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DE GESCHIEDENIS
 
Op een gure novemberavond, bijna 
43 jaar geleden, komen ten huize 
van Jan van der Doef, zeven vrienden 
bijeen. Allen notoire vinofielen. Bij het 
knapperend haardvuur, het vioolconcert 
van Beethoven op de achtergrond, 
klinken zij het glas. Een Clos Vougeot 
1962. De Kring van Ware Wijnvrienden 
is geboren. De Kring groeit en wordt 
een bloeiende club. In 1986 wordt deze 
met de komst van Tjitske Brouwer en 
Marc Collard een officiële wijnkoperij: 
Vinoblesse. De gedeelde passie blijft: 
genieten van bijzondere wijnen. In 
1994 roept Hubrecht Duijker hen uit tot 
‘Wijnkopers van het jaar’. In 2006 René 
van Heusden in Perswijn, Vinoblesse tot 
‘Wijnhandel van het jaar’. In 2007 wordt 
Tjitske Magister Vini,  in 2010 ontvangt 
zij de Mérite Agricole. 2016: jubileum 30 
jaar Ware Wijn, Vinoblesse oblige…. 

Vinoblesse
Kantoor: Beukenlaan 18
Correspondentie: Postbus 319
3740 AH  BAARN 
Tel: 035 54 26 260 Fax: 035 54 26 261
info@vinoblesse.nl
ING: NL44 INGB 00046 18 756
Rabobank: NL66 RABO 03047 01 572

BESTELLEN VIA INTERNET
www.vinoblesse.nl 
 
VINOBLESSE PER FLES
Sommige wijnen worden ook per fles 
in een aantal winkels verkocht. Meer 
informatie op vinoblesse.nl.

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

05216 6  Nu-2018  BC € 7,50
1e 5 cijfers: bestelcode met jaartal

6  12  : aantal flessen per doos.
Nu-2018: 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 
ook zelf, daarbij: smaken verschillen. Lees 
de omschrijving in gids of op site, een wijn 
laat zich niet in een symbool vangen.

Inhoud
De wijnzin van alledag 4, 5

Champagne 6

Duitsland, Elzas 7-9

Jura, Savoie 9 

Bordeaux, Zuidwesten 10, 11

Restpakketten 11

Bourgogne 12-15

Beaujolais & Lyonnais 16

Languedoc 17-21

Rhône 22, 23

Loire 24

Italië 25-32

Spanje, Portugal 33, 34

Bestelinformatie 35

COLOFON
Wijnselectie, tekst & foto’s: Marc Collard 
& Tjitske Brouwer. Cover: Michel Tolmer. 
Drukwerk: SSP Amsterdam. Een uitgave 
van Vinoblesse BV 2017. Op al onze 
transacties zijn onze leveringsvoorwaarden 
van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te 
Amersfoort nr 31037570. Afschrift bij ons 
verkrijgbaar.
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Op wijnpad september 2017
De wijntijden veranderen sneller dan ooit, vandaag kan al gisteren wezen… 
(vrij naar Boudewijn de Groot). In elke streek heb je wel een paar trendsettende 
producenten; een horde volgers; velen die de kat uit de boom kijken; koppigen 
die bij eigen leest blijven. We zien nu plots overál aardewerken amfora’s in de 
kelders, doel is de wijn te laten ademen (als op hout) maar zo min mogelijk 
smaken van buitenaf mee te geven. Je moet er wel mee om kunnen gaan. In 
de Bourgogne proefden we in een (chique) kelder waar de houten vaten van 
ene oogst op de andere vervangen waren door amfora’s, het resultaat: ai, niet 
best. Intussen verandert zo ook de smaak van wijn. In jaren negentig was naast 
kleur, de ‘kwaliteit’ van het hout(gebruik) hét criterium bij beoordeling van wijn. 
Jean-Michel Comme van Pontet-Canet fluisterde ons ooit toe te dromen van een 
wijn (pauillac), zónder hout, een radicale smaakverandering in de conservatieve 
Médoc. En de invloed op onze wijnkeuze? We schijnen trendsettend te zijn, maar 
volgen alleen onze eigen(wijze) neus en gaan mee in de stroom naar natuurlijker 
werken, niet té snel, klanten moeten kunnen blijven volgen. Onze smaak blijft 
voorop staan. Of je nu een frivole vin nature of een klassieke meursault proeft: de 
wijn moet energiek zijn, rustig, boeiend, dorstlessend. Wij geven om de natuur: 
hoe meer die gerespecteerd wordt – in wijngaard én kelder om integriteit van 
de druif te eerbiedigen – des te meer dat onze smaak is. Enfin, we zien u graag 
8 oktober! In Amsterdam dit keer. Marc Collard & Tjitske Brouwer

PROEVERIJ

Zondag 8 oktober
13.00 – 17.00 (2 sessies)

Westerwijnfabriek
Pazzanistraat 10 

Westerpark
1014 DB Amsterdam

020 - 2613 818

Zie: westerwijnfabriek.nl
op zondag vrij parkeren 

in Staatslieden- en 
Spaarndammerbuurt (loopafstand)

Op tafel:
Fijne greep uit assortiment 

herfst 2017 
Ook (apart opgeven) vinstructieve 

proeverij Italiaanse druivensoorten.

