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De laatste dag van biobeurzen-week februari proefden we bij Cave des Nomades
uit Banyuls. Fraaie, (te) dure wijnen, alle met simpel: Vin de France op het etiket.
Makers: een Portugese knul met zijn Poolse lief, hun nomadenlevens hadden
elkaar gekruist tijdens pluk daar. Ze zijn niet meer weggegaan. Mooi verhaal.
Nomadenwijn: het echode na. Deed ons bedenken dat vertrouwde (herkomst)
grenzen verdwijnen, nu –neem Ganevat, Pico- veel getalenteerde wijnmakers
druiven van verschillende herkomst gebruiken om eigen cuvée’s te creëren die,
niet gehinderd door starre, vaak achterhaalde regels van appellations, als Vin
de France de markt opgaan. Daar valt in te komen. Anders is het als boeren
het leven zo zuur wordt gemaakt dat deze zélf uit het systeem stappen. Eloi
Dürrbach (Trévallon) was eerste in 1994, Marc Angeli (Anjou, zie p.25) volgde,
zo ook onze Sablonnettes. Anno 2017 zie je zelfs bij selecte genootschap
Renaissance des Appellations (top biodynamie, met Mme Bize-Leroy, Leflaive,
Tempé, Zind Humbrecht etc.) steeds meer wijnen als Vin de France aangeboden.
Lastig voor de consument die door naam producent wordt geacht te weten
waar wijn vandaan komt. Maar is dat anders dan op een fles herkomst ‘Collines
de la Moure’ of ‘Pays de Paradis’ te moeten kunnen situeren? De wijnwereld is
schuivende, grenzen vervagen, jonge wijnmakers wisselen uit, zien en proeven
meer van de wereld, breken met, of rebelleren tegen archaïsche instellingen en
regels. Dani (Azul Y Garanza) maakte met Matteo Fasoli een Spaans/Italiaanse
wijn. Volg de jonge Hollandse druivenjagers Dido en Jurrien op grapehunters.com.
Zo gaat dat tegenwoordig…
Nog één ding: proef eens meer met uw papillen, en laat die neus de neus, geuren
zijn maakbaar en per definitie vluchtig… Mondgevoel, rustig en opwekkend,
zegt meer.
Hopelijk zien we u in groten getale op de overzichtsproeverij van 26 maart....
Marc Collard & Tjitske Brouwer

BESTELLEN VIA INTERNET
www.vinoblesse.nl
VINOBLESSE PER FLES
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Languedoc

Vinoblesse

Sommige wijnen worden ook per fles in
een aantal winkels verkocht. U kunt ons
bellen voor meer informatie.

DE GESCHIEDENIS
Op een gure novemberavond, ruim
42 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….

VERKLARING SYMBOLEN
WITTE WIJN/ ROSÉ
∆ = bloemig/kruidig, met fruit
m = droog, rond en rijk
o = droog en krachtig
∇ = van niet helemaal droog tot zoet
RODE WIJN
 = elegant op het fruit
l = vol en rijk
n = stevig, tanninerijk
05213 6 Deze zomer-2016 s BC € 7,50
1e 5 cijfers: bestelcode met jaartal
6
12 : aantal flessen per doos.
Nu-eind 2017: bewaaradvies.
€ prijs per fles in euro’s.
BC = biologisch gecertificeerd
Nota bene: bewaaradvies is een schatting.
Wijn is een levend product, zijn evolutie
valt niet exact te voorspellen. Volg de wijn
zelf ook, bovendien: smaken verschillen!
Lees ook de omschrijving in de tekst, een
wijn laat zich niet in een symbool vangen.

OVERZICHTSPROEVERIJ
Zondag 26 maart
13.00 – 17.00 (2 sessies)
Ernst Sillem Hoeve
Soestdijkerweg 10b
3734 MH Den Dolder
(4 km van Baarn)
Gasten (onder voorbehoud):
Giusy Moretti (Umbrië) en Thomas
Barbichon (Champagne)
Verder op de proeftafels: een gulle
greep uit het assortiment: bourgognes,
nieuwe wijnen, rosé, zomers wit,
zomers rood
Let op: dit jaar één grote
overzichtsproeverij, verder zullen we
verspreid over het jaar, enkele kleine
geven, meer informatie op
www.vinoblesse.nl
Bijdrage in de kosten:
€ 12,50 te voldoen bij entree.
Reserveren noodzakelijk.
info@vinoblesse.nl of 035-5426260
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– VOOR ALLEDAG –

De wijnzin van alledag...
Een bescheiden edoch elitair gezelschap, onze selectie voor alledag: moeilijk
voor nieuwe wijnen er binnen te komen. De lat ligt hoog. Oorspronkelijke,
zuivere wijnen, natuurlijk en duurzaam gemaakt, relatief weinig – vér
beneden de norm – sulfiet bevattend, ook belangrijk. Geen grands crus –
natuurlijk niet – maar wel met zoveel smaak, karakter en echt leven dat
ze niet gauw vervelen en monter opstaan de volgende dag niet in de weg
staan. Fijn: dankzij verlaagde accijns op échte bubbels: cava in plaats van
prosecco.

Ranke garganega

Klassiek Languedoc

Lichtvoetige, opwekkende garganega
veronese 2015 van broers Fasoli. Rank en
frank, bloesem, meloen, amandeltje.
16015 6 Nu-Eind 2017 D BC
€ 7,75

De Noblesse de Jullien 2013 (Cave de SaintFélix, Terrasses du Larzac) is een klassieke
coteaux-du-languedoc van grenache, syrah,
carignan, mourvèdre, cinsault. Zwart fruit,
roostergeuren, laurier. Gul, ook fraîcheur,
niet heftig.
00913 1 2 Nu-2018 s
€ 6,75

Volle bianco uit Calabria
Uit knoflookteen Italiaanse laars: 2016
cirò bianco, Gocce di Marinella. Bio, van
100% greco, ooit door Grieken aangevoerd.
Stevig, gebold, ook fris mandarijn, limoen,
kruidigheid.
44416 6 Deze zomer-2018 m BC € 7,75

Lastours toujours

Doordrinklicht

Toujours sereen bij Château Lastours aan de
oever van de traag stromende Tarn. Familie
de Faramond, oude landadel, intelligent,
bespraakt, hoffelijk, filosofisch met een
knipoog, maakt er oprechte, verteerbare
wijnen die al 31(!) jaar bevallen. Hubert,
ingenieur en net als papa Jean bij eerste
bezoek in 1985 comte in spijkerbroek,
is de 65 voorbij en wordt bijgestaan
door zoon Louis (30, ook ingenieur) die
na omzwervingen in o.a. Argentinië
en Bourgogne op het 17-eeuwse honk
terugkeerde.

Van macabeo, xarel-lo, garnaxta, snuf
malvasia, Azimut penedès blanc 2016.
Lieve, biologische Catalaan van Assis Suriol
voor bij tapas, schelpdieren. Fris, zacht,
doordrinklicht (11º), droog, sulfietarm. Kan
zó de strandmand in.
32116 6 Nu-2018 D BC
€ 7,35

Normandische boerencider
Dorstlessende biologische cidre fermier
de normandie brut L’Hermitière. Maar 5º,
mildfrisse mousse, appeltjes, kaneel. Bij
crèpes, camembert, champignons, zomaar.
10100 6 Nu-2018 D BC
€ 7,95

2016 Château Lastours Gaillac Blanc
Late oogst in 2016 van ultieme huiswijn
(Harold Hamersma) van sémillon sauvignon,
l’en de l’el, muscadelle. Sap, wit fruit,
laurier. Slank, mooi fris.
01116 6 Deze zomer-2018 D
€ 7,50

Assis Suriol van de supercava

Supercava in prijs verlaagd

Wit van hogen huize

Dankzij accijnsverlaging exit zeikerige
prosecco, nu échte als champagne
gemaakte bubbels met de bio cava brut
nature, Azimut: fris, puur, vers, stoer, droog,
weinig sulfiet. Vijfmaal beste mousserend
Omfietswijngids Klei: ‘supercava, menige
duurdere champagne is niet beter.’
37400 6 Nu-2018 D BC
€ 9,95

Al jaren meest geliefde blanc: pays d’oc
van Antugnac uit Limoux, half mauzac
en chardonnay. 2016 is geurig, energiek
aardig vol, fris dankzij fossiele kalkgrond
en ligging op 400m hoogte.
26816 1 2 Nu-medio 2017 D 
€ 6,95
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WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat
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: aantal flessen per doos

Zomermerlot uit Limoux
Goed volle Antugnac pays d’oc rouge 2015
uit het hoge Limoux met veel merlot, ook
syrah, cabernet franc. Voor de grote rode
zomerdorst: smeuïg fruit (ma non troppo),
friszacht bevallig.
00115 12 Nu-2018 s
€ 6,95
Hubert en Louis de Faramond, Château Lastours

Vijf emmers lekker
Uit het goede 2015 de vertrouwd stoere
coteaux de béziers Les 5 Seaux (vijf emmers)
van Emile et Rose. Voor 70% geschraagd op
oude cinsault, het vaak tot rosé gedoemd
druifje. Ook syrah, marselan, snuf merlot.
Kers, kruiden, zacht, ook kwiek fris (maar
12º). Puur en verslavend. Later dit jaar, 2016.
€ 7,50
05215 6 Nu-2018 s BC

Zuiderzonnetje in huis

Kloeke tinto uit Catalunya

Elke dag zuiderzon met 2013 minervois
‘Métairie de Vênes’ van Murettes. De 50%
syrah, 40% carignan en wat grenache geven
stevige rondeur met kersen, specerijen,
droogbloemetjes. Allemachtig veel wijn
voor je geld.
€ 8,25
00213 12 Nu-2018 l

Kloek, kruidig, ook zacht, rijpe aardbeien
2013 penedès negre Azimut van samsó
(carignan), garnatxa, monastrell. Klei: ‘als
James Dean op zijn best’.
€ 7,35
35313 6 Nu-2018 l BC

Klassiek Frans

Fluweel van leisteen

De Gaillac rouge 2014 van Lastours (zie
hiernaast) paart Bourgondische zwier aan
het cerebrale van Bordeaux. Rijpe pruim,
fijn varens, paddenstoel, ceder. Klassiek
Frans transparant. Fijn.
01014 6 Nu-2018 s
€ 7,85

In Faugères louter leisteen: schistes. Geeft
elegantie, fluwelen tannines, geur van
rozen. Op Domaine Valambelle werkt
familie Abbal ambachtelijk en biologisch.
Millepeyres 2015 (carignan, grenache,
syrah, mourvèdre): stevig nog, veel fruit.
Fluwelig, verwarmend vol, ook frêle
fraîcheur. Wijnwaar.
38715 6 Nu-2018 l BC
€ 8,45

Frisse rosso uit Calabria
Succeswijn van autochtone gaglioppo uit
het ruige Calabria: 2014 cirò rosso. Licht
baksteenrood, aardbei, tijm, opvallend
frisse zuren, cacao, besjes. Bij mediterrane
groentes, zachte kazen.
44714 6 Nu-2017 s BC
€ 7,75

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit l = vol en rijk n = stevig, tanninerijk
BC = biologisch met certificaat
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Champagne mag...
Zou het…? Dat we hier eindelijk vaker champagne gaan drinken? De
extra accijns (€ 1.50) op mousserend is verdwenen, hoewel deze relatief
zwaarder drukte op eenvoudige bubbels als cava (p.4 nu maar € 9,95!) dan
op champagne, waarvan de inkoopsprijs bovendien elk jaar weer 1-2 euro
omhoog gaat. Hoe dan ook: het partijtje kan beginnen, de deuren open,
glazen mogen vol. Ook feestelijk: een heel maal lang champagne schenken.
De jonge Thomas Barbichon en bijna-veteraan Erick De Sousa zijn uw
biodynamische leveranciers.

Champagne De Sousa

Fraaie entree van de natuurchampagnes
Robert Barbichon et fils waar broers
Thomas en Maxime biodynamisch op weg
zijn naar roem. In juni reden we naar de
Côte des Bars, zuidelijkste deel Champagne,
9ha verspreid over 17 akkertjes afgewisseld
met bossen, weilanden, riviertjes. Geen
monocultuur zoals elders in de Champagne.
De klei/kalk in bodem geeft breedte à la
meursault, net als de malolactische gisting,
weinig sulfiet, lage dosage.

Le vin en rose

Vrolijke Chiaretto
2016 Barolo Chiaretto, Roari

Voilà onze rigoureuze selectie rosé voor 2016. Een qua prijs smaak en teinte
mooi gemêleerd gezelschap. Meeste zijn biologisch, alle laag van zwavel, en
zonder fabrieksgisten, Arabische gom en/of andere hulpstoffen gemaakt.
Echte wijnen dus. Helaas geen Clos Marie 2016, álles weggehageld vlak voor
geplande pluk….

Van 70% pinot noir, 10% pinot meunier,
10% chardonnay, 10% pinot blanc,
lage (4g/l) dosage. Volbreed, zachtfris,
mineralig. Energiek appeltjes, kweepeer,
brioche, complex dankzij 4 cépages en
mozaïek perceeltjes. Fijne mousse, rustige
zuren. Op hoogste podium Wine Life; 4½
ster Perswijn.
03600 6 Nu-2020 o BC
€ 29,95

Champagne Brut Tradition, de Sousa
Met grand cru hieronder weer winnaar
Wine Life. Open, soepel, droog maar zacht,
zuiver. Heerlijk om los te drinken.
04100 6 Nu-2019 D BC
€ 32,95

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs

Thomas Barbichon scoort

Van rond het Gardameer de luchtige
rosato van Monte dei Roari. Corvina 50%,
rondinella 40%, molinara 10%, op amfora
opgevoed. Lichte kleur, rins fruit, kruidig,
fris, sappig, vrolijk… Nauwelijks sulfiet.
Schenken maar.
20916 6 Deze zomer-2018 D BC € 8,95

Rosé BD

Zeldzaam goed in zijn klasse

Sensuele rosado

2016 Pays d’Oc Rosé Antugnac

2016 Rosa di Azul Y Garanza

Uit het hoge Limoux van cinsault, syrah en
merlot. Top in zijn klasse. Heeft namelijk
echt fruit, is stijlvol, fris, droog, zwavelarm.
En lest best. Ook belangrijk.
26916 12 Nu-2018 D 
€ 6,95

Uit noordelijk fris rosado-land Navarra,
de biologische Rosa: stevig, sappig fris
rood fruit, Baskisch pepertje, verleidelijke
sensuele rondeur.
33616 12 Nu-2018 m BC
€ 8,10

Champagne Brut Réserve 4 cépages

In 1998 introduceerden we in Nederland
de champagnes van Erick en Michelle
de Sousa. Ze bewerkten toen al deels
(grand cru Avize) biodynamisch. Nu is alles
Demeter gecertificeerd en werken enfants
Charlotte, Julie en Valentin mee. Energieke,
bescheiden gedoseerde champagnes met
weinig sulfiet. Suf dat ze wéér duurder
werden waardoor accijnsverlaging vrijwel
teniet is gedaan.

