica
43016  nu-2020   € 21,00

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

CANTINA DI TORRA/ 
NICOLAS MARIOTTI BINDI
2016 Vin de France Blanc ‘Mursaglia’
Alle schoonheid en kracht van  
vermentinu op kalk.
42016  eind 2018-2023   € 25,00

2014 Vin de de France Rouge ‘Mursaglia’
Puur maquis
42314  2019-2023   € 22,50

2013 Patrimonio Rouge  
‘Porcellese Vieilles Vignes’
Finesse van een Brunello.
Niellucciu 50 jaar oude stokken
51613  2019-2025   € 27,50

beste prijs/plezier: 
clos canerrecia  
Familiedomein tussen Aléria en Corte, 
voorheen leverend aan coöperatie, 
vanaf 2010 door gepassioneerde klein-
zoon Titi (Christian) Estève lang-
zaam getransformeerd in biologisch, 
experimenterend (amfora’s, enten 
oude druivenrassen, cuvée’s zonder 
sulfiet), modern wijngoed. Bodem  
vol galets roulés van rossig graniet op 
zanderige klei, waarvandaan sappige, 
open, alom bejubelde wijnen. We  
beginnen met de basis rouge en mooi-
ste blancs. 2017 Corse Blanc ‘Clos  
Canereccia’: verleidelijke vermentinu. 
Witte bloemenzee, luxueus, koeste-
rend friszacht. 2016 Blanc Biancu 
Gentile: herontdekte biancu gentile  
is de viognier van Corsica, ooit in 
zwang om rode nielluciu te verzachten. 
Abrikoos, perzik, crèmezacht, rijk 
maar fris in finale. 2017 Corse Rouge 
Cuvée des Pierre, is een leuke in-
stapper (50% niellucciu, 25% syrah,  
25% grenache): zwart fruit, maquis, 
grafiet, monter, fris en zacht.

het grote talent: 
nicolas mariotti bindi
Bij bezoek aan Nicolas Mariotti Bindi 
heb je gelijk door: un futur grand want 
helder, humor, toegewijd, het wijn-
hart in vuur en vlam. Weet precies wat 
hij wil en kan. Schitterende biologi-
sche wijnen van (klei/kalk) terroir  
Patrimonio, hoewel vaak als vin de 
france gedeclareerd. Geboren en geto-
gen op Corsica, studeert Nicolas rechten 
in Parijs, besluit plots terug te keren om 
wijn te gaan maken. Gaat in de leer in 
Patrimonio bij Arena, Giudicelli, wordt 
chef de culture bij Leccia, mag daar eigen 
wijn maken van gegunde oude wijn-
gaarden. Sinds 2015 in Oletta eigen kel-
der, Cantina di Torra. Duur? Ok, wel 
een avontuur… 2016 Vin de France 
Blanc ‘Mursaglia’: ongefilterde 
schoonheid van bio-vermentinu op 
kalk. Vlammend vol, breed, bloemen, 
peer, specerijen. Symfonische finale, 
17/20 pt rvdf. 2014 Rouge ‘Mursaglia’ 
van jongere (wel sélection massale,  
hoge plantdichtheid) niellucciu. Puur 
maquis, de geur van daar: oregano, 

munt, mirte, salie, bloemetjes. Krach-
tig maar transparant. Cranberries, 
granaatappel, mooie zuren. Van 2013  
Patrimonio Rouge ‘Porcellese  
Vieilles Vignes’ (50+ niellucciu) word 
je stil: finesse van een brunello maar 
geen hout, wel Corsicaanser, wilder, 
kruidiger, teer, leer, munt, mineraal. 

WIJNWEEKEND CORSICA
Al lang op de verlanglijst: wijnen van Corsica… We waren er in 2007 voor 
proeverij in Ajaccio, Marc wandelde er in 2011, maar echt de boer op: nog nooit. 
Want lastig te bereiken en op de kronkelige bergwegen zijn reistijden er lang. 
Bovendien zijn de echt goede wijnen kostbaar. Maar wanneer Marc, na week 
samen wijnproeven ontdekt dat hij vanaf Lyon voor een fooi naar Bastia kan 
vliegen, begint het hart sneller te kloppen. Snel programma maken, zien of 
beoogde vijf producenten – meeste in Patrimonio – hem dit weekend willen 
ontvangen. Pas de problème. Voor verslag zie www.vinoblesse.nl, hier eerste 
selectie bij rijzende sterren Clos Canereccia en Nicolas Mariotti Bindi. 

CORSICA

Patrimonio

Nicolas Mariotti Bindi

Aléria