Bijdrage in de kosten:
€ 12,50 te voldoen bij entree. 
Reserveren gezien beperkte 

ruimte absoluut noodzakelijk via
www.vinoblesse.nl 

De nec plus ultra onder de amfora’s: een aardewerken ei van Artenova. Je moet er wel mee om kunnen gaan....
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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 6 12 : aantal flessen per doos

Lastours toujours

Toujours sereen op Château Lastours aan 
de oever van de Tarn. Familie de Faramond, 
oude landadel, intelligent met humor, 
filosofisch, maakt er verteerbare, klassieke 
wijnen die al 31 jaar bevallen. Hubert – net 
als papa Jean ooit – ingenieur en comte in 
spijkerbroek, is de 65 voorbij, krijgt nu hulp 
van zoon Louis (30) die op het 17-eeuwse 
honk terugkeerde.

2016 Château Lastours Gaillac Blanc 
De ultieme huiswijn (Harold Hamersma) van 
sémillon sauvignon, l’en de l’el, muscadelle. 
Sap, wit fruit, laurier. Slank en opwekkend. 
01116 6  Nu-2018 ∆ € 7,50 

Wit en rosé van hogen huize

IJzersterk in wit, rosé en rood (zie p. 5): 
Domaine d’Antugnac in het hoge (400m), 
kalkrijke zuiden van Limoux. 

2016 Pays d’Oc Blanc Pilotis 
Geurig, kwiek en volfris in 2016. 
26816 12  Nu-2018 ∆ € 6,95 

2016 Pays d’Oc Rosé Pilotis
Vierseizoenen-rosé, stijlvol, monter.
26916 12  Nu-2018 ∆ € 6,95

Aanbieding sauvignon 

Didier en Corine Mauro Guicheney hebben 
eigen kijk op sauvignon. Laat, oogsten, 2 
jaar sur lie opvoeden. De 2014 côtes-du-
duras blanc Sainte-Frivole (60% sauvignon 
gris, 40% sauvignon) heeft rijpe grapefruit, 
mango, is weelderig en zachtfris. 
16114 6  Nu-2018 m BC 
AANBIEDING VAN € 8,95  VOOR € 7,50

Ranke garganega 

Lichtvoetige, opwekkende garganega vero-
nese 2016 van broers Fasoli. Rank en frank, 
bloesem, meloen, amandeltje. Met schroefdop. 
16016 6  Nu-2018 ∆ BC € 8,15

Volle bianco uit Calabria 

Uit knoflookteen van de laars sappige 
bio 2016 cirò bianco, Gocce di Marinella 
(puur greco), stevig, zachtfris, vriendelijk, 
mandarijn, limoen. Kan lekker veel aan. 
Pagina 5: verslag ons bezoek.
44416 6  Nu-2018 ∆ BC € 7,75

Doordrinklicht

Van macabeo, xarel-lo, garnatxa, snuf 
malvasia, Azimut penedès blanc 2016. Bio 
Catalaan bij tapas, schelpdieren. Fris, mild, 
droog, doordrinklicht (11º). 
32116 6  Nu-2018 ∆ BC € 7,35

In plaats van prosecco: supercava 

Na opheffen extra bubbelaccijns elke dag 
feest met de cava brut nature, Azimut: fris, 
puur, stoer, droog. Al 5x beste mousserend 
in wijngids Klei. ‘supercava, menige 
champagne is niet beter.’ 
37400 6  Nu-2018 ∆ BC € 9,95

De wijnzin van alledag...
Voilà de Vinoblesse-selectie voor alledag: sappige, zuivere wijnen, getypeerd, 
natuurlijk, duurzaam gemaakt en relatief weinig – vér beneden de norm –
sulfiet bevattend, ook belangrijk. Wijnen uit klassiek Europa, die bevallen 
ons nou eenmaal het best. Geen grands crus – natuurlijk niet – maar wel met 
zoveel smaak, karakter en leven dat ze niet gauw vervelen (sommige voeren 
we al 20-30 jaar) en fris opstaan de volgende dag niet in de weg staan. Fijn: 
dankzij normalisering accijnzen: cava in plaats van prosecco.