Ook tweemaal winnaar Wine Life, 100%
chardonnay: subtiel, precies. Speciaal
aanbevolen op site Perswijn. Niet zwaar.
04800 6 Nu-2022 o BC
€ 39,95

Champagne Barbichon scoort

2016 Côtes-du-Rhône Rosé ‘Colline’
Van La Cabotte, biodynamisch geteelde
grenache, syrah, cinsault, deels direct
geperst. Kruidig, vol maar niet té, fijne
fraîcheur, mandje kersen, zuidelijk zacht.
02816 6 Deze zomer-2018 m BC € 9,95

De mooiste lichting 2015 en 2016

Champagne Blanc de Blancs Brut

2015 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’

85% chardonnay, 15% pinot blanc, oogst
2012. Bloemig, subtiel gebrande nootjes,
frisse élégance. Verleidelijk aperitief, ge
vaarlijk doordrinkbaar…
06600 6 Nu-2020 D BC
€ 32,50

Niet evident om in warme 2015 fijne rosé
te maken. Maar de wijngaarden van
meesterbelhamel Raimond de Villeneuve
liggen noordelijk en hoog, de bodem
is kalkrijk. Een stralend resultaat: zat
vorige zomer nog wat krap in zijn pak:
nu rode besjes, grapefruit, brem, buxus.
Vol-elegant, helder, fris, lang. Coup de
coeur, Revue du Vin de France, maart 2017.
Laatst proefden we ‘vergeten’ fles 2008:
geweldig… De 2016, slanker, piepjong nog,
beloftevol, komt er achteraan.
26015 6 Nu-2019 D BC
€ 12,50
26016 6 Deze zomer-2020 D BC € 12,50

Winelife over de Champagne Brut Réserve
4 cépages:**: Uitblinker in eigen stijl en
kwaliteit. Vaak net even anders: ‘Niet
nerveus, niet heftig én niet strak. Wel
droog en fris, maar net iets sappiger dan
veel andere champagnes.’(december 2016)

Rosé piscine?
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WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat
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RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6
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Riesling & meer...
De Elzas en Pfalz zijn door geschiedenis gescheiden buren met veel
overeenkomsten, ook verschillen. De Pfalz is warmer, droger, in de Elzas meer
bodemvariatie en andere traditie van wijn maken. Uit de Pfalz wijnen van
eigenheimer Heiner Sauer: open, op het sap en fruit, die van Tine Bernhard
introvert, mineralig. In de Elzas de spectaculaire retour du maître Marc Tempé
met wijnen breed als deze beer zelf. Vondst 2016, biodynamische moezels
van Melsheimer. Uit Oostenrijk de duurzame grüner veltliner Donauwinzer,
fraai in 2015. En voor deze gids ook onder deze vlag: de ruisende savoie van
Giachino en de handelswijnen van fenomeen Ganevat, wit én rood.

– R I E S L I N G E N M E E R .... –

2014 Pinot Blanc Zellenberg
Hit in wijnbars en sterrenrestaurants.
Tempé-breed, zacht (wel droog), fijn toast,
hazelnootjes, energieke finale.
€ 15,75
14014 6 Nu-2020 BC D BC

2014 Riesling Zellenberg
Fijn gekonfijte citroen, peper. Breedte en
ruggengraat van kalk/mergelbodem en
opvoeding op foeders. Mooi.
16514 6 Deze zomer-2021 D BC € 17,95

2013 Pinot Gris Zellenberg
Innemend vol, komt droog over, let op
kruidigheid, fraîcheur en lengte.
16613 6 Nu-2020 m BC 
€ 18,95

Grandeur d’Alsace: Marc Tempé

2014 Riesling Grafenreben
In 1997 stelden wij Marc Tempé aan u
voor met eerste oogst 1995 na twee jaar
houtrijping (op zolder…) zonder sulfiet.
We schreven: ‘Men verklaart hem voor gek,
voelt zich getart. Dat is dom: Tempé heeft
gelijk.’ Zijn tijd (te) ver vooruit? We verloren
elkaar uit het oog, niet uit het hart. Eind
2015 gingen we langs. En zie: als helden
werden verloren zoon Marc en eega AnneMarie onthaald op de jubileumproeverij;
de biodynamische wijnen, breed, zacht,
complex en oprecht als Marc zelf,
bewierookt. Guide Bettane et Desseauve
4 sterren (4 étoiles, les producteurs de très
haute qualité, ceux qui sont les gloires du
vignoble français). De Mambourg no 1 in
de Grote Hamersma 2017, andere wijnen 9,
9-, 9+ Duur? Niet door een Bourgogne-bril.
Sterrenrestaurants als De Leest beseffen
dat. Zo ook wijnbars als de Klepel in
Amsterdam. Begin februari proefden we
met reus Marc een paar fraaie (voor u)
nieuwe wijnen. Kost wat zo’n Rodelsberg
of Grafenreben, haalt u wel grandeur
d’Alsace in huis.
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Twee percelen (1950+1977) bij grand cru
Schoenenbourg. Voornaam, verfijnd, ver
ticaal én volumineus. Geel fruit, mimosa,
kruidig, honing. Grand vin.
€ 27,50
34014 6 Nu-2022 D BC

2012 Vin d’Alsace Rodelsberg
Van 13are, 400m hoog, boven grand cru
Mambourg (60% gewurz, 40% pinot gris)
door pa net na 2e wereldoorlog aangeplant.
Koud en rood daar, niemand anders wilde
het hebben, ja voor de koeien misschien.
Marc is er nu blij mee, wij ook. Energiek,
zacht, gevuld, ingetogen maar indringend.
Kippenvel.
35612 6 Deze zomer-2022 m BC € 24,95

2012 Gewurztraminer
Grand Cru Mambourg
No 1 DGH, 10 – Laatste dozen. Magie
van très vieilles vignes. Fluwelen finesse,
elegantie, prachtzuren, emotie.
17512 6 Nu-2030 m BC
€ 42,50

Oktober 2015 koude. zonnige ochtend
geplukt op het kleine, historische
(1739) Weingut Janson-Bernhard in het
noorden van de Pfalz, met zachte hand
biodynamisch gerund door Christine
Bernhard en Bernd Pflüger. Knippen in
Zeller Schwarzer Herrgott, oudste (700
n.C.) wijngaard Pfalz, als Grosses Gewächs
geclassificeerd. Tine en Bernd mogen hun
parels niet zo verkopen, want geen lid van
elitaire VDP. Bizar.

2015 Silvaner, Pfalz Trocken
Mooi! Kruidig, zachtzilt, rustig, droog.
Alom (NRC, Volkskrant, Perswijn, Delicious)
aanbevolen. Ook door ons.
17115 6 Nu-2019 D BC
€ 10,60
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: aantal flessen per doos

koeltjes, spannend altijd: limoen, witte
bloemen, kruiden. Groot jaar.
34915 6 Deze zomer-2019 D BC € 12,75

2016 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, toast, volslank. Bij asperges?!
29116 6 Nu-2019 D BC
€ 10,35

2015 Pfalz Grauburgunder Trocken

Heerlijk, helder Heiner

Energieker dan meeste pinot gris. Breedte,
frisse zuren, peer, kruidigheid.
34415 6 Nu-2019 D BC
€ 10,35

Autodidact Heiner Sauer werkt op de
flanken rond het ‘warme’ Bad Gleisweiler
vanaf 1987 biologisch en al een poos:
biodynamisch. In de kelder minimale
interventie, geen opvoeding vanaf de
tekentafel. Zo: open, spontane wijnen,
helder, jong op het fruit gebotteld. Ook
(rode) Spätburgunder is een aanrader.

Voorheen: Gleisweiler Hölle. En lekker dat
2015 is: fris, sappig, limoen, hooi, grapefruit,
Droog, stevig, niet strak.
29515 6 Deze zomer-2020 D BC € 10,65

2016 Pfalz Trocken ‘Cana’

2015 Pflalz Rotwein Spätburgunder

Malse doordeweker van grauburgunder,
riesling, sauvignon. Geurig, opwekkend.
39116 6 Deze zomer-2018 D BC € 8,95

Niet aan te slepen, deze pinot noir. In 2015
fris, volzacht sappig, droog, pruim, aardbei,
kloek. Kan alles op tafel aan.
18115 6 Nu-2019  BC
€ 10,35

2014 Riesling ‘Vom Taubrunnen’

2015 Pfalz Riesling Trocken
Gleisweiler Buntsandstein

Spätlese trocken van in 1956 dwars (meer
licht, warmte, wind) geplante stokken. Peer,
citrus, strak gesneden, droog en mineralig.
Sereen en fijn.
35114 6 Nu-2022 D BC
€ 14,95

2015 Riesling Feinherb Alte Reben
Formidabele riesling van 60+ stokken in
kalkrijke Zeller Schwarzer Herrgott. Geel
fruit, bloemen, volzacht, fraîcheur.
30615 6 Nu-2025 D BC
€ 14,95

2015 Grauburgunder Alte Reben
Voorname, volfrisse Grau van 50+-perceel.
Peer, toast, grotchampignons, formidale,
mineralige finale.
17015 6 Nu-2022 D BC
€ 14,95

2015 Riesling/Gewürztaminer Trocken
Zeller Schwarzer Herrgott
Ook bij 3-sterren De Leest: 50+-huwelijk
van zij aan zij geplante Riesling en
Gewürztraminer. Soms joviaal, dan weer

Gewurztraminer Mambourg: nr. 1 DGH 2017

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

In oudste wijngaard van de Pfalz

Zomerochtend aan de Moezel

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos
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– R I E S L I N G E N M E E R .... –

Mooie moezels van Melsheimer
De moezeltop in de dop, durfal Thorsten
Melsheimer (1967) is de enige BDgecertificeerde (Demeter) van de Mosel.
In augustus waren we in het poppige
Reil am Mosel, beklommen er loeisteile
leisteenhellingen, zagen bij het ontbijt de
Moezel dampen in eerste zonnestralen,
proefden het gamma. Wijnen vergisten,
rijpen zonder interventie op ademend
oud hout, mogen malolactische gisting
ondergaan, zo zachtere zuren, meer
stabiliteit, minder sulfiet. Wijnen die meer de
breedte dan hoogte ingaan: moezel zonder
schmink. Mooier dan in 2015 wordt het niet.

2015 Melsheimer Riesling Trocken
Duizelsteile
leisteenhellingen;
topjaar.
Breed, sappig, droog, rustig, zachte zuren,
maar 11˚.
29815 6 Deze zomer-2021 D BC € 12,50

die in 2015 terugtrad vanwege puilende
agenda. De tractor weinig inzetten,
bodembedekkers gezaaid, niet gemaaid,
weinig kopersulfaat, gebladerte dat vocht
reguleert: zo daalt uitstoot CO2 flink. De
grüner veltliner Donauwinzer uit rijk 2015
(kwaliteit Spätlese, eigen gisten, natuurlijke
vinificatie) is fijn peperig met peer, rijpe
grapefruit, volslank, mooie zuren.
40115 6 Nu-2019 D BC
€ 9,95

Witte bergstroom uit de Savoie
Nu hip, bij introductie in 2008 alleen bij
insiders bekend: bergwit uit de Savoie. Bij
broers Giachino kwieke natuurwijnen van
rond de Mont Granier, ze komen nu wijn
tekort. Heerlijk de 2015 vin de savoie
Monfarina: 100% jacquère, zo van ‘t vat sur
lie op fles. Licht, speels, heerlijk energiek,
Alpenyoghurt, lychee, witte peper, 11.5˚.
38615 6 Nu-2018 BC D 
€ 12,25

Vin de France volgens Ganevat
La route des vins du Jura begint en eindigt
in wijnberucht gehucht La Combe bij
Rotalier, chez Jean-François Ganevat.
Proef en je weet waar de lat ligt. Doen we
ook tweemaal per jaar. Zie voor laatste,
enerverende bezoek, vinoblesse.nl. Bij
gebrek aan wijn (oogst 2014 kon hij wel
60 keer kwijt), koopt l’enfant terrible du
Jura, met zus Anne druiven bij biogabbers
in Beaujolais, Bourgogne en Elzas en
vinifieert ze met eigen druiven. Deze
Vins de France dragen de signatuur genie
Ganevat. Na voorzichtig, soms wisselvallig
begin, zijn ze nu (oogst 2015) van kaliber
eigen domein en voldoen aan de terecht
hoge verwachtingen. Naast onderstaande
wijnen zijn er nog een paar waarvan nog
wat is, zoals Jaja du Ben, zie vinoblesse.
nl. Domeinwijnen 2014, uitverkocht op
inschrijving, worden ook in mei geleverd.

2012 Melsheimer Riesling Trocken

2015 Kopin, Vin de France Blanc

Nog wat 2012. Laat zien hoe mooi de wijn
rijpt. Hoe zacht ie wordt. Wunderbar.
€ 12,50
29812 6 Nu-2018 D BC

Chardonnay (Jura, Bourgogne) met 20%
riesling (Trapet, Elzas). Druivig riesling,
mineralig, stoerzachte van chardonnay,
spannend en intens.
45015 6 Deze zomer-2020 D BC € 17,95

2015 ‘Molun’ Reiler Mullay-Hofberg
Riesling Trocken

De kerstvakantie brachten Corinne en JeanMichel Comme met kinderen door in Napa
Valley waar ze nieuw project van J-M’s
baas Alfred Tesseron van Pontet-Canet
gaan begeleiden. Ze keken hun ogen uit,
trokken gelijk de stekker uit de irrigatiemachine, kwamen vol verhalen terug om
op Champ des Treilles te ontdekken dat
inbrekers er flink hadden huisgehouden.
Voor wie het nog niet weet: Jean-Michel
is régisseur van Pontet-Canet, stuwt deze
grand cru biodynamisch naar ongekende
hoogte. Corinne adviseerde grand cru
Climens (Barsac) naar de top. Eigen
(weekend) domein in Sainte-Foy fungeert
als BD-proeftuin, als lab voor de grands
crus. Geweldige wijnen, energiek, jong
soms streng, altijd met lange adem.

Was tijdje in de overgang, nu herboren,
energiek als tevoren. Mineralig: pittig fris,
grassig, appeltjes, peper, silex.
08414 6 Nu-2018 D BC
€ 10,50

2014 Sainte-Foy Bordeaux Rouge
‘Le Petit Champ’
Ongerepte, houtvrije bordeaux van 60%
merlot, 30% cabernet franc, 5% cabernet
sauvignon, 5% petit verdot. Peper, braam,
vlier. Puur, stoer, mondvullend.
06814 12 Nu-2020  BC
€ 11,00

2015 Sainte-Foy Bordeaux Rouge
Grand Vin

2015 Y’a Bon the Canon, VdF Rouge
40% gamay met vergeten soorten uit Jura.
Aardse, volle, fluweelzoetige smaak met
rinse, warme afdronk.
36015 6 Deze zomer-2020 s
€ 18,50

Uit grande année, un grand vin. Rechte
rug, rokerig, zwart fruit, spierballen, toast
van gebruikte vaten Pontet-Canet. Járen
bordeauxplezier gegarandeerd.
06315 6 2018-2025 n BC
€ 13,95

Cabane voor de vissers in de Gironde

Tjitske en Jean-François Ganevat

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Uit de tuin van Champ des Treilles

2014 Bordeaux Blanc Sec Vin Passion

Savagnin Jura met pinot auxerrois, riesling
uit Elzas. Riant rijk, breed, rijp. Verdient
stevig en aards tegenspel.
42715 6 Deze zomer-2020 o
€ 18,50

Groene Grüner 2015
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In Bordeaux zetten wij onze eerste wijnpassen, half jaar Sauternes (1982), vijf
maanden (1984) de Médoc. We waren er kind aan huis, we kenden meeste
maîtres de chai, de dag in, dag uit vaten overstekende keldermannen. Deuren
gingen open, zolang je maar niet de officiële nam…. Maar voor de rest: een
vréémde wereld daar. Niet de onze. Feodaal. Een levend anachronisme.
Geld, handel, aanzien tellen. En dan pas de wijn zelf. We keerden ons af,
temeer omdat we ontdekten hoe anders, hoe gastvrij, hoe persoonlijk het
in de Bourgogne toegaat, in de Rhône, Languedoc, en later ook Madiran en
Jurançon. Wijnboeren met wie je kan lachen… Lieden die kunnen relativeren.
Niettemin zijn we anno 2017 blij met BD-duo Comme en hun Champ des
Treilles. Ook met eigenwijs Christophe Landry van Château des Graviers,
biodynamische ‘cru artisan’ van Margaux. En de Sud-Ouest induikend naar
Cahors: met de dappere Matthieu en Virginie Molinié van Ponzac.

2015 L’ailleurs, Vin de France Blanc

Vlaggenschip Molun wordt al in 1143
genoemd door koning Konrad III als hij
deze schenkt aan abdij. Vrijwel volmaakt
2015: je ruikt de warme leisteen, droog,
gekonfijt fruit, bloemen (niet bloemig),
jong nog. Schön.
19515 6 Dit najaar-2023 o BC € 17,50

Duurzame, biologische veltliner van niveau
maken, idee uit 2008 van wijnboer Rudi
Hofmann en wijnprof Ferdinand Mayr,

Bordeaux en zo...

6

12

: aantal flessen per doos

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

6

12
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– BORDEAUX EN ZO... –

Onvervangbaar Bourgondië

Weelderige sauvignon uit Duras
Didier en Corine Mauro Guicheney,
achterburen van Champ des Treillles
(heuvel over, rechts, rechts), hebben een
andere kijk op sauvignon. Laat, heel rijp
oogsten, wijn 2 jaar sur lie laten rijpen.
De 2014 côtes-du-duras blanc SainteFrivole van 60% zeldzame sauvignon gris,
40% gewone sauvignon, is geen duras in
coöperatieve stofjas maar fijn, ingetogen,
grapefruit, mango, strelend, in zachtfrisse
rijkdom.
16114 6 Nu-2018 m BC 
€ 8,95

Kon er na vier lastige jaren, eind 2015 weer eens gelachen worden na een
ruime (behalve in wat percelen Meursault, Volnay die hagel op de bol kregen)
oogst van excellente kwaliteit, waaide december 2016 de wind uit andere
hoek. In Chablis (Pico, Dauvissat) weinig tot geen wijn, in groot deel Côte
de Nuits (Ambroise, Vigot) evenmin. Nachtvorst had in april wijngaarden in
kerkhoven veranderd; de hagel; kou, nattigheid daarna deden laatste hoop
vervliegen. Dit is verwerkt in prijzen en allocaties 2015, die vaak over twee
jaar zijn uitgesmeerd, anders zou men in 2018 niets te koop hebben. Hoe nu?
De Bourgogne is onvervangbaar, natuurlijk worden elders ook chardonnay’s
en pinot-noirs gemaakt. Maar geen meursault charmes Germain, geen
chablis les clos Dauvissat, geen vosne-romanée Vigot, wijnen in kleine
oplagen van exclusieve lapjes grond, in eigen interpretatie van de wijnboer.
Wijnen die pas na 5-10 jaar iets van hun geheimen prijsgeven…. Dus wie het
zich kan veroorloven: doe het. En minder gefortuneerden: trakteer u zelf op
‘gewone’ bourgognes, ook die zijn uniek, vaak van een specifieke wijngaard
en gesigneerd door de boer in kwestie.

Volfrisse bergerac rouge
Met Ducournau, Brumont, Verhaeghe,
behoorde Luc de Conti tot de beruchte
zuidwestbende van de jaren 90. De
wijnen van zijn Tour des Gendres zijn nu
biologisch gecertificeerd. De 2015 bergerac
rouge (60% merlot, 40% malbec) is een
ongecompliceerde bergerac uit fraai jaar:
volfris, zwarte aarde, drop, donker fruit,
paddenstoel.
€ 9,50
01415 6 Nu-2019 s BC

Twee kekke malbecs
Matthieu en Virginie Molinié horen met
Château de Ponzac bij Cahors’ nieuwe
lichting die van notoir nukkige malbec
sappige, fruitrijke cahors maakt zonder dat
aan authenticiteit wordt ingeleverd of er
hout aan te pas komt. De Ponzacjes scoren
hoog: logique. Prijzen: ok!
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Chardonnnay van biomaatjes in Limoux, (de
druppen chenin en clairette hoeven niet op
etiket) door Pico in Chablis opgevoed. Trés
Pattes Loup: uitbundig, glou-glou sappig,
rijp fruit, mooie zuren.
21016 6 Deze zomer-2019 o BC € 13,95

2015 Chablis, Pattes Loup
Deels van oeufs nomblot, cementen
eieren voor geleidelijke oxidatie, zonder
houtsmaak. Rijp, geel fruit, verleidelijk
sappig, brede rijkdom van 2015 met de
ranke zuren van Chablis. Tiende keer op rij
geweldig. Beperkt. Het is niet anders.
00615 6 2018-2022 D BC
€ 26,00

Chablis en Limoux Pattes Loup
Oude cementen cuves bij Château de Ponzac

2015 Cahors ‘Maintenant’
Kekke malbec om (zeker ook) jong van te
genieten. Prachtjaar 2015: wervelend fruit,
aards, pruimen. Stoer, rinst en raspt wat,
tegelijk verleidelijk zacht. Doen.
15715 6 Dit najaar-2020 s
€ 9,95

2014 Cahors ‘Patiemment’
Malbec zonder hout van kimmerdgiengrond (als in Chablis…) Geeft finesse,
fraîcheur, lange adem. Revue du Vin de
France: ‘imbattable à ce prix’: 16/20. Bij
3-sterren De Leest op tafel. Straks bij u.
15514 6 Nu-2022 
€ 13,50

Très beau margaux 2012
Eigenwijs Christophe Landry staat ver af
van het feodaal hautaine slag delegerende
kasteelheer. Christophe is enfant du pays,
wijnboer van vader op zoon op Château
des Graviers. Hij weigerde op universiteit
oenologische hulpmiddelen uit zijn hoofd
te leren; werkt biodynamisch; gebruikt
amper sulfiet; klaart niet; filtert minimaal;
is zuinig in houtgebruik. De 2012 margaux
cru artisan is verleidelijk open, volzacht en
energiek dankzij biodynamie. Subtiel ceder,
wat hout, zwart fruit, kabbelende rondeur,
fluwelen finesse. Amper sulfiet. Très beau
margaux. En doordrinkbaar.
37912 6 Nu-2021 
€ 25,00

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

2016 Vin de France Blanc
Chardonnay, Pattes Loup
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Onthoudt die naam: Thomas Pico van
Domaine Pattes Loup, de toekomst van
Chablis’, schreven wij toen we eerste
oogst 2006 aanboden. Anno 2017 is hij
qua populariteit oude meester Dauvissat
voorbijgestreefd. Biologische teelt, laat
plukken; druifeigen gisten; niet filteren;
sulfiet minimaliseren. Zoals vaak lijken
de wijnen op hun maker: extravert, rond,
sappig, gedreven, energiek. Maar: niet of
nauwelijks chablis in 2016. nachtvorst 27
april; 2x hagel in mei; record aan neerslag
in mei, juni. Samen met domein papa (Bois
d’Yver) 11000 liter op 25ha, amper 4.5 hl/
ha… Dit is – Thomas kan niet anders –
verdisconteerd in prijzen en allocatie
2015, die over 2017 en 2018 (1ers crus)
is uitgesmeerd. Wél heeft hij een mooi
alternatief voor u. Limoux Pattes Loup.

Thomas Pico, nauwelijks 2016 chablis kunnen oogsten

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6
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– BOURGOGNE –

Chablis 2015 Dauvissat
We beginnen in 1986 met stille legende
René Dauvissat. Begin jaren negentig
krijgt zoon Vincent (1957) de leiding, hij
gaat geleidelijk biodynamisch werken.
Vincent, zwijgzamer nog dan pa, wordt nu
bijgestaan door zijn kinderen, Étiennette
en Gislain. De grands crus zijn normaal al
verdeeld. Kijk op website of er gewone
chablis of 1er cru Forest rest. Ook hier (zie
Pattes Loup) minuscule-oogst 2016…

Coteaux d’Ambroise

2015 Coteaux Bourguignons Blanc,
Lettre d’Éloise
Fijn kruidig met vleugje verse gember en
vanille zoals we van Ambroise gewend zijn,
echt chardonnay, witte perzik, mollig frisse
afdronk. En dat voor deze prijs.
09315 6 Nu-2019 o BC
€ 11,50

– BOURGOGNE –

2015 Hautes Côtes de Nuits Blanc
Hoog, toujours gezond perceel uit begin
jaren negentig. Gekonfijt fruit van late
pluk, gebrand, kwieke zuren, vulling 2015,
fraaie lengte.
12115 6 Eind 2017-2021 l BC
€ 19,95

2015 Côte de Nuits-Villages Blanc
2015 Bourgogne Blanc, Ambroise
Sappig, lekker toast, gember, malse rondeur
van 2015. Wijn die iedereen bekoort, ook
elke dag in de Librije… Sla ruim in, geen
2016 gemaakt.
12015 6 Deze zomer-2020 o BC € 15,95

Zeldzame appellation, 50+ stokken, veel
materie. Ingetogen rond, kabbelend, zalig
zacht naneuriënde afdronk.
18715 6 2018-2022 o BC
€ 29,00

2015 Coteaux Bourguignons Rouge,
Lettre d’Éloise
Van 60+ stokken gamay (30%), en pinot
noir aan overkant spoor. Kloekfris, véél
fruit, luxe snuf hout om nurkse van gamay
te temmen. Koopje.
06715 6 Deze zomer-2020 o BC € 11,50

Eind november – op weg naar de Jura –
wipten we bij la famille Ambroise aan om
2015 nog eens te proeven. Mooi jaar, zeker,
de beschikbare hoeveelheid klein omdat er
van 2016 bijna niets zal zijn. De prijzen zijn
marktconform gestegen. Zaak een goede
keuze te maken, tijdig allocatie veilig te
stellen. Met Ludivine die vorig jaar in
Amsterdam indruk maakte met veranderde,
verfijnde stijl (nu biologische) wijnen,
proeven we alles door. Meeste zijn klaar
om op fles te gaan, de basiswijnen zijn het
al. Verrassend: de coteaux bourguignons,
zeker gezien de prijs. Bourgogne-waar
voor je geld, helemaal in 2015. Coteaux
Bourguignons?
Recente
AOP,
deels
Bourgogne Grand Ordinaire vervangend
benaming die kassa niet deed rinkelen. Het
stupide is, zegt Ludivine dat deze wijnen
niet van coteaux (hellingen) komen maar
veelal van vruchtbare vlakte, buiten de AOP
Bourgogne! Oui die Fransen…. Pa Bertrand
komt ook aanrijden, we kennen elkaar al
bijna 30 jaar. Hij is bezig overbodige fusten
te verpatsen, want in 2016 geen wit, amper
rood. De kelder is leeg, de vaten klinken
hol. Oei. Ça fait mal.

2015 Bourgogne Rouge, Ambroise
Puur pinotplezier van 50+-veldje. Echt een
nuits: kruidig, donker fruit, ferm, vol en fris,
niet zwaar, bescheiden hout.
03015 6 Dit najaar-2021+  BC € 14,95

2015 Côte de Nuits-Villages Rouge
Oude (60+) Casanova, onweerstaanbaar
smeuiig fruit, mokka. Zachtfrisse afdronk.
12515 6 2018-2022 s BC
€ 29,00

2015 Nuits-Saint-Georges
Oude stokken rond Prémeaux. Inktig,
braam, teer, specerijen, gerekt, finesse.
12615 6 2019-2025 n BC
€ 36,50
2015 Corton Grand Cru Le Rognet
Kelderschat, heftig, rijk, krachtig.
12915 6 2021-2030 n BC
€ 65,00

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Juni 1996: we bellen zomaar aan bij Fabrice
en Christine Vigot als boer verderop
afspraak vergeten blijkt. Goede inval (van
bovenaf?): de wijnen blijken de charme
van het spontane te hebben, zo zeldzaam
in de Bourgogne, zeker in die tijd. Het
ontwapenend dwars duo bewerkt de
luttele (meest gepachte) 5ha zonder
pesticiden, insecticiden of kunstmest.
Veel oude stokken, lapjes oase tussen de
beroemde maar vaak levenloze grands
crus van Vosne. Bij Vigot rulle, levende
aarde die gewoon lekker naar humus ruikt.
Ook onder de grond gaat het natuurlijk:
druifeigen gist, niet filteren, niet aanzuren,
géén enzymen. 2015 is mooiste jaar sinds
2005. Een frissere versie van 2003, zegt
Fabrice tijdens ons bezoek deze zomer.