Supercava

De ultieme huiswijn
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BC = biologisch met certificaat 6 12 : aantal flessen per doos

RODE WIJNEN: s = elegant, op het fruit l = vol en rijk n = stevig, tanninerijk 

–  V O O R  A L L E D A G  –

Specialiteit Calabrië: peperoncini van mild tot héél heet… 

Klassiek Languedoc

De Noblesse de Jullien 2015 (Cave de Saint-
Félix, Terrasses du Larzac) is een klassieke 
coteaux-du-languedoc van grenache, syrah, 
carignan, mourvèdre, cinsault. Zwart fruit, 
roostergeuren, laurier. Gul, ook fraîcheur, 
niet heftig. 
00915 12  Nu-2020  € 6,95

Volop merlot 

Goed volle Antugnac pays d’oc rouge 2015 
Pilotis uit het hoge Limoux met volop 
merlot, ook syrah, cabernet franc. Voor de 
rode dorst: smeuïg fruit (ma non troppo), 
bevallig zacht, verkwikkend. 
00115 12  Nu-2018  € 6,95

Op pad in ruig Calabria 

We werken nu vier jaar met de cirò-wijnen 
van Cantina de Luca in het verre, ruige 
Calabria, dat gaat goed. Tijd voor een 
bezoek: wijngaarden en kelder te zien; 
eigenaar Vincenzo de Luca te leren kennen. 
De cantina ligt 10 km bergwaarts van 
Ionische zee (alwaar stadje Cirò), op 200 m 
hoogte, de wijngaarden iets hoger. Druiven 
gaglioppo (rood, rosé), spreek uit: gah-li-
òppo en greco bianco (wit) er al 2000 jaar 
aanwezig, aangepast aan de lichte maar 
vruchtbare grond met kalk onderop, aan 
de heftige temperatuurverschillen tussen 
dag en nacht, de vaak maandenlange 
droogte. De kelder oogt modern ma non 
troppo, hygiënisch (molto importante, 
zegt Vincenzo), alles roestvrijstaal, een 
pneumatische pers voor de bio-wijnen, 
Vincenzo – juwelenmaker van origine – is in 
1996 de 10ha van vader Abramo biologisch 
gaan bewerken toen hij deze overnam. 
Belangrijk is – als overal in Italia – de rol van 
de enologo, geen vliegende hier, Giuseppe 

Lioti is in loondienst. In de wijngaard lopen 
we een tanige, gespierde, beminnelijke 
oudere man tegen zijn ontblote lijf. Papa 
Abramo, de 80 voorbij, bizar kwiek en 
energiek.

2015 Cirò Rosso Nettare di Abramo
Doordeweekse doordrinker van 100% 
gaglioppo: baksteenrood, aardbei, pruim, 
dadel, rinse besjes. Bij mediterrane 
groentes, varkensvlees, zachte kaas. 
44715 6  Nu-2019  BC € 7,75

Klassiek Frans

De Gaillac rouge 2014 van Lastours paart 
Bourgondische zwier aan het cerebrale 
van Bordeaux. Pruim, varens, paddenstoel, 
ceder. Klassiek Frans, fijn. 
01014 6  Nu-2018   € 7,85

Zuiderzonnetje in huis

Elke dag zuiderzon met 2015 minervois 
‘Métairie de Vênes’ van Murettes. De 50% 
syrah, 40% carignan en wat grenache geven 
stevige rondeur met kers, pruim, specerijen, 
droge bloemetjes. Véél wijn voor uw geld.
00215 12  Eind 2017-2020 l BC  € 8,25

Fluweel van leisteen

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): gul, stevig, veel fruit. 
Fluwelig, verwarmend vol, ook frêle 
fraîcheur. Koopje! 
38715 6  Nu-2017 l BC € 8,45
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WITTE WIJNEN:  ∆ = 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

Champagne De Sousa 

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.

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 ∆ BC € 32,95

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc de Blancs
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

Natuurchampagnes van Barbichon et 
fils waar broers Thomas en Maxime 
biodynamisch op weg zijn naar roem…
Wijngaarden liggen in de Côte de Bar, 

zuidelijkste deel Champagne, 9 ha verspreid 
over 17 akkertjes afgewisseld met bossen, 
weilanden, riviertjes. Geen monocultuur 
zoals rond Reims. 
De klei/kalk-bodem geeft breedte (denk 
aan meursault), net als de malolactische 
gisting, weinig sulfiet, lage dosage: 4g/l. 
(Toevoegen van in champagne opgeloste 
suiker, vlak voor uiteindelijke botteling, die 
bepaalt hoe droog of zoet de champagne 
straks zal worden). Mooi!

Champagne Brut Réserve 4 cépages
Van 70% pinot noir, 10% pinot meunier, 
10% chardonnay, 10% pinot blanc. Breed, 
zachtfris, mineralig. Energiek appeltjes, 
kweepeer, brioche, complex dankzij 4 
cépages. Zachte mousse, rustige zuren. 
Op hoogste podium Wine Life; 4½ ster 
Perswijn. 
03600 6  Nu-2020 m BC € 29,95

Champagne mag...
Hoog tijd om vaker champagne te 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 ook nog jaarlijks omhoog gaat. Hoe dan ook: het 
partijtje kan beginnen, de glazen mogen vol. Youngster Thomas Barbichon 
en bijna-veteraan Erick De Sousa zijn uw biodynamische leveranciers. Beide 
scorend in blindproeverijen Wine Life en Perswijn, want zachter, lager 
gedoseerd, natuurlijker, rijper dan de meeste, zeker dan die van veel grote 
huizen. Marc maakte met panel Perswijn (zie foto) onlangs een kort intensief 
tripje naar de Champagne, zie verslag op www.vinoblesse.nl 

Marc met het perswijnpanel tijdens de champagnereis, lunch bij Louis Roederer



De man van hout

Het gebruik van hout bij vergisting en 
lange élevage (opvoeding) is cruciaal voor 
Tempé. Hij zegt: ‘roestvrijstaal (waar 99% 
procent Elzaswijnen het mee moeten 
doen) is koud, levenloos, laat wijnen niet 
ademen, voor lang rijpen op fijne lie heb 
je zuurstof nodig’. Voor de fermentatie 
kiest Tempé gebruikte barriques bour-
guignons (228L) voor rijping liever 
oude grote foeders. ‘Geen grote wijn 
zonder houtopvoeding, je kan niets 
tot uitdrukking brengen in dood, inert 
materiaal. Ook essentieel voor grand vin: 
de rol van bacteriën en schimmels zoals 
die in bodem en (oude) wijnkelder leven.

7
BC = biologisch met certificaat 6 12 : aantal flessen per doos

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

L’Alsace en majeur: Marc Tempé

In 1997 stellen wij herebeer Marc Tempé 
voor met eerste oogst 1995. We schrijven: 

‘Men verklaart hem voor gek, voelt zich 
getart. Dat is dom: Tempé heeft gelijk.’ Zijn 
tijd (te) ver vooruit? We verliezen elkaar 
járen uit het oog, niet uit het hart. Maart 
2016: als helden worden verloren zoon 
Marc en eega Anne-Marie op de proeverij 
onthaald; de wijnen, biodynamisch, breed, 
zacht, complex en oprecht, opgehemeld. 
Guide Bettane et Desseauve 4 sterren 
(producteurs de très haute qualité, ceux 
qui sont les gloires du vignoble français). 
No 1 in Grote Hamersma 2017, 100pt Parker. 
Duur? Niet voor de kwaliteit. Driesterren 
De Leest en De Librije beseffen dat: Tempé 
is l’Alsace en majeur…

2015 Alliance, Vin d’Alsace
Haute couture-alliantie van chasselas, 
sylvaner, handje gewurz, pinot blanc. Rijk 
2015, stijl Tempé: na 2 jaar rijping op oude 
houten tonneaux: volzacht en strelend. 
Kruidig,-bloemig, fijne zuren. 
01715 6  Nu-2020 BC ∆  € 14,95

2015 Pinot Blanc Zellenberg
Breed, zacht (wel droog) volume, wat toast, 
hazelnoot, energieke apotheose. 
14015 6  2018-2021 BC ∆  € 16,50

2015 Riesling Zellenberg
Superjong. Gekonfijte citrus, pepertje. 
Breedte 2015, rechte rug bodem (kalk/
mergel) en opvoeding op foeders.
16515 6  Eind 2018-2023 BC ∆  € 18,95

2015 Pinot Gris Zellenberg
Rijke jongen met élégance van huis uit. 
Fijne zuren tegenover rondeur, lengte. 
16615 6  Nu-2020 BC m  € 19,75

2014 Riesling Grafenreben
Percelen (1950+1977) bij grand cru 
Schoenenbourg. Fijn, verticaal én 
volumineus. Mimosa, geel fruit, honing. 
34014 6  Nu-2022 BC ∆ € 27,50

2012 Vin d’Alsace Rodelsberg
Winterwit van 400m boven grand cru 
Mambourg (60% gewurz, 40% pinot gris) 
door pa net na WO2 geplant. Koud en rood 
daar, niemand wilde het toen. Energiek, 
zacht, gevuld, indringend. 
35612 6  Nu-2022 BC m € 24,95

Herebeer Marc Tempé

Riesling & meer
De door geschiedenis gescheiden buren Elzas en Pfalz hebben naast 
overeenkomsten, ook verschillen. De Pfalz is warmer, droger, in de Elzas 
meer bodemvariatie en een andere traditie van wijn maken. Uit de Pfalz 
wijnen van eigenheimer Heiner Sauer: open, op het fruit, sap naast die van 
tegenpool Tine Bernhard introvert, mineralig. Spektakel uit de Elzas komt 
van Marc Tempé met wijnen breed, expressief en zacht als de beer zelf. 
Verder biodynamische moezels van talent Melsheimer. Uit Oostenrijk de 
duurzame veltliner Donauwinzer. Ook onder deze witte vlag: de ruisende 
savoie Giachino en nieuws uit het ondoordringbare Jurakamp van Ganevat.
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BC = biologisch met certificaat 6 12 : aantal flessen per doos

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

 –  R I E S L I N G  E N  M E E R .. . .  –

In oudste wijngaard van de Pfalz 

Het kleine, historische (1739) Weingut 
Janson-Bernhard met zachte hand 
biodynamisch gerund door Christine 
Bernhard en Bernd Pflüger omvat onder 
meer Zeller Schwarzer Herrgott, oudste 
(700 n.C.) akker Pfalz, en als Grosses 
Gewächs geclassificeerd. Toch mogen 
Tine en Bernd hun parels niet zo verkopen 
want geen lid van elitaire VDP. Sonderbar… 
Scheelt wel in prijs. Marc plukte oktober 
2015 een koude, zonnige ochtend mee. 