2015 Bourgogne Rouge
‘Les Lutenières’
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zelfs twee keer. Rond 2000 neemt zoon
Jean-François het over met eega Sophie
Jobard, telg uit beroemde wijndynastie. De
stijl wordt verfijnder, minder stuurs; echt
oude vaten gaan de kelder uit; het werk
in de wijngaard en de vinificatie worden
natuurlijker. Wat blijft is de kleine, fijne
portefeuille aan oude, altijd geploegde
perceeltjes in Meursault en Chassagne, net
als die constant koele kelder, waarin wijnen
tergend langzaam gisten (soms meer dan
een jaar) om zo body, vet en het schijnbaar
eeuwige wijnleven te krijgen. Voor ons
proevers ook goed: ’s zomers fijn afkoelen
bij 14 graden, in mistige vrieskou januari
behaaglijk 10 graden….

2015 Bourgogne Aligoté, Germain

2014 Bourgogne Blanc, Germain
Veilles vignes in Meursault, niet in AOP.
Mini-meursault, halve oogst door hagel.
Rijk, open (voor Germain), toast, kruidig.
08314 6 Deze zomer-2020 m  € 25,00

2015 Meursault
Grootse gewone meursault van Pellans,
Moulin au Judas, Clos du Cromin. Dressoles,
Vireuils. Krachtig, energiek, volrond,
geroosterd brood, hazelnoot. Mooi,
(relatief) betaalbaar.
08115 6 Medio 2018-2024 m  € 44,00

2015 Bourgogne Rouge
Prachtjaar. Zo van het fust in de fles:
elegant, smeuïg bosfruit, fris, zijdezacht.
08215 6 Eind 2017-2021  
€ 25,50

Uit de kluiten gewassen boeren-aligoté
van oude stokken in Chassagne. Echt een
Germain: geduld wordt beloond.
16315 6 Dit najaar-2020 m 
€ 16,75

Van 55+-lapje pinot fin, aan gene kant
dorp. Weg over, 35m hooguit, je staat in
wijngaarden Vosne-Romanée. Zacht fruit,
finesse. De élégance, het droogkruidige, de
textuur, très vosne.
€ 18,50
03915 6 2018-2021  

2015 Vosne-Romanée La Colombière
Lyrisch makende diepte van 60+-stokken:
zó fijn, geconcentreerd, rijpe framboos,
viooltjes, rokerig (de pinot fin), velours,
ruggengraat van groot jaar.
04315 6 2019-2026 
€ 48,00

Uit de koele kelder van Germain
Januari 1986 staan we voor het eerst in de
schaars verlichte, van nature immer koude
kelder van wijnhovenier Henri Germain.
Sindsdien komen we er elk jaar, vaak

Papa Bertrand Ambroise
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Kleine en grote vosne van Vigot

Jean-François Germain blij met oogst 2015

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos

15

– BOURGOGNE –

Het knappe van Carillon

Pleidooi voor Belles Lies

Loopt niet naast zijn schoenen, Jacques
Carillon uit Puligny-Montrachet. Knap,
als wijnkopers uit de hele wereld op je
stoep staan en je altijd – en nu meer dan
ooit – wijn tekort komt. Sinds splitsing
van domaine depuis 1632 in 2010 toen
broer François eigen weg ging, lijkt onze
bloedserieuze Jacques bevrijd. Wijnen zijn
eerder aanspreekbaar zonder aan precisie
te hebben ingeboet. De 1ers crus en grand
cru zijn op reservering, habitués (sommige
al 30 jaar) gaan voor. Jacques (zomer 2016)
vergelijkt 2015 met het rijke 2009, misschien
voor 2013, 2014 te drinken. l’avenir le dira…

Vanaf eerste oogst 2009 bij Vinoblesse:
natuurbourgognes Maison En Belles Lies
(Saint-Aubin) van biochemicus, bioloog
Pierre Fénals (69) die in 1999 Parijse luxe,
baan, huis en haard opgaf voor avontuur in
de Bourgogne. Zijn geloof in biodynamisch
en zonder sulfiet werken, wordt in 2014
bevestigd. Prachtige, oprechte, verteerbare
wijnen: La Bourgogne krijgt vierde dimensie
met natuurbril op. Wij zijn pleitbezorgers!
Naast 2,5ha bij elkaar geharkte eigen
veldjes, pacht Pierre bij kleine boeren die
biologisch werken of daar open voor staan.
Zelf doet hij het handmatige biodynamisch
beheer, maakt BD-preparaten. Geen
enzymen, gisten, stabilisatoren of sulfiet bij
vinificatie en opvoeding. Bij geklaard noch
gefilterd bottelen slechts een drup sulfiet.
Harold Hamersma: ‘worden wijnen daar
nou lekker van? Já, daar worden wijnen

2015 Puligny-Montrachet, Carillon
Druiven van tiental percelen: puligny pur
sang. Elegant, ook zacht volume (2015), fijn,
crispy, steely. Nog 2-3 jaar wachten.
11215 6 2018-2022 D BC
€ 47,50

Beaujolais & Lyonnais

2015 Fleurie ‘Les Garants’

Ware wijnen op het fruit, op het leven, elegant, zonder zoet, of zwaarte:
beaujolais van Vissoux, buitengewoon drinkbaar want zwavelarm, zonder
toevoegde suiker, smaaksturende gisten of Arabische gom. Vissoux behoort niet
tot de bende zonder zwavel, deze (Lapierre, Foillard, Breton etc.) hanteert een
andere vinificatie, maakt andersoortige beaujolais, welke – nog zo’n verwarring –
ook niet altijd biologisch zijn gecertificeerd. Net ten zuiden van Vissoux beginnen
de Coteaux Lyonnais waar Guillaume Clusel – zoon van… – doorbreekt.
lekker van als je tenminste van niet-middle
of the road natuur-Bourgogne houdt.’ 2014
is beste jaar tot nu toe. Overigens: nu de
wijnen poos op fles zijn, bij al onze boeren
toch een fijn jaar. Dit najaar volgt 2015.

2014 Bourgogne Aligoté, Belles Lies
Aligoté die aligoté mag zijn: knisperend,
dorstlessend, verademend licht, zuiver.
06114 6 Nu-2018 ∆ BC
€ 13,95

Vissoux depuis 1994

2015 Beaujolais Cuvée Traditionnelle

Al sinds 1994 krijgen we op Domaine du
Visssoux beaujo-les van Pierre-Marie
en Martine Chermette. Van stoere
traditionnelle tot aan zwierige fleurie:
sappiger bojo’s kennen we niet. Superjaar
2015….

Oude stokken, prachtjaar: kloek, fris,
volume, fruit. Een 9 bij Hamersma en no.1
Concours Beaujolais Pays-Bas.
13515 6 Nu-2019  
€ 11,95

Volslanke diva, niet zonder élégance,
klassiek parfum: viooltjes, iris, jasmijn.
Zwier. 17/20pt Bettane ; 92/100 Parker.
13815 6 Deze zomer-2021 
€ 17,95

2015 Moulin-à-Vent ‘Trois Roches’
Macho-Vissoux van rotsakkers Rochelle,
Rochegrès, Rochenoir. Stoer, fris, rozen,
rinse kers, fijn hout. Gaat járen mee.
17/20pt Bettane ; 90/100 Parker.
13915 6 Eind 2017-2025 l
€ 17,95

Niet ver van Côte-Rôtie…
Grond in Côte-Rôtie is niet te betalen
voor starters, reden voor Guillaume Clusel,
zoon Gilbert Clusel en Brigitte Roch, het
20 km hogerop, net ten zuiden Lyon, te
zoeken. Druiven zijn die van de Beaujolais;
expositie, bodem, vinificatie à la Côte-Rôtie
en Condrieu. Cultuur is bio, stijl:natuurlijk.
Origineel en lékker.

2014 Bourgogne Blanc, Belles Lies
2015 Ctx du Lyonnais Blanc l’Hecto

Uit Saint-Aubin. Vol, gul, maar 12˚, fijne
zuren, timide toast, lengte. 9 in DGH.
€ 21,00
07114 6 Nu-2019 m 

Chardonnay
(sélection
massale)
op
condrieu-gebruikte
vaatjes
opgevoed.
Zalig zacht, fijn fris, ruim toast, witte perzik,
abrikoos (condrieu?!), floraal ook.
36915 6 Deze zomer-2019 ∆ BC € 15,95

2014 Santenay Blanc
Ook 9 in DGH: ‘de lichtvoetigheid van het
grote Bourgogne-wit’. Volslank, bloemen,
munt, schoon, fris, mineralig.
09114 6 Eind 2017-2021 m BC € 21,95

2015 Ctx du Lyonnais Rge Traboules
Gamay als syrah bij pa/ma gevinifieerd.
Groot jaar, nu op stoom. Rijpe framboos,
kers, pepertje, bloemen. Krokant, soepel,
licht maar intens. Traboules? De hippe
overdekte 16e-eeuwse steegjes in Lyon.
42515 6 Nu-2019+ s BC
€ 12,25

2014 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Dartelend zwartfruit, energie. Licht, fris,
geparfumeerd, verteerbaar. 9 in DGH.
10814 6 Nu-2020  
€ 21,00

2014 Maranges Rouge

Jacques Carillon: toegankelijker wijnen dan voorheen
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Van 60+-stokken, 9 in DGH. Griotjes, donker
fruit, stoer, innige finale. Beau.
08514 6 2018-2021 
€ 21,50

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat
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: aantal flessen per doos

Martine en Pierre-Marie Chermette

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos
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– LANGUEDOC –

Grands vins du Languedoc
Even schuldbewust schrikken: in 2016 voor het eerst sinds 1986 niet in
het land van Oc op pad! Wel er twee keer voor proeverijen, ook meeste
wijnboeren daar of elders op een beurs gezien, maar toch… We moeten
reiskeuzen maken, Italië ging nu even voor. Gaan we snel inhalen:
speurneuzen in ‘s werelds grootste en spannendste wijngebied. En tegelijk
oude, nog altijd inspirerende bekenden af, Clos Marie (sinds 1996), Bellido
(1993), Deux Ânes (2000), Pech Redon (2001), Antugnac (2002)… Alle in hun
eigen, karakteristieke zone (bodem, microklimaat, geschiedenis, druivenmix)
met wijnen die hierdoor ondanks gedeelde zon op de druivenbol een eigen
karakter, kruiderij en fruit hebben. En waarin zeker ook de signature van de
wijnmaker proefbaar is.

2015 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir

La Clape

In Frankrijk voelt pinot noir zich buiten
de Bourgogne alleen hier senang. Heerlijk
fruit, zweem vanille, stevig (2015), zachtfris.
Fijne pinot.
31115 6 Nu-2019 
€ 9,95

Ooit eiland, nu (soms te) droog, warm,
winderig,
kalkrijk
bergmassiefje
bij
Narbonne. Magische wijnen mogelijk, als je
de magische natuur daar respecteert.

Le Faugères

De magie van Pech Redon

Oudste AOC van Oc. Leisteenbodem:
schistes. Geeft intense elegantie, fluwelen
tannines, rozengeur….

Van
de
buitencaterogie
Christophe
Bousquet als mens, als – elk jaar weer
bijlerende – wijnboer. En laat hij dan
met Pech Redon ook nog op het mooiste,
hoogste stukje van natuurreservaat La
Clape zitten, beste, tevens droogste
terroir van Oc. Voilà ingrediënten voor
betoverende wijnen, biologische. Revue
du Vin de France riep hem uit tot vigneron
du millésime 2014; Bettane & Dessauve
schrijven: ‘en competition frontale avec
Mas Jullien et Peyre Rose, l’absolu de
La Clape et du Languedoc’. De Grote
Hamersma 2017: 9+ Les Cades; 9+ Epervier
rouge; 9+ Centaurée. Ook fijn: niemand
die zoveel van de Languedoc weet als dit
enfant du pays. Heerlijk en educatief om
met Christophe door te zakken Bij hem
na laat diner; op het terras in Montpellier,
Narbonne; of in Amsterdamse kroeg.

Domaine de Valambelle
Superbe artisanale faugères 2015 (p.5)

Le Limoux
De magie van La Clape
Atlantisch deel Oc, onder Carcassonne.
Mooiste grond zuidelijk, hoog en kalkrijk.
Bubbels, frisse chardonnay, elegante pinot
noir. Merlot doet het aardig.

Les Corbières
Grootste, meest gevarieerde AOC, in de
hoofrol: carignan. Van nabij zee tot de
desolate rotsen van Alaric in binnenland.

Van groene hoogte: Antugnac

Ezeltjeswijn vanaf eerste oogst…
Corbières (ezeltjeswijnen) van Domaine des
Deux Ânes voeren we vanaf eerste oogst
2000. Toen bio, sinds 2010 biodynamisch
gecertificeerd. In 2014 plukte Marc een
warme week mee in het achterland van
Peyriac de Mer. Geen buren; altijd wind, zo
niet uit de bergen dan wel van nabije zee;
bosschages, olijfbomen ter afwisseling. Ook
een olijke dierentuin: schapen, ezels (ânes),
kippen. Een gemengd bedrijf, ecosysteem
zoals ooit gewoon was totdat wijnbouw
grootschalige monocultuur werd met alle
ziektegevaren en onvermijdelijke chemie
van dien.