2015 Silvaner, Pfalz Trocken
Kruidig, zachtzilt, rustig, droog. Alom (NRC, 
Volkskrant, Perswijn, Delicious) aanbevolen. 
Ook door ons.
17115 6  Nu-2019 ∆ BC  € 10,60

2015 Pfalz Riesling ‘Vom Taubrunnen’ 
Spätlese trocken van in 1956 dwars (meer 
licht, warmte, wind) geplante stokken. Peer, 
citrus, strak gesneden, droog en mineralig. 
Sereen en fijn. 
35115 6  2018-2024 ∆ BC  € 15,45

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

2016 Riesling/Gewürztaminer Trocken
Zeller Schwarzer Herrgott
Kind uit 50+-huwelijk van zij aan zij levende 
Riesling en Gewürztraminer. In 2016 joviaal 
würzig, ook soms koeltjes, spannend altijd: 
limoen, witte bloemen. Vaak bij 3-sterren 
De Leest op tafel.
34916 6  Eind 2017-2019 ∆ BC  € 12,75

Heerlijk, helder Heiner

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

2016 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Malse doordeweker van grauburgunder, 
riesling, sauvignon. Geurig, opwekkend. 
39116 6  Nu-2018 ∆ BC  € 8,95

2016 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, toast, volslank. Mooi dit jaar.
29116 6  Nu-2019 ∆ BC  € 10,35

2016 Pfalz Grauburgunder Trocken 
In 2016 rond en rijk, blijft energieker dan 
menig pinot gris. Breedte, frisse zuren, 
peer, kruidigheid. 
34416 6  Nu-2019 ∆ BC € 10,35

2016 Pfalz Riesling Trocken 
Gleisweiler Buntsandstein
Voorheen Gleisweiler Hölle. Klassiek 
limoen, hooi, grapefruit, droog, niet strak. 
29516 6  Eind 2017-2020 ∆ BC € 10,65

2016 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
Enorm succes deze pinot noir. De 2016 is 
jong fris, volzacht en sappig, met wat pruim, 
aardbei. Kan zelfs ‘surf en turf’ gerechten 
aan. De 2015 nog op de dikbuikige halfjes.
18116 6  Eind 2017-2020  BC € 10,35
18100  12x0,375  Nu-2019  BC € 5,75

Oogst bij Marc Tempé
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RODE WIJNEN:  s = elegant, op het fruit    l = vol en rijk    n  = stevig, tanninerijk 

BC = biologisch met certificaat 6 12 : aantal flessen per doos

 –  R I E S L I N G  E N  M E E R .. . .  –

Moezel zonder schmink

Durfal Thorsten Melsheimer (1967) is 
enige BD-gecertificeerde (Demeter) van 
de Mosel. Vorig jaar waren we in het 
poppige Reil am Mosel, beklommen er 
loeisteile leisteenhellingen, 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. 

2012 Melsheimer Riesling Trocken 
Laat zien hoe mooi zijn Gutsriesling rijpt. 
Hoe zacht ie wordt. Wunderbar. Ook nog 
kleine hoeveelheid 2014 en 2015.
29812 6  Nu-2018 ∆ BC  
AANBIEDING VAN € 12,50  VOOR € 10,00

2015 ‘Molun’ Reiler Mullay-Hofberg
Riesling Trocken 
Vlaggenschip Melsheimer: je ruikt de 
warme leisteen, droog, gekonfijt fruit, 
bloemen (niet bloemig), jong, topjaar. 
19515 6  Eind 2017-2023 o BC € 17,50

Groene Grüner 2016

Duurzame, biologische veltliner van niveau 
naken, idee uit 2008 van wijnboer Rudi 
Hofmann en wijnprof Ferdinand Mayr, die 
in 2015 De grüner veltliner Donauwinzer 
2016 (als altijd kwaliteit Spätlese, eigen 
gisten, natuurlijke vinificatie) is ingetogen 
peperig, peer, grapefruit, volslank, mooie 
zuren toe. 
40116 6  Nu-2019 ∆ BC  € 9,95

Witte bergstroom uit de Savoie

Bij broers Giachino in de Savoie kwieke 
natuurwijnen van rond de Mont Granier, 
Heerlijk de 2015 vin de savoie Monfarina: 
100% jacquère, zo van ’t vat sur lie op 
fles. Licht, speels, aanstekelijk energiek, 
Alpenyoghurt, lychee, witte peper, 11.5˚. 
Drinkt als bronwater.
38615 6  Nu-2018 BC ∆  € 12,25

2x intekening Ganevat wit 2015

La route des vins du Jura begint en eindigt 
in wijngehucht La Combe bij Rotalier, chez 
Jean-Francois Ganevat. Proef en je weet 
waar de lat ligt…. Eerst het slechte nieuws, 
ook hier sloeg de nachtvorst eind april toe, 
afgezant Job Seuren was er net op bezoek. 
Harde klap, als je al wijn tekort komt en acht 
man voor de wijngaarden in dienst hebt. 

Ondertussen is nog niet duidelijk wanneer 
het grandioze wit 2015 op fles gaat, ook 
allocatie en prijzen zijn onbekend. De vraag 
zal enorm zijn, dat Parker een van de wijnen 
100pt geeft, voert de druk nog eens op. Bij 
gebrek aan wijn (hij kan elke fles wel 60x 
kwijt), koopt l’enfant terrible du Jura met zus 
Anne druiven bij biogabbers in Beaujolais, 
Bourgogne, Elzas, Savoie. Vinifieert ze als 
vin nature met eigen druiven. Deze Vins de 
France dragen de signatuur genie Ganevat. 
Alleen van de witte Kopin 2015 (€ 17,95) 
en rouge Y’a bon the canon 2014 (€ 18,50) 
is nog wat, wel snel zijn (zie vinoblesse.nl). 
Eind 2017 verwachten we Jura wit 2015 (van 
in Jura gekochte druiven) van Anne en Jean-
François, ter plekke geproefd, fenomenaal, 
bijna op niveau eigen wijnen. Stuur nu al 
een mail om uw interesse kenbaar te maken: 
tjitske@vinoblesse.nl. Dat geldt zowel voor 

‘handels’- als eigen wijnen.

Leisteenhellingen bij Reil am Mosel
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Bordeaux en zo...
In 2008 ontmoeten we Jean-Michel en Corinne Comme. Hij, de taboe 
doorbrekende régisseur van Pontet-Canet die biodynamie in de 
aartsconservatieve Médoc introduceert, zij zal consultant op Climens 
(Barsac) worden. De wijnen van eigen weekenddomein, Champ des Treilles, 
blijken zéér de moeite waard. Jaren hadden we ons afgekeerd van Bordeaux, 
terwijl wij er toch de eerste wijnpassen zetten, half jaar Sauternes (1982), vijf 
maanden (1984) de Médoc. 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 een vréémde wereld daar. Niet de onze. 
Feodaal. Geld, handel, aanzien tellen. En dan pas de wijn. We ontdekten hoe 
gastvrij, hoe persoonlijk het ook kan in de Bourgogne, Rhône, Languedoc, 
Italië… Later schuift ook eigenwijs Christophe Landry aan, Château des 
Graviers, biodynamische ‘cru artisan’ in Margaux. Dan volgen, dieper in de 
Sud-Ouest, debutanten Matthieu en Virginie Molinié van Ponzac in Cahors.

Aanbieding Champ des Treilles

Ook Corinne en Jean-Michel Comme 
waren (zijn!) de klos, nachtvorst in april 
decimeerde oogst 2017 bij voorbaat. Rood 
zal er bijna niet gemaakt worden. Gelukkig 
is 2016 een goed jaar (komt lente 2018) 
en de opbrengsten waren comfortabel. 
Voor wie het nog niet weet: Jean-Michel 
is régisseur van Pontet-Canet, stuwt de 
grand cru biodynamisch naar ongekende 
hoogte. Corinne adviseerde grand cru 
Climens in Barsac terug naar de top. Het 
weekenddomein in Sainte-Foy fungeert als 
BD-proeftuin, een lab voor de grands crus. 
Geweldige wijnen, energiek, jong soms wat 
onverzettelijk, wel altijd met lange adem. 
Vreemd dat rode ‘le petit champ’ niet zo 
hard loopt, is toch een heerlijk eerlijke 
(geen hout) bordeaux. Vooruit: we doen 

‘m in de aanbieding. Leuker kunnen we het 
niet maken, lekkerder evenmin. 

2014 Sainte-Foy Bordeaux Rouge 
‘Le Petit Champ’
Ongerepte, houtvrije bordeaux. Begint 
zachter, toegankelijker te worden. Wat 
paddenstoel (60% merlot), rins zwart fruit 
(30% cabernet), pepertje van 10% petit 
verdot. Puur, stoer, mondvullend. 
06814 12  Nu-2021  BC 
AANBIEDING VAN € 11,–  VOOR € 8,95

2015 Sainte-Foy Bordeaux Rouge 
Grand Vin
Uit grande année, un grand vin. Rechte rug, 
rokerig, zwart fruit, spierballen, subtiele 
toast van gebruikte vaten Pontet-Canet. 
Gaat járen mee. Beperkt.
06315 6  2018-2025 n BC  € 13,95

Château Pontet-Canet, voorloper biodynamie in Bordeaux



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. 
11017 12  speciale prijs/doos € 99,00

11
6 12 : aantal flessen per doosBC = biologisch met certificaat

–  B O R D E A U X  E N  Z O ,  R E S T P A K K E T T E N –

RODE WIJNEN:  s = elegant, op het fruit    l = vol en rijk    n  = stevig, tanninerijk 