2015 Haute Vallée Blanc, Chardonnay
Voor Limoux is houtopvoeding verplicht,
chardonnay zònder moet als wijn van hoge
vallei door het leven. Fris, comfortabel vol,
sappige chardonnay.
31015 6 Nu-2019 m 
€ 10,25

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Veel carignan. Barst van het fruit, vleugje
stal, kruiderij, energiek, rank, zachtfris.
27515 6 Nu-2019  BC
€ 9,65

2015 Corbières ‘Les Fontanilles’

In het zuidelijkste, hoogste hoekje van
Limoux vinden we Château d’Antugnac
van Bourguignons Christian Collovray en
Jean-Luc Terrier. Kalkrijke grond op 400500m, Pyreneeën in het vizier, miljoenen
jaren oude fossielen kraken onder je
voeten. Groenste plek in warme zuiden
waar chardonnay en pinot noir rijkdom aan
Bourgondische fraîcheur paren.
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2015 Corbières ‘Premiers Pas’
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Goed rijpe grenache, carignan, syrah, geen
hout. Mooi jaar: fris, kers, bosbes, garrigues,
welgevuld, sappig, verleidelijk.
25515 6 Dit najaar-2021  BC € 10,95

2015 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
2014 Corbières ‘L’Enclos’
Huisgeplukte (MC) grenache, met syrah,
mourvèdre (houtgelagerd). Donker fruit,
compact-elegant, peper, koffie, complex.
25614 6 Nu-2021 l BC 
€ 13,95

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

Eigenzinnig wit van 40% bourboulenc,
60% grenache blanc. Beschaafder dan
voorheen. Aimabel al met pijnboom,
venkel, mandarijn, bloemen. Volzacht, fijn
fris, zilt. Eetwijn. Vis…!
09615 6 Deze zomer-2020 m BC€ 13,50

n = stevig, tanninerijk
6

12
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– LANGUEDOC –

Sterrenwijn Mas des Agrunelles

2014 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Monumentaal, 80% bourboulenc (hout)
+ grenache blanc. Zonnekracht, perzik,
bloemen, dennen, rozemarijn. Zachte
kracht, zilt als fijne manzanilla. RdVF:
17/20pt; DGH 2017: 9+ Mosselen, vis van de
grill, scheermesjes, gamba’s, zachte kazen.
10614 6 Deze zomer-2022 m BC € 18,95

Stéphanie Ponson en Frédéric Porro runnen
Mas des Agrunelles in Argillièrs, desolate,
koele, kalkrijke kruimel Larzac, halfweg
Aniane en Pic Saint-Loup. Fred, vanaf zijn
17e verlamd, kan veel doen vanuit rolstoel,
niet alles, Stéphanie werkt dus soms voor
twee… Vins nature, fris, gedistingeerd,
stuk stabieler dan voorheen. Bij Ducasse,
Troisgros, Michel Bras, Bokkedoorns, De
Leest…

2016 Ctx du Languedoc Les Cades
Kleine oogst 2016 van syrah met 20%
stokoude cinsault. Na lente van speels
kersenfruit gaat het na de zomer pas echt
claperen: laurier, jeneverbes, peper, hars,
rozemarijn. Warmvol, energieke zuren,
mineraal, sulfiet minimaal (<20mg totaal).
Hamersma over 2015: je weet niet hoe snel
je hier wat dozen van in moet slaan. Voor
16 geldt hetzelfde.
27416 6 Deze zomer-2019+ l BC € 11,50

2014 Terrasses du Larzac, l’Indigène

2013 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Grandeur La Clape na 30 maanden op fles
als late bottled vintage. Pas eind oktober
geplukt, minder zwaar dan 2012. Gaat naar
grote noordelijke rhône toe, misschien
médoc. Ceder, hoog zingend koor van
cades, as, wierook, grafiet. Prachtzuren
doen glas, fles leeg vlieden.
00313 6 Deze zomer-2021 l BC € 14,95

Les Terrasses du Larzac
Allegaar terrroir: Saint-Saturnin, Aniane,
Montpeyroux, Jonquières, Lac de Salagou,
Saint-Privat. Alle druiven doen het goed.
Gloeiende dagen, koele nachten, want
Cevennen in de rug.
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Malavieille vlakbij het Lac de Salagou

Roc & Lune sinds 1890
Op Domaine de Malavieille werkt Mireille
Bertrand biodynamisch, voor het milieu en
om terroir de wijnen smoel te laten geven.
Ploegen met paard en eigen compost
stimuleren bodemleven. Veel akkers bij Lac
de Salagou. Ook perceel uit 1890 in SaintSaturnin, cru Terrasses du Larzac in 3e eeuw
al door Romein Lucianus geëxploiteerd.

2015 Saint-Saturnin, Roc & Lune
Carignan uit 1890, gerijpt in souterraine
cuve uit 1500. Te groot, te goed voor zijn
categorie. Mokka, kers, framboos, tijm,
kurkuma. Rechte rug, rollende tannines,
pit, fraîcheur met diepte, sereniteit oude
stokken. Prachtjaar, van 2016 (droogte) zal
minder zijn. Inslaan.
43515 6 Nu-2020 l BC
€ 8,50

Tijdens pluk 2014 lunchten we met de
equipe, snoven het geurig gistende
sap. Meeste druiven waren binnen, de
zondvloed dag daarop (17/9) betekende
direct einde oogstoefening. Maar dit is
mooie 2014: open, fijn, koel syrah in geur,
met zachtfrisse grenache, carignan als
body. Specerijen, bosbes, thee, viooltjes,
balsamico, munt, fraîcheur.
06214 6 Deze zomer-2019  BC € 11,00

Le Pic Saint-Loup

Plofwarm hier ’s zomers, zonder piscine niet
te doen. We spreken uit ervaring. Wijnen
uit vlakte bij Narbonne en Carcasonne:
saai! Niet die van hellingen La Livinière met
veel syrah. Geur: droge, gele bloemetjes,
santolina.

Cultwijn in spe
In gat Saint-Privat boven Saint-Jean de La
Blaquière met terroir van leisteen, kalk,
zandsteen vinifieert Jean-Baptiste Granier
door kleine boertjes natuurlijk geteelde
oude grenache, carignan, syrah van
vergeten gaarden op 300-400m hoogte.
De 2014 Les Vignes Oubliées, Terrasses du
Larzac in koele oude schapengrot op houten
vaten gerijpt, heeft fraîcheur, bosfruit, tijm,
olijf, luxe snuf hout, natuurlijke élégance,
fijne tannines. Een cultwijn in spe. Coup de
coeur, Bettane& Dessauve 17/20 pt.
35814 6 2017-2020 l
€ 17,50
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Uitlopers Cevennen. Noordelijkste, natste
deel van Oc.. Rood én wit met fraîcheur en
élégance, als het goed is…. Geur van dennen,
rozemarijn, tijm. Legio nieuwkomers, Clos
Marie blijft de top.

Loyale (sinds 1991) veldwerkers JeanLouis en Viviane Bellido van Domaine
des Murettes hebben na lastige periode,
de draai weer gevonden, content dat de
wijnen het biocertificaat mogen dragen.
Als ze en vrac (bulk) verkopen, krijgen ze
nu loon naar ploeteren, voor bio liggen de
prijzen hoger. Wijnen winnen aan energie,
verteerbaarheid, al blijven ze getekend
Bellido: stevig en rijk, van rijp met eigen
knuisten geplukte druiven.

Neuh, geen condrieu. Gewoon fijne
viognier uit Minervois. Bio, volzacht, fris,
abrikoos, perzik, streekkruiden, bloemen.
04716 6 Deze zomer-2018 m BC€ 10,25

2015 Minervois, Rouge des Murettes
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper.
Jeugdig, kloek en fris. Straks vol en als
maître Bellido de gulheid zelve.
05715 12 Deze zomer-2021 l BC € 9,95

2014 Minervois La Livinière, Cimes
Cru van Minervois, dé plek voor syrah: La
Livinière. Jong, compact, tijm, zwart fruit,
toef hout. Stoer, finale van velours.
04914 6 Dit najaar-2022 l BC € 12,95

2014 Pic Saint-Loup Blanc Manon
Geschonken bij ons jubileum-diner. Van
macabeu, roussane, clairette, grenache
blanc. Bloemen, perzik, bergamot. Fris,
subtiel, onderhuidse energie.
24114 6 Nu-2018 D BC
€ 17,95

2015 Pic Saint-Loup L’Olivette
Op het fruit en pure plezier. Zacht, sappig,
zonnig fruit, fris tijm, rozemarijn, tapenade.
Nu al vreselijk lekker… geen 2016, ze
hebben de prijs iets verhoogd, logique.
Aanrader.
14715 6 Dit najaar-2021  BC € 15,95

Was getekend: Jean-Louis Bellido

2016 Viognier Murettes, Vin de France

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Le Minervois

2014 Pic Saint-Loup ‘Simon’

Help Clos Marie….
In 1996 raken we Domaine de l’Hortus, (dan
top Pic Saint-Loup) kwijt aan snode collega.
Ons antwoord luidt: Clos Marie. Christophe
Peyrus en Françoise Julien hebben net eerste
oogst op fles. De rest is geschiedenis. Nu,
21 jaar later lezen we: ‘sans doute le plus
beau, le plus respecté domaine du Pic SaintLoup…., s’approche de l’idéal languedocien’
(Bettane + Desseauve) en ‘dépasse largement
les canons languedociens’ (Revue du Vin
de France). Dit dankzij bioydynamisch
handwerk van acht man/vrouw; druiven niet
ontstelen; laissez-faire opvoeding (zonder
sulfiet) op oude grote vaten in Bourgondisch
vochtig koele kelder. Zoon Simon (1988)
werkt ook al mee, maar vliegt uit voor stages
elders. Rampspoed 2016: twee weken voor
geplande aanvang oogst, 17 augustus 14.37
verwoest hagel, formaat pingpongbal tout.
Geen druif kan nog geplukt, geen 2016. Wel
straks Cuvée ‘Help Marie’ van bio-druiven
gekocht bij solidaire collega’s.

Compact, introvert nog. Braam, bloed
sinaasappel, tijm, stoere tannines van niet
ontsteelde druiven. Bettane & Desseauve:
‘le pic à son meilleur’.
04214 6 Medio 2018-2023 l BC € 22,50

2012 Pic Saint-Loup Métairie du Clos
Kruidig krachtig, dat is de 60% stokoude
carignan. Stoïcijns stoer als de zeeman die
Christophe ooit was. Parker: 92pt.
24312 6 2017-2023 l BC
€ 22,50

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit l = vol en rijk n = stevig, tanninerijk
BC = biologisch met certificaat
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Rhône natuurlijk
Sinds eerste verblijf in 1983 – met donderweer in tentje bij Beaumes-deVenise – lijkt er niet veel veranderd in de Vaucluse. Ja, het is er ’s zomers
(te) druk geworden. Maar de rest van het jaar liggen Beaumes, Le Barroux,
Sablet, Gigondas, Seguret nog even dromerig stil tegen Dentelles de
Montmirail aangeschurkt. Ook dat lommerrijk terrasje; het paadje omhoog
door de cipressen; de olijfbomen; kersengaarden, de verscholen perceeltjes
oude grenache: ze zijn er nog! Onze smaak veranderde geleidelijk van
klassiek zwaar (Pégau, Piaugier) naar drinkbaar fris (Ferme Saint-Martin,
Cabotte), fruitrijk, met minder sulfieten en meer energie dankzij zuren van
nature. Uit het noorden sinds wijnheugenis, crozes van biopionier Combier
en côte-rôtie Clusel-Roch. In de Provence toont Raimond de Villeneuve vanaf
1999 hoe echte rosé smaakt. Ook de Ardèche blaast een mistral mee. Bij La
Vrille et le Papillon (Ardèche) een krokante syrah, stijl vin nature.

Het bijzondere van la Cabotte

Uit respect voor de natuur

Voorbeeld, boegbeeld Combier

Halfweg Orange en Bollène midden in het
stille Massif d’Uchaux komen we plots bij
Domaine la Cabotte van Marie-Pierre en
Eric Plumet. Zij is Bourguignonne (Domaine
d’Ardhuy), hij Champenois. Biodynamie
(Demeter) in wijngaarden (zandsteen
met kalk, silex) vertaald in ranke zuren,
finesse, precisie. Bijzonder als je weet
hoe schroeiend, windstil heet het er kan
zijn, zoals tijdens ons bezoek in juni. En
dan vertelt Marie-Pierre onlangs bij het
proeven van 2016, dat het in juli, augustus
encore beaucoup plus chaud, was…

Kloekfrisse vins nature op Domaine
de La Ferme Saint-Martin, hoog – met
schitterend uitzicht – verstopt in Dentelles
de Montmirail. Biologische teelt is voor Guy
en zoon Thomas Jullien niet mode volgen
maar uit respect (al 20 jaar) voor de natuur.
Spontane wijnen zonder sulfiet opgevoed.
Pa Guy was vigneron du millésime 2014 in
Revue du Vin de France. Maar het is Thomas
die de wijnen maakt en in kleine oplages
durft te experimenteren. Zo kom je verder.

Alle lof voor Laurent Combier wiens 1992
onze eerste biologische wijn was. We
proefden iets nieuws..: wijn met fruit, zo
anders dan een fruitige wijn! Laurent een
voorbeeld toen, een boegbeeld nu, krijgt
in Revue du Vin de France twee sterren:
beste van crozes. De tijd vliegt: zoon Julien
(25) met diploma oenologie op zak werkt
sinds 2016 ook mee. Superjaar 2015, Cuvée
L voor nu, Domaine Combier voor járen.

2016 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Blanc van ongeëvenaarde fraîcheur voor
zuidelijke contreien. Clairette, grenache
blanc, viognier met wit fruit, zachtfris,
rond, allegro-finale. Knap.
02616 6 Deze zomer-2018 m BC€ 10,50

2015 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Kers, framboos, chocola, lavendel. Voller
dan 2014, massief nog, fijne zuren
voorkomen zwaarte. Is ie op, volgt 2016.
01915 6 Deze zomer-2020 s BC € 10,50

2016 Côtes-du-Rhône Les Romanins
Jonge koters beaumes-de-venise, frisser
dan 2015, meer peps, beet, fruit. Ook brem,
olijf, rozemarijn. Krokant, naturel.
05416 6 Deze zomer-2019  BC€ 10,50

Somptueuze syrah, topjaar. Je proeft dat
Laurent van schoon, rijp fruit houdt, én
een man van luxe, comfort is. Zacht, vlezig,
tjokvol zwart fruit, perzik, chocola, jodium,
chique snuf hout (2e+3e-jaars Clos des
Grives), spicy. Grand vin.
05515 6 Medio 2018-2025  BC € 21,00

Genereus als gigondas maar energieker.
Smeuïge kers, lavendel, cacao, sinaasappel,
rijkdom 2015 met fraîcheur van 450m en
járen bio-werk. Beau.
€ 13,50
23215 6 Nu-2018 l BC

2015 Côtes-du-Rhône Villages
Massif d’Uchaux ‘Garance’

Syrah uit de Ardèche

Psst… Massif d’Uchaux? Niet verder
vertellen: prachtwijnen voor niet al te
veel geld. Warmte 2015: peper, viooltjes,
rozijntjes, bramen, maar fijne frisheid,
kruiden in (nu nog) gedrongen douceur.
03115 6 Dit najaar-2021 l BC € 12,75

In 2012 verruilde Méryl Croizier baan als
oenoloog voor terugkeer naar zijn racines in
de Ardèche om van opa’s 4.5ha biologische,
natuurwijnen te maken. Op zijn La Vrille
et le Papillon geen chemie; geen exogene
gisten; minimaal sulfiet; klaren noch
filteren. De 2015 ‘Tous Cousins’ van 100%
syrah heeft zwier jonge crozes-hermitage,
stijl vin nature. Floraal, zwart fruit, peper,
teer, krokant. Voller dan 2014, blijft licht en
fijn verteerbaar. Koel schenken.
13215 6 Nu-2018 s BC
€ 11,25
Domaine Combier beste van Crozes

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

2015 Crozes-Hermitage Domaine C.

Walhalla syrah: goed rijp maar krokant.
Braam, bosbes, cacao, wat gerookts,
groene peper, mals, luchtig. Initiatie tot
keizerrijk Noord-Rhône.
06515 6 Nu-2019  BC
€ 16,50

2015 Beaumes de Venise Rouge
Les Terres Jaunes

Werk in de wijngaard bij Domaine la Cabotte
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2015 Crozes-Hermitage Cuvée L.