Volfrisse rode bergerac 

Net als magiër Patrick Ducournau (Madiran) 
bijvoorbeeld was Luc de Conti lid van de 
baanbrekende zuidwestbende begin jaren 
90. Zijn 2015 bergerac rouge (60% merlot, 
40% malbec.) Tour des Gendres is een gulle, 
volfrisse, biologische bergerac: aards, drop, 
donker fruit, paddenstoel. 
01415 6  Nu-2019  BC  € 9,50

Kekke malbecs van Ponzac

Matthieu en Virginie Molinié, in 2000 
met hun wijngaarden aan de coöperatie 
ontsnapt, horen met Château de Ponzac 
bij Cahors’ nieuwe lichting die van notoir 
nukkige druif malbec sappige, fruitrijke 
cahors maakt zonder dat aan authenticiteit 
wordt ingeleverd of er hout aan te pas 
komt. Beste percelen worden biologisch 
bewerkt. Ze bekostigen dit door ook wijn 
en vrac (bulk) te verkopen aan Pascal 
Verhaeghe van du Cèdre. Ze scoren telkens 
hoog in de Revue du Vin de France tussen 
dure cahorstenoren. Je proeft waarom. 

2015 Cahors ‘Maintenant’
Kekke malbec om (zeker ook) jong van te 
genieten. Prachtjaar 2015: wervelend fruit, 
aards, pruimen. Stoer en vol, rinst en raspt 
nog wat zoals het hoort, ook verleidelijk 
zacht. Doen. 
15715 6  Nu-2020   € 9,95

2014 Cahors ‘Patiemment’ 
Malbec zónder hout van kimmerdgien-
grond (juist ja, 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.
15514 6  Nu-2022   € 13,50

Margaux au naturel 

Eigenzinnige Christophe Landry staat ver af 
van het hautaine (standaard) type feodaal 
delegerende kasteelheer. Christophe is 
enfant du pays, wijnboer van vader op zoon 
op Château des Graviers. Zo weigerde hij op 
universiteit oenologische hulpmiddelen uit 
zijn hoofd te leren; werkt hij biodynamisch; 
gebruikt amper sulfiet; klaart niet; filtert 
minimaal; is zuinig met hout: ouderwets 
elegante en drinkbare margaux zo...

2014 Chateau des Graviers, 
Margaux Cru Artisan 
Verleidelijk open, fris, energiek. Wat ceder, 
snuf hout, bessig fruit, sigaar, golvende 
rondeur, finesse. Beau margaux, très 
naturel. Nu lekker, kan ook nog lang de 
kelder in. Nu met bio-certificaat.
37914 6  2018-2025  BC  € 25,=

Marc Collard en Christophe Landry (Château des Graviers)
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Chablis en Limoux Pattes Loup 

Jonge held Thomas Pico van Domaine 
Pattes Loup lijkt qua populariteit meester 
Dauvissat voorbijgestreefd De wijnen 
zijn extravert, gul, jong al (te) lekker. De 
introverte, minimalistische van D. hebben 
juist tijd nodig, daar zit het ‘m de kneep. 
Bij Pico biologische teelt, laat plukken; 
druifeigen gisten; niet filteren; weinig 
sulfiet. Helaas twee rampjaren na elkaar: 
amper 15% (4.5 hl/ha) oogst in 2016 
(nachtvorst 27 april; 2x hagel mei); dit jaar 
was het weer raak met de vorst, au moins 
30% de moins, zucht Thomas begin juli. Dit 
is – hij kan niet anders – verdisconteerd in 
prijzen en allocatie 2015, 2016, 2017. Fijn 
alternatief: Vin de France Pattes Loup 2016, 
chardonnay van bevriende boeren in Limoux 
door Pico geselecteerd en gevinifieerd In 
2017 is die escape-mogelijkheid er niet, ook 
daar vorstschade…

2016 Vin de France Blanc
Chardonnay, Pattes Loup 
Chardonnnay van biomaatjes in Limoux, 
(drup chenin en clairette hoeft niet op 
etiket) door Pico in Chablis opgevoed. Trés 
Pattes Loup: uitbundig, glou-glou sappig, 
rijp fruit, zachte zuren. Groot succes, ook in 
De Librije (***).
21016 12  Nu-2019 o BC  € 13,95

Onvervangbaar Bourgondië
Verrassing in juni op onze Tour de Bourgogne: de kwaliteit van 2016, 
geconcentreerd en fijn, zowel wit als rood. Alleen is er wéér niet veel van. 
Sommige wijnen in de Côte de Nuits en Chablis zijn zelfs niet gemaakt. 
Nachtvorst in april veranderde wijngaarden in slagvelden; hagel; kou en 
nattigheid daarna deden laatste hoop vervliegen. Bijna… Want her en der 
liepen de stokken weer uit, de zon keerde terug. Zo kon er – soms pas eind 
oktober – toch wat moois worden geplukt. Historisch, zeldzame wijnen 
straks....
Hoe nu met de hoge prijzen en kleine allocaties? De Bourgogne is 
onvervangbaar…. Al worden ook elders chardonnay’s en pinot-noirs 
gemaakt, goede ook, het blijven kopieën, posters, niet een echte meursault 
Germain of puligny Carillon; geen gevrey-chambertin Richard; geen moderne 
bourgogne blanc als van Ambroise… Allemaal wijnen in kleine oplages van 
exclusieve lapjes grond gemaakt en gesigneerd door de wijnboer in kwestie 
zelf. Dus…. 