6

12

: aantal flessen per doos

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos
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– LOIRE EN RESTPAKKET TEN –

Loire Luilekkerland...
In langgerekt Loire Luilekkerland met zijn getypeerde, verteerbare wijnen
van druiven als chenin, sauvignon, melon de bourgogne, pineau d’aunis,
cabernet franc, wordt veel ‘en bio’ gewerkt, zoveel dat er aparte beurzen
voor zijn. We treinden begin februari naar Angers alwaar in één lang
weekend vier, vijf salons bio, BD en/of vins nature. Prettig is ook het
spaarzame houtgebruik en dat wijnen zelden veel alcohol hebben, wel altijd
fraîcheur. De invloed van jaargang, zo nat en noordelijk, is groter dan elders.
Exit Château de Coulaine, welkom legende Mark Angeli…

Pré Baron volwassen
21e verjaardag bij Vinoblesse van Jean-Luc
Mardon en zijn Domaine du Pré Baron.
Duurzaam (Terra Vitis) en zorgzaam
gemaakte sauvignons voor een breed
publiek.

grapefruit, asperges, pepertje, vlier, zachte
zuren. Oprecht, klassiek.
02515 6 Dit najaar-2022 o
€ 15,95
(ook op halfjes, zie vinoblesse.nl)

magische. Sinds september wordt Mark
bijgestaan door veteraan Bruno Ciofi (die
we al 25 jaar kennen), een fijn tandem.
Meer info op vinoblesse.nl.

Laatpluk chenin, natuurlijk gevinifieerd
op gebruikte houten vaten. Allure, zacht
vibrerend, golvend, lengte. Karaferen.
14215 6 2018-2025m BC
€ 22,50

Recente
visite
aan
Domaine
des
Sablonnettes in idyllische Anjou. Joël en
Christine Menard, al 20 jaar consciëntieus,
compromisloos biodynamisch. Lijfspreuk:
cultivons le bonheur. Zoon Jérémy maakt
de wijnen nu, doet dat voortreffelijk.
Mooie rooie 2015; elegant, rinszoet wit
2016. Beide als Vin de France aangeboden.

2015 Vin de France Blanc ‘La Lune’

‘Zilt, zee, zinderend, zuiver’
De 2015 Muscadet de Sèvre et Maine,
Amphibolite Nature van biodynamisch
Loirelicht Jo Landron (La Louvetrie) is fijn,
zachtfris, je ruikt en proeft de zee; zand;
schelpjes. Een 9 bij Hamersma: ‘zilt, zee,
zinderend, zuiver’.
21415 6 Nu-2018 ∆ BC 
€ 11,95
Mark Angeli

De magie van Mark Angeli

2015 Vin de France Blanc ‘Amphores’

2015 VDF Rouge Le bon p’tit diable

Zelfde chenin vergist, gerijpt op amfora.
Milder? Kabbelend, babbelend. Op cover
RVDF: score 18/20. Beperkt.
14815 6 2018-2025m BC
€ 22,50

Precies, die zochten we! Biologische, frisse,
blijmoedige cabernet franc. Veel zwart
fruit, even kwiek als soepel. Mmm.
38015 6 Nu-2019 s BC
€ 10,95

2015 Vin de France Rouge Gélinettes’

2016 Fleur d’Erables, Chenin Moelleux

Hors catégorie, 90% grolleau. Puur en
intens; fijne, zachte tannines; écht fruit;
blakend van energie. Wijnplezier!
16215 6 2017-2020 s BC
€ 18,95

Enige zoet (halve oogst door nachtvorst)
2016. Evenwicht 10.5˚+90g natuurlijk
restsuiker. Verkwikkend rins, subtiel fijn
zoet, appels, lindebloesem, kweepeer. Le
bonheur…
23016 6 Deze zomer-2021 ∆ BC € 14,95

2016 Sauvignon de Touraine
Echt sauvignon, echt Loire: grassig,
grapefruit, kruisbessen, fris, concentratie
door nachtvorst in voorjaar. Elk nadeel…
€ 9,25
02216 6 Deze zomer-2018 ∆

Idealist, overtuig(en)d biodynamist Mark
Angeli noemt zijn wijngoed in Thouarcé
(Anjou) Ferme de la Sansonniére, niet
Domaine. Hij is een zijn land (7ha
wijngaard, 1ha appelbomen, 3ha weiland)
met het paard bewerkende boer met
een boerderij. Angeli, de apostel van
Anjou is wat Ganevat voor de Jura
betekent: inspirerend boegbeeld, steun
voor jongeren en nieuwkomers die zich
installeren, altijd op de barricades om
ware wijn te verdedigen. Zelf werd hij
bij komst in 1989 als ‘vreemdeling’ uit de
Provence, in de streek argwanend Jean de
la Florette genoemd. Sinds 2006, brengt
hij zijn artisanale wijnen als Vin de France
op de markt uit protest tegen het vooral
conventionele wijnen gerievende AOCsysteem. Geen goedkope wijnen (hoewel:
niet duurder dan basisbourgognes), wel

2015 Touraine Oisly L’élégante
Laatpluk
sauvignon
oude
stokken.
Gekonfijt fruit, zachte kracht, finesse.
02715 6 Nu-2019 m
€ 10,95

Ooit, op de markt van Sancerre
Vondst op lokale marché in 1996,
debuutwijn Nicolas et Pascal Reverdy. In
2007 komt Nicolas om bij een stupide
ongeval, weduwe Sophie en broer Pascal
zetten dapper door. En goed, getuige de
2015 Sancerre Terroir de Maimbray, rijk
jaar, minder stuivend, breder, meer gevuld,
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Wijngaarden bij Domaine de la Louvetrie (Muscadet)

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

6

12

: aantal flessen per doos

Restpakketten, voordeelpakketten
Goede gewoonte: halfjaarlijks de bezem
door de loods. En zonder aanzien des
wijns van aangebroken dozen (door
breuk, proeverijen etc.) en restanten,
verrassingsdozen maken. We hebben
immers geen winkel en àlles zelf
opdrinken lukt niet. Pretpakketten voor
een prix d’ami. Waarde € 115,– à € 135,–
Zeker. Per doos (12 fl.) minstens zeven
verschillende wijnen.
11016 12 speciale prijs/doos € 99,00
Jérémy Ménard (Domaine des Sablonnettes)

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

Le bonheur bij Sablonnettes

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos
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– ITALIË–

Sulle strade Italia
Steeds vaker (en verder) gaan we op Italiaans wijnpad. Ook (juist) in Italia
blijken spannende, authentieke wijnen te vinden. Als je maar zoekt. Heerlijk
om in Piemonte, de Dolomiti, Veneto, Toscane, Lazio, Campania (mooi!) of
op Sicilia, Sardegna sulla strada del vino te zijn, te proeven, te praten en
te genieten van la cucina italiana en gastvrijheid waartegen de Franse zo
bleekjes afsteekt. Italiaanse wijnen zijn bedoeld voor aan tafel en op enkele
bianco na, niet zozeer om ‘los’ te drinken. Waar komt dat typische bittertje
in afdronk vandaan? We vroegen het Emmanuel Bourguignon, bekend (bio)
terroirexpert. Hij denkt door de bijna overal grote hoeveelheid magnesium
in de bodem. Mooi, weten we dat ook weer.

Vondst: Monte dei Roari
Op zoek naar versterking in Veneto, vonden
we die in Toscane op een congres over
amfora’s... De wijnen van jonge Alessia
Bertaiolo en haar Monte dei Roari (bij
Gardameer) zijn sappig, natuurlijk, droog,
monter, betaalbaar (ook fijn), hebben
weinig sulfiet. Het poreuze van de amfora’s
laat de wijnen tijdens vergisting en rijping
ademen, waardoor ze heel toegankelijk,
spontaan zijn, zonder natuurlijke frisheid
te verliezen. Wijnen die goed vallen.

Gambellara Classico van Vignato

Het Veneto van Fasoli

Tot 2014 nooit van gehoord: gambellara
classico (dachten aan wielerklassieker) uit
natuurpark op oude vulkaan ten westen
Verona. Als kind hoorde Davide Vignato
steeds ‘met groene druiven betaal je
je schulden’: ofwel produceer véél….
Davide de gedrevene, wil de mineraalrijke
basaltbodem laten spreken en stapt in 1997
over op biologisch; gaat druifeigen gisten
benutten; sulfiet minimaliseren want wijn
dient het verhaal van geboortegrond
en tradities te zijn. Collega Kermit Lynch
heeft de wijnen ook ontdekt. Net als de
Italiaanse wijngidsen. De 2015 Gambellara
Classico El Gian is een stoere bianco. Floraal,
wit fruit, vuursteen, garganega-bittertje.
Fris, rustig, weinig sulfiet. Breder dan
soave, minder stuivend. Onder andere ook
bij De Leest*** en Cordial* geschonken. En
onlangs aanbevolen in het Parool.
48615 6 Nu-2018 o
€ 9,95

Tweeling Amadio en Natalino (61) Fasoli
is al dertig jaar biologisch bezig. En goed,
hoewel ze tegenwoordig wel héél veel
wijn(en) maken en de broers met zonen
hereboeren zijn geworden. Bij Fasoli: echt
lekkere soave: ‘om blij van te worden.’ De
garganega (p.4), pinot grigio en luxe pieve
vecchia zijn ook prima.

2015 Pinot Grigio Veronese
De vriendelijkheid zelve. Sappig, fris, rond,
peer, kruidig, weinig sulfiet. Goed jaar.
15015 6 Nu-medio 2018 D BC
€ 8,95

2016 Soave Borgoletto
Selectie beste cuves, geen hout. Geurig,
opwekkend, slank, zuiver, bloesem, meloen,
amandeltje, wat mineralig zelfs. Fijne vino
quotidiano.
14916 6 Deze zomer-2018 D BC € 9,50

De top uit Noord-Italië, de wijnen van
la grande dame delle Dolimiti Elisabetta
Foradori. Verwierf de jaren 90 faam met háár
teroldego-druiven en serie tre bichierri in
Gambero Rosso. Daarna ging ze op zoek naar
verdieping, verbondenheid met de natuur
en koos voor biodynamica. Ze gebruikt ook
Spaanse amfora’s voor sommige wijnen. Het
poreuze en de hooguit rustig oplopende
temperatuur zorgen ervoor dat wijnen
ademen, vrij en houtvrij zijn.

2013 Foradori, Teroldego
Vigneti delle Dolomiti

2015 Custoza Bianco, Monte dei Roari

Teroldego to go: braam, blauwe bes,
granaatappel. Monter zachtfris, 200%
drinkbaar, pepertje, sappige finale.
43013 6 Nu-2018 s BC 
€ 18,95

Biologische garganega, trebbiano, tocai en
handje malvasia (de zweem muskaat) met
eigen gisten wijn geworden op amfora,
niet geklaard of gefilterd. Zacht en fris,
puur. Tetter je zo weg.
02015 6 Nu-eind 2017 D BC 
€ 8,95

Teroldego op amfora, senza solfiti op
gevoed. Sgarzon fijn, Morei krachtig.
42913 6 Sgarzon 2017-2019+ sBC € 29,95
43413 6 Morei 2017-2019+ sBC € 29,95

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Foradori delle Dolimiti

Manzoni paart rondeur van pinot bianco
aan het vieve van riesling. Geurt naar
alpenbloemen en -kruiden. Volzacht en
energiek. Een 9,5 bij Hamersma voor
eerdere jaren, de 2015 is mooiste ooit…
€ 18,95
43315 6 Nu-2018 D BC

Expressieve mix van cortese, trebbiano,
friulano, en malvasia zonder sulfiet op
amfora vergist, vlak voordat alle suiker is
omgezet gaat ie op fles. Het koolzuur dat
nog door gisting ontstaat blijft behouden,
zo un vino frizzante naturale. 11%, deze
frizznat, óns alternatief voor prosecco.
Droog, geurig, lessend, fijne mousse,
natuurlijker kan niet.
09515 6 Nu-2018 D BC 
€ 8,95
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Luxueus en aromatisch glas van hout
vergiste, laat én vroeg geoogste, plus
ingedroogde druiven. Geel fruit, toast,
hazelnoot, machtig volle smaak, fijne zuren.
2011: 5 sterren Perswijn, 2013 is beter.
21813 6 Nu-2019 m BC
€ 15,50

2015 Fontanasanta Manzoni Bianco,
Vigneti delle Dolomiti

2015 Frizzante Sortie

Amfora producent Leonardo Parisi (Artenova), levert oa aan Roari, Foradori, Cabotte, Ganevat

2013 Soave Pieve Vecchia

6

12

: aantal flessen per doos

2013 Amforadori

Porcini! Eekhoorntjesbrood: lekker bij wijnen uit Piëmonte

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos
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– ITALIË–

Puur Piemonte
Da molto tempo (1964) werkt de familie
Brezza op Tenuta Migliavacca in het
glooiende
Monferrato,
biodynamisch.
De wijngaarden blaken van gezondheid;
als je aan komt rijden ruik je al van verre
een echt gemengd bedrijf (zoals het in BD
hoort) met naast bloemen, kruiden, mest,
het zoete van melk, hooi… Niet onlogisch
dat je dat in de wijnen proeft. Francesco
Brezza over het wijn máken, ook dat moet
nog gebeuren: ‘Ik doe niets speciaals. Als
de druiven rijp zijn, oogst ik, doe beetje
sulfiet op de most en basta. De wijn vergist
en rijpt op oude houten foeders. Voor
bottelen voeg ik poco sulfiet toe, op fles
dan hooguit 30 mg/l totaal. Met dolcetto
van Nicoletta Bocca, en lastig te vinden
barolo’s van Rinaldi, Piemonte op zijn
puurst. Blijde wijnen, blij makende wijnen.

2015 Grignolino del Monferrato
Casalese
Zo unbearable light de kleur, zo intens de
smaak. Rinse kers, ranke zuren, kietelende
tannines. Puur, dorstlessend.
€ 14,95
32415 6 Nu-2019 s BC

2015 Monferrato Freisa
Royaal geurend naar framboos, maarts
viooltje, kruiden, hooi. Elegante, heldere
smaak, eetlustopwekkend. Beperkt.
33815 6 Nu-2019 s BC
€ 14,95

Dolcetto serio
Kluizenaarster Nicoletta Bocca maakt
dogliani (100% dolcetto) als ware het barolo.
Serieus, serio. De op biodynamische leest
geschoeide wijnen hebben inner beauty,
ze zijn kalm en energiek tegelijk, voor
ons het hoogst haalbare. Anderhalf jaar
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– ITALIË–

Collestefano: 96 pt. Decanter

geleden alweer die zonnige herfstzondag
bij de koningin van de dolcetto op haar
Azienda San Fereolo, hoog verscholen in
de (die dag) heldere heuvels van Dogliani
met vista op Monforte d’Alba, Serralunga,
Barolo en in de verte La Morra. Blinkende
Alpen op de achtergrond. We proeven op
zolder: kantoor, bibliotheek, proeflokaal
ineen. Herfstlicht dat zacht van drie kanten
strijkt, maakt er iets magisch van.

Wijn uit koele hoge (500m) heuvels bij Jesi,
in de Marken, de biologische verdicchio
di matelica Collestefano van laconieke
Fabio Marchionni. Paar keer tre bicchieri
Gambero Rosso. Decanter: ‘Italy’s best
buy-wine of all time, unbelievable quality
for the price’ De 2015 (96/100 Decanter) is
krachtig, schoon, droog, gevuld, pittig fris.
Per glas bij menig sterrenrestaurant.
34315 6 Nu-2019+ D BC
€ 9,75

2015 Dogliani ‘Valdibà’
Goed jaar maar door hagel hooguit halve
oogst van onze troetelrosso. Zachtrinse
framboos en kers, peper, cacao, hazelnoot,
kenmerkend voor mooie dolcetto. Kloek
puur, speelse zuren. Ouderwets goed.
Inslaan.
03415 6 Dit najaar-2021 s
€ 14,50

2009 Dogliani San Fereolo
Paradepaardje van 50+stokken, drie jaar op
gebruikte vaten geciviliseerd en nog eens
vier op fles gerijpt…. Warme jaargang die
nu uit schulp kruipt. Voor ons (en Nicoletta)
de ultieme dolcetto. Stoer, complex, rijk
maar o, zo energiek. Diepgang. Gaat nog
jaren mee.
€ 19,95
39509 6 Nu-2022 n

De grenzen van Barolo
Meeste wijngaarden van Ferdinando
Principiano (Monforte d’Alba) liggen hoog
op de zuidgrens van DOCG Barolo. Bewust:
omwille van betere zuurgraad; percelen
worden afgewisseld door struikgewas, bos,
hazelnootbomen. Ze geven verkoeling en
biodiversiteit. Sommige stukken zijn niet
te beplanten omdat ze te rotsig zijn of er
watertjes stromen. Zo beschermt de natuur
zichzelf tegen monocultuur. Bij vinificatie
wordt niente toegevoegd. Pas bij geklaard
noch gefilterde botteling, 10 à 15mg sulfiet.
Opvoeding op grote oude foeders, behalve
de barbera.

2014 Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’
Piccolo barolo van halfweg Monforte
en Dogliani. Licht maar intens in frisse
elegantie. Bosfruit, tabak, barolo-kruiden.
Doordrinker bij salumi en jonge kazen.
28014 6 Nu-2018 s
€ 16,50

2012 Barolo Serralunga
Rijpe framboos, rozen, kers, rum, zwarte
thee, teer, truffel. Elegant als altijd,
tannines, zo des barolo’s, raspen nog.
29312 6 Eind 2017-2021 s
€ 26,50

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat
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: aantal flessen per doos

Pellegrino in Montefalco
Mei 2014, Marc pelgrimeert te voet BolognaFlorence-Assisi-Rome, koopt in Assisi fles
umbria rosso, Azienda Moretti. Bio. Die
smaakt. Naar meer ook. Contact met
thuisfront. Toeval (of niet) Tjitske blijkt ze net
gezien te hebben op Vinitaly. Maar prijzen
zijn te hoog. Twee dagen later, de (prachtige!)
etappes Assisi-Spello, Spello-Montefalco in
de benen, begint het te kriebelen, nu hij toch
in de buurt is… Afspraak maken lukt; voor
avond daarop; geen probleem hem (dan in
klooster Spoleto) te komen halen. Het wordt
een leuk bezoek. Papa Omero laat naast de
wijngaarden bij Montefalco ook 1000-jarige
olijfboom zien en hij klimt in kersenboom
om wat voor onverwachte gast te plukken.
Dochter Giusy – ze heeft in Eindhoven
architectuur gestudeerd – laat de wijnen
proeven. Daarna gaat la famiglia incluis
jonge aanhang met de pelgrim in burcht
Montefalco eten. Ze willen wel… Maar Marc
heeft gezien dat prijslijst van elke logica
gespeend is, op domein betaal je per fles
inclusief IVA (BTW) minder dan importeur die
er 600 afneemt, zonder IVA. Contante handel
natuurlijk ter plekke, maar toch, we komen
er niet uit. We houden contact, zien elkaar
op beurzen. Plots januari 2017, berichtje

van Giusy: ze heeft exportprijzen (deels)
aangepast, bang dat met aardbevingen van
laatste tijd, toeristen wegblijven.
De montefalco rosso en sagrantino komen
dit najaar hopelijk, nu twee om te beginnen.
Echte landwijnen, bio, vol, breed, nooit
zwaar, geknipt voor de eerlijke, aardse
keuken (spelt, pasta, paddenstoelen, kazen,
worsten) van Umbria.

Het is dat ze prijzig en zo zeldzaam zijn,
anders zouden we ze elke dag drinken: de
Slowfood-wijnen uit Pinkeltjesland (1½ ha!)
Santa Maria van goedmoedige reus Marino
Colleoni. Bio-teelt, nauwelijks sulfiet.
Rustiger, verfijnder, kwieker vind je ze niet.
Collectors items, er is bijna niets van.

2015 Montefalco Bianco DOC, Moretti

2014 Orcia, Selvarella

Meeste montefalco is rood. Deze bianco
(trebbiano toscano, trebbiano spoletino,
grechetto) is lekker stevig en fris. Kamille,
haardvuur, perzik, bedaard, breed uit
waaierend, mooie zuren. Bij anti-pasti,
gegrilde vis
38215 6 Nu-zomer-2018 ∆ BC  € 12,50

Comfortwijn, aimabel, licht maar intens,
kruiderij, geen sulfiet. Mooi. Beperkt.
30914 6 Nu-2018 s BC
€ 18,95

2014 Rosso di Montalcino DOCG
Geen brunello 2014, alles zit in de rosso.
Fijn zwarte aarde, élégance, al lekker.
30714 6 Eind 2016-2019 s BC € 24,50

2015 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Aimabele, aardse, fruitrijke, zachte rosso
voor alledag. Half ciliegiolo (fijne druif, als
pinot noir), rest sangiovese, merlot. Geen
hout, monter, verteerbaar.
39015 6 Nu-2019 s BC
€ 9,95

2011 Brunello di Montalcino DOCG
Subtiel, kabbelend, finesse, pluchezacht.
30411 6 Dit najaar-2021 n BC € 54,00

Wijngaarden bij Montefalco

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

Pinkeltje in Montalcino

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6

12

: aantal flessen per doos

29

– ITALIË–

De doorbraak van Buondonno
Hoewel al vanaf 2000 bij onze squadra,
brak Gabriele Buondonno vorig jaar op
jubileumproeverij pas echt door. Dozen
chianti en toscana rosso gingen als
warme panini over de toonbank. Fijn.
Terecht. Wijnen komen uit de heuvels
bij Castellina in Chianti, hartje classicozone. Gabriele bewerkt de 5ha van het
15e eeuwse Casavecchia alla Piazza sinds
1989 biologisch. Perceeltjes, olijfbomen
en struikgewas wisselen elkaar af. Bodem
(leisteen en kalk) geeft kracht én finesse.
Niet filteren, weinig zwavel, subtiel
houtgebruik: chianti molto classico, chianti
molto buono. Hooglijk gewaardeerd in
De Grote Hamersma. Ook (beetje) fijne
olijfolie. Zie onze site.

– ITALIË–

en volgende ochtend (ver)dwalen we nog
Sardinië Tripple A: Dettori
in/door het mooie, ouder dan Rome zijnde
Cori met zijn steile steegjes formaat extra- ‘Ze zijn zoals ze zijn en niet zoals ú wilt
small, sommige meer dan 2000 jaar oud…
dat ze zijn…’ zeggen Paolo (64) en figlio
Allesandro (40) Dettori over de wijnen.
2015 Lazio Bianco Cervinara
Ze behoren tot selecte groepje Tripple
Van jonge greco, bellone, malvasia, ‘A’, Agricoltori Artigiani Artisti, het staat
trebbiano. Sinaasappel, kruiden, stevig, nu op het etiket. Rond Sennori in het
frisse mineraliteit. In half Rome op tafel.
noordwesten wordt sinds 2500 v.C. al wijn
05115 6 Nu-eind 2017 D BC
€ 8,95
van cannonau (niet zelfde als grenache)
gemaakt. De akkers – met zeezicht – liggen
2015 Lazio Bianco Capolemole
in amfitheater, de bodem is rijk aan kalk
Van lokale bellone. Dorpsgeluk: citrus, en fossielen. Resoluut biodynamisch
bloesem, honing. Rond, sappig, golvend.
(Demeter) werk in de wijngaard. ‘De natuur
32715 6 Nu-2018 m BC
€ 11,95
gidst, niet de mens’. Wijnen vergisten en
rijpen zonder sulfiet op kleine cementen
2015 Lazio Bianco Moro
cuves. Sardinië compromisloos in je glas.
Sterrenwijn van greco moro, greco giallo. Renosu rood+wit horen in elke kelder
Perzik, amandel, wat hout, geel fruit. Rijk, thuis. Tijdens week Sardinië (bij Orosei) van
energiek, krachtig.
genóten, daar bij enoteca duurder dan bij
34215 6 Nu-2019 m BC
€ 14,50
ons. U boft.

die hij ’s avonds grijnzend laat proeven
(oei!). Mama Maria kookt fantastisch
(weten we nu) en doet de proeverijen. We
lopen aan de voet Monte Taburno door
de weelderig groene wijngaarden die ook
door het tendone snoeien romantischer zijn
dan de in het gelid geharkte in Piemonte
en Toscane. Daarna proeven en eten we
bij la famiglia in de duizendjarige borgo
Guarda Sanframondi. Mooi daar, oud
daar… Met fijne, weldadig zachte wijnen
van streekwijze druivenrassen.

2015 Benevento Falanghina Monaci
Perceel hoorde ooit bij Franciscaner
klooster. Zacht kabbelend, floraal, rijp geel
fruit, hint caramel, frisse afdronk.
40815 6 Nu-eind 2017 m 
€ 11,50

2015 Sannio Fiano Mariposa
2015 Toscana Rosso IGT
Zelfs in topjaar declasseert Buondonno deel
chianti om gasten agriturismo betaalbaar,
jong fijn glas te bieden. Rijpe kers, stevig,
gevuld, rins en rokerig.
15415 6 Deze zomer-2019 s BC  € 9,95

2015 Chianti Classico DOCG
Groot jaar, jeugdig nog. Vol en ferm, blijft
elegant, opwekkend. Zwart fruit, teer,
kruiden, iets hout, rinse finale.
15115 6 Eind 2017-2023 s BC € 15,50

De ontdekking van Campania
Fijn herfsttripje naar mozzarellaland, zo’n
60km boven Napels in het heuvelachtige
binnenland op bezoek bij Giovanni en
zus Eleonara Morone die het 4ha kleine,
door nonna Berta gestichte domein met
open vizier biologisch voortzetten. Zij is
antropologe, hij medicus. Papa Pasquale
hoedt de wijnstokken en kweekt pepers,
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Kruidig, perzik, mandarijn-marmelade.
Koesterend vol, mineralig subtiele finale.
40315 6 Nu-eind 2017 m 
€ 11,95

2015 Benevento Sangiovese Alianto
Aimabeler dan sangiovese uit Toscane.
Donker fruit, bloemen, pepertje. Zacht, fris,
doordrinkbaar.
€ 11,95
41315 6 Nu-2018 s 

ll bianco piu bello del sud?
Op de grens Campania en Basilicata in Alta
Irpinia ligt op 800m hoog het biologische
veldje (2ha) fiano van Nerina en Pierluigi
Zampaglione,
zuidoost-helling
met
tufsteen, donkere klei, zand met silex.
Vinificatie is retro-Italiaans: met maand
schilinweking. De 2015 Campania Fiano
Don Chisciotte glanst goudgeel, geurt
complex naar Turks fruit, mandarijn,
abrikoos.
Zacht
gevuld,
waaierend,
prachtzuren, pietsie tannines. Fameus glas,

Op eenzame hoogte…
bij sterrenrestaurants over hele wereld.
Vondst Tjitske, favoriete bianco Marc.
37615 6 Nu-2020 m BC 
€ 17,50

In het Cori van Carpineti

Ongefilterd wit (vermentino, wat moscato
di sennori. Bloemen, mirte, perzik, abrikoos.
Mollig zacht, zeebries toe. Bij vis, groenten,
wit vlees in pittige saus.
44115 6 Nu-2019 D BC
€ 13,50

2015 Vino Renosu Rosso
Verslavend glas van cannonau, monica.
pascale. Kruidig, zonnig, lieflijk luchtig,
zachtrond, fraîcheur. Cacao, hazelnoot,
bosbes, sinaasappel, mirte. Peperoncini
door het eten: wijn gaat stralen. Wij ook.
44615 6 Nu-2019 s BC 
€ 14,50

2014 Romangia Dettori Bianco
Vino naturale, goudgeel, natuurtroebel;
vluchtig… Energie, veel zuren, rijkdom.
44914 6 Nu-2018 D BC
€ 25,00

2010 Romangia Rosso IGT, Tenores
80+cannonau; als natuurlijke amarone.
44810 6 Nu-2018 l BC 
€ 42,50

2015 Lazio Rosso Cervinara
Lekker simpele rosso per tutti i giorni.
Kruiderij van 70% lokale nero buono di cori,
volfris. Opgewekt, goed jaar 2015.
€ 8,95
07215 6 Nu-2018 s BC 

2016 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Goede gewoonte, jaarlijkse visite aan
herenboeren Marco en zoon Paolo
Carpineti herenboeren in het oude, tegen
berg geplakte Cori, 50km zuidelijk van
Rome. Nu zijn we er begin oktober, de pluk
zit er bijna op. Ze ogen vermoeid, getergd
bijna na 5 weken veld- en kelderwerk. Il
tempo is al die tijd cosi cosi geweest. Wel
leuk: samen piepprille 2016’s proeven, valt
weinig zinnigs over te zeggen, doet er
ook niet toe. Trots is Marco op zijn eerste
amfora-wijn, een 2015 bianco die nog op
fles moet en Paulo straalt als klein jongetje
bij het proeven van de spumantes, zijn ding,
en in zijn Rome niet aan te slepen. ’s Avonds

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

2015 Vino Renosu Bianco
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Montepulciano + cesanese op tufaliccio.
(tufsteen). Kruidig, rijpe kersen, zwierig,
verleidelijk zwoel en zacht, houtvrij.
34516 6 Nu-2017 s BC
€ 10,95

Olio Extra Vergine di Oliva, Carpineti
Fijn, fruitig, licht picante met peper,
cactusplant, verse tomaat, zachte smaak,
pit in afdronk. Dagelijks op (elke) tafel bij
driesterrenrestaurant de Leest.
70616 1 x 0.50 cl D BC
€ 14,95

Marco Carpineti, oktober 2016: vermoeid na vijf weken oogsten

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
6
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Flamboyante vermentino
Klein (5ha) en recent (2008), Azienda
Jankara van Renato Spanu. Het hart
DOCG Gallura Superiore, NoordoostSardinië, 20 km van zee, hier. Bij Renato
natuurlijk werken, lage opbrengsten van
granietbodem die nooit chemie heeft
gekend. Marc ging langs en was onder de
indruk, diep. Proefde dat deze vermentino
gerijpt alleen maar mooier, uitbundiger,
mineraliger wordt, tijdens heerlijke,
middag lang durende lunch toen 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 open gingen.
Ook unieke rosso van 80-jarig tuintje. Op
aanvraag.

schil van voorouder cataratto zuren, en fruit
van achter-achter grootmoeder zibibbo.
De wijn is dan gestructureerd én zilt, mits
afkomstig van kalksteen niet ver van zee.
Je proeft wat het betoverende eiland
voortbrengt: citroen; mandarijn; amandel;
bloedsinaasappel; pijnboompitten; peper;
pistachenoten. Via vinoblesse.nl is ook
versie Integer, (€ 27,–) met schilinweking,
laag sulfiet, te bestellen, verbluffend glas.

2016 Terre Siciliane ‘Lucido’
Lokale kloon van cataratto. Open, fris,
Siciliaanse citrus, zongebrand. Kracht,
golvende rondeur, amper 12.5˚. Bij
tonijntartaar, krab, pasta met sardientjes.
48216 6 Deze zomer-2019 D
€ 13,95

2015 Vermentino di Gallura Superiore
Flamboyante
vermentino,
gebottelde
zonne-energie, floraal, kruidig, perzik,
amandel, sinaasappel. Vol, vurig, fris, stevig,
zilt. Krijgt La Corona (iets als 3 bicchieri) in
I Vini Buoni d’Italia 2017.
48815 6 Nu-2019 m
€ 14,95

2016 Terre Siciliane ‘Vignaverde’

Bij rauwe zwaardvis met olijfolie, peper,
geraspte sinaasappelschil. En Sushi’s.
48316 6 Deze zomer-2019 D
€ 15,50
2015 Terre Siciliane Grappoli del Grillo
Indringende, houtvergiste grillo. Zet je
even op het bourgognebeen. Toast, wit
fruit, citrus, compact, kracht, zonneenergie. Decanter (2013): 91pt. Job Seuren
(Perswijn): ‘mooiste Siciliaanse witte wijn
ooit’.
48415 6 Nu-2021 ❍
€ 23,50

Marsala Superiore Oro 5 anni
Alle verleidingen Sicilia in het glas
gevangen. Dadels, marmelade, toast,
hazelnoot. Niet té zoet, ook zilt. Meer fruit
dan 10 anni, minder oxidatief. Per fles.
48700 1 x 0.50 l Nu-2020 ∇ 
€ 26,50

Vroeggeplukte grillo. Intens en vederlicht
tegelijk. Slank, appeltjes, kruidig, zilt.
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Af en toe snuffelen we ook in Spanje en Portugal, puur op gevoel, niet met
concreet doel. En als we – het gebeurt niet vaak – een vino vinoblesse (vitaal,
natuurlijk, authentiek, houtarm, fruitrijk) vinden, dan onthouden we u die
niet. Inmiddels met wijnen van Azul Y Garanza (Navarra), Suriol (Penedès),
Volvoreta (Toro), Vina Ilusion (Rioja) en Casa de Mouraz (Dão) een kleine,
sterke collectie.

Monastrell die wolken krabt
Biologisch project in hoge Jumilla van
Fernando Barrena en zijn in Murcia
geboren vriendin María Ángeles Conesa.
‘s Zomers slingert kwik er binnen 24 uur
van 35˚C naar 17˚ en terug. Oord met 3000
zonuren/jaar, waar soms 9 maanden geen
drup valt. De winters zijn bar. Maar zelden
boos.

Strenge tres (selectie) tempranillo met rijpe
braam, bosbes, Spaanse peper, sigaar, sap.
Verwarmend én opwekkend.
33415 12 Dit najaar-2018 l BC  € 8,10

2014 Navarra Tinto Garciano
Graciano en garnacha in hoge Desierto met
olijfbomen, wilde bloemen, kruiden. Slank,
lapsang souchong, humus, kers.
20114 6 Deze zomer-2018 s BC  € 9,95

2016 Navarra Blanco Vitis
Van oude viura en veel garnatxa blanca.
Geurig, goed fris, volzacht, 2016, sappig.
Daar eet men er (ook) asperges bij.
34116 12 Nu-2018 m BC 
€ 8,10

2014 Navarra, Seis de Azul y Garanza
100% merlot van hoogvlakte Desierto,
seis maanden houtrijping. Intens, kruidig,
zwart fruit, hout discreet, fijne zuren.
33714 6 Nu-2019 l BC
€ 12,95

Van wolkenkrabbende (900m) wortelecht
geplante monastrell. Goed paars, braam,
jasmijn, pepertje, cacao, espresso. Kloek
glas in warme 2015, blijft sappig en vitaal
€ 7,95
42415 6 Nu-2018 s BC

Twaalf jaar model
In 2005 introduceren we de spetterende
wijnen van Azul Y Garanza van (dan)
youngsters Dani Sánchez Nógue en María
Barrena. Een succes dat niet onopgemerkt
blijft bij collega(?)-importeurs. Biologische
teelt en moderne maar natuurlijke
vinificatie geven attractieve wijnen op het
sap en fruit, waarmee Azul Y Garanza nog
altijd model staat voor het ‘nieuwe’ Spanje.

De vismarkt in Trapani: een must

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

2015 Navarra Tinto Tres

2015 Jumilla, Monastrell ´Altamente´

Sicilia in de gloria
In mei reden we vanuit het statige Trapani
(vismarkt daar: doen!) door spookachtige
lintdorpen over godsverlaten, zandstoffige
wegen richting Marsala op zoek naar – we
waren gewaarschuwd – de lastig te vinden
Cantina Marco De Bartoli waar figli Renato,
Sebastiano, Giuseppina het levenswerk van
legendarische, in 2011 overleden vader
Marco voortzetten. De kids gaan voor het
officiële bio-certificaat vanaf oogst 2016
op het etiket. Bij de marsala’s met wijn uit
meerdere jaren, nog niet. Wel proefden we
een magistrale serie van dit kostbare goud,
maar of daar hier een markt voor is…
Een goed gemaakte grillo is: Sicilia in de
gloria… Heeft dankzij de zonbestendige

Vinos Vinoblesse
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RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit
BC = biologisch met certificaat

l = vol en rijk

n = stevig, tanninerijk
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Gedroomde rioja

Sprankelende toro Volvoreta

Nu zagen we dromer Martin Andrés
Alonso Etayo op beurs in Marseille. Hij
straalde als altijd. Blij met oogst 2015 en
2016. Nog altijd blij dat het gelukt is om
van zijn dorp Calohorra een evenwichtige
biotoop te maken en er gezamenlijk
betaalbare biologische wijn te maken. De
jaren sparen vooraf; de pelgrimage naar
Japanse meester Fukuoka (permacultuur);
eigenhandige aanleg wijngaard; bouw
huis en windmolen: het lijkt al ver weg.
Inmiddels teelt iedereen in het dorp zijn
olijven en druiven biologisch; de bodem
herleeft, het landschap is weer gevarieerd,
schapen scharrelen. De mensen strálen.

Volvoreta heet de boutique-bodega van
dartel Maria (31) en lieve papa Antonio
Alfonso Hernandes, sinds kort met pensioen,
op papier dan. Een authentieke familie met
akkers tinto de toro bij natuurpark franc de
pied (zonder onderstok) op 750m beplant.
Dorp van oude witte huisjes, elk met
zomerhitte bestendig keldertje, de statige
Duero die er bijna Douro is. De energie van
het ongerepte en die van spring-in-hetveld Maria, doen wijnen sprankelen.

2015 Rioja Viña Ilusión
Prachtjaar voor deze hartverwarmende,
vrolijk makende oerwijn. Puur, sappig, fris,
energiek, barst van zwart fruit, kruiderij,
ook frambozen, vleugje rode peper.
Ongepolijst, géén hout…
40215 6 Nu-2018 s BC 
€ 8,95

2015 Toro ‘Flores de Cerezo’
Scoorde
op
jubileumproeverij,
de
jongste telg van Volvoreta (etiket met
kersenbloesem).
Kortere
gistingsduur,
maar 3 maanden (Frans) hout, geven een
open, montere wijn, vol-elegant, donker
fruit, pittig pepertje, bloemen, kersen,
nauwelijks hout, zachte tannines.
19615 6 Nu-2019 s BC
€ 10,95

Hoe bestellen?
Door het bestelformulier (zonder postzegel)
naar Antwoordnummer 320, 3740 VB BAARN
te sturen. Of via de site: www.vinoblesse.nl
Wanneer? Zo snel mogelijk. Het liefst voor 19
april, later kan ook, maar de kans bestaat dan,
dat een wijn is uitverkocht.
Wanneer komt de wijn?
De wijn wordt tweede helft mei op de door u
gekozen dag bezorgd. Bestelt u uit voorraad,
dan dezelfde week nog.

De authentieke, biodynamische Dãowijnen van Casa de Mouraz vind je
wereldwijd bij toprestaurants Bezoek
daar in het groene, oude binnenland was
wijngeestverruimend. Graniet in bodem
geeft fraîcheur, breedte; keur van lokale
druiven maakt de wijnen spannend want
onvergelijkbaar anders.
Afhalen in Baarn of Tilburg kan ook.

2013/15 Dão Branco, Casa de Mouraz
Malvasia-fina, bical, cerceal-branco, encru
zado, alvarinho + nog wat obscure locals.
Citrus, rozen, peer, specerijen, peper. Rustig,
stevig, droog. Laatste 2013 als koopje want
2015 in aantocht.
 8,95
43813 6 Nu-2018 o BC van 10,95 > €
43815 6 Deze zomer-2020 o BC € 10,95

2015 Dão Branco Encruzado
Regioheld encruzado 100%. Gekonfijte
citrus van het langzaam rijpen, compact,
mineralig, fiere zuren, lange finale. Ook bij
Noma en White Room, Amsterdam.
43915 6 Nu-2017 o BC
€ 15,50

2013 Dão Tinto

António Lopes Ribeiro en Sara Dionísio, Casa de Mouraz
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Borstelige blend touriga-nacional, tinta-roriz,
alfrocheiro, jaen, água-santa. Spartaans
kloek, puur, rins, dróóg. Specerijen, cacao,
schors, donker fruit: Portugal!
44013 6 Nu-2019 n BC
€ 11,95

WITTE WIJNEN: D = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet
BC = biologisch met certificaat

Alléén per doos, dus voordelig....
Een wijn kan alleen per doos (van 12 of 6, per
wijn vermeld) worden afgenomen. Levering
geschiedt veelal nagenoeg direct af domein
of château. Hierdoor kunnen wij de prijzen
laag houden. Bij minder dan 36 (hele) flessen
wordt € 11,45 bezorgbijdrage berekend.

Dão: spannend anders
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Informatie aflevering en afhalen
Opslag en distributie zijn toevertrouwd aan
WDC Verhoeven te Tilburg, Een specialist:
er wordt alleen in wijn gedaan. U kunt zelf
kiezen (zie bestelformulier of op de site),
welke van vier dagen in uw postcodebied u
het best schikt. U kunt zo ruim van tevoren
maatregelen nemen opdat de wijnen die
dag 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 kruising 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 ochtends een indicatie van
tijdstip levering te krijgen. Voor levering
door het jaar heen vindt u de bezorgdagen
voor uw plaats op www.vinoblesse.nl.

Handig: afhaalpunt Baarn
We hebben ook een ruime opslag bij ons
kantoor op de Beukenlaan 18. Hierdoor
kunnen wij u aanbieden uw bestelling
gewoon op afspraak bij ons op te
halen. Hoeft u niet een dag lang thuis
te blijven om op de wijnen te wachten...
Vooral voor mensen in de ‘buurt’
(Gooi, provincie Utrecht, Hilversum)
een handig alternatief. Daarbij hebben
we er courante wijnen op voorraad.
Boodschappen doen kan ook.

All-in prijzen, wel snel betalen
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns en
verpakking. U betaalt nà ontvangst van de
factuur, als de wijnen zijn bezorgd binnen 8
dagen. Bij een eerste bestelling vragen wij om
betaling vooraf. Bij te late betaling worden
administratiekosten berekend. Pas na gehele
betaling wordt u de eigenaar van de bestelde
wijnen.
De bezorging
Vervoerder Verhoeven (013-5942430) doet
zijn best uw instructies op te volgen bij het
afleveren. Controleert u de zending altijd
goed. Een enkele omwisseling is helaas nooit
uit te sluiten. In geval van breuk, vermissing
of omwisseling, dit graag aantekenen op het
ontvangstreçu én ons dit onverwijld berichten.
Direct uit voorraad
Veel wijnen hebben wij in voorraad. Welke,
is op www.vinoblesse.nl te lezen. Ze zijn het
hele jaar door – ook telefonisch – te bestellen.
Levering binnen een week. Afhalen in Baarn
of Tilburg kan op afspraak. Er zijn ook winkels
die bepaalde 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
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