Vaten l’Étrange bij Belles Lies

L010416

Mis en bouteille par
Thomas Pico 
à Courgis 89 800
(France)

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

12,5%Vol.

750 ml
Contient des sulfites
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Illustration : J.M. UNGER

Je remercie chaleureusement
Etienne Fort, Baptiste et Bernard Delmas,
Philippe De Boisse, Pierre Pradelle,
Ingrid et Jean-Philippe Bouchet,
Fabien Jouves pour leurs raisins
ainsi que Matthieu Dumarcher,
Geneviève et Gilles Azam,
Claire et Clément Mengus 
et tous les autres pour leur aide 
et les bons moments passés.

La consommation de boissons 
alcoolisées pendant la grossesse, 

même en faible quantité, 
peut avoir des conséquences 

graves sur la santé de l’enfant.

Vin de France

Chardonnay
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INTEKENING BOURGOGNE 2016

Het moge duidelijk zijn, bourgognes 
2016 zullen door de vorstschade in mei 
schaars zijn maar wel van hoog niveau. 
Meer dan ooit zullen we ze moeten 
verdelen, waarbij uiteraard (zoals dat 
gaat in de Bourgogne) trouwe afnemers 
eerste keuze hebben. Belangstelling 
straks voor 2016 van Pattes Loup, 
Dauvissat, Carillon, Germain en/
of Ambroise? Stuur dan een mailtje 
naar Tjitske@vinoblesse.nl dan krijgt 
u voorjaar 2017 een overzicht van de 
ons toegewezen allocaties met prijzen 
en kunt u aangeven in welke wijnen 
u eventueel geïnteresseerd bent, dan 
zullen wij proberen de wijnen zo eerlijk 
mogelijk te verdelen. 

RODE WIJNEN:  s = elegant, op het fruit    l = vol en rijk    n  = stevig, tanninerijk 

BC = biologisch met certificaat

–  B O U R G O N D I Ê  –

Hey… een nieuwe gevrey!

Vondst in Gevrey-Chambertin: Domaine 
Henri Richard. Wijnen naar ons hart: 
elegant en puur (eigen gisten, weinig 
sulfiet, geen enzymen, ongefilterd) op het 
fruit, door traditionele (als bij Romanée 
Conti, Leroy, Ganevat) hele druif-vinificatie. 
Nieuw, maar ook een van de oudste 
bottelende domeinen in Gevrey. Eind jaren 
30 is overgrootvader Jean van Sarah Bastien 
tonnelier en ook goûteur, erkend proever 
die boeren adviseert. Hij bemachtigt lapje 
Charmes-Chambertin, later ook 2ha Gevrey-
Chambertin, zoon Henri maakt de wijnen. 
In 1977 draagt die het over aan de man 
van zijn dochter. Als huwelijk spaak loopt 
breken zware tijden aan. Druiven moeten 
verkocht om te overleven. Intussen wordt 
er wel biologisch gewerkt, certificaat komt 
in 2005, dat voor biodynamie in 2018. Sinds 
2010 brengen kleinkinderen Sara en Richard 
de wijnen zélf weer op fles. 

2014 Coteaux Bourguignons Rouge, 
La Pointure 
55+ pinot noir, gamay, pinot beurot in 
Morey. Rood fruit, pepertje, zachtfris. Klokt 
weg (12%) zoals je dat van álle bourgognes 
wel zou willen.
49914 6  Nu-2020  BC  € 17,50

2014 Gevrey-Chambertin Aux Corvées
Stoere maar zachte met kersen, bessen, 
kruiden, gevulde gevrey. Veel materie, 
geen zwaarte (12.5%), bescheiden hout. 
Bourgogne-genot in optima forma. 
51014 6  2018-2024+ BC  € 39,95

2014 Charmes-Chambertin Grand Cru 
Dat ook grands crus (door)drinkbaar zijn, 
bewijst deze. Fijn, lang, 17.5 pt. RDVF. Per 
3 flessen verpakt.
41614 3  2019-2027+  BC  € 123,00

La Famille Ambroise

Bij la famille Bertrand Ambroise een 
prachtjaar, 2015. De allocatie is relatief 
klein ook al omdat er van 2016 bijna niets 
zal zijn. Ludivine maakte vorig jaar indruk 
in Amsterdam met de veranderde, meer 
elegante stijl (nu biologische) wijnen. 
Van 2015 nog enkele witte (snel zijn) en 
de heerlijke ‘gewone’ bourgogne rouge, 
zichzelf overtreffend in 2015. De verrassende 
coteaux bourguignons (wit en rood) vliegen 
weg naar restaurants. 
Nu wachten op oogst 2017, in 2016 
(nachtvorst) niet gemaakt. Gelukkig lijkt 
het erop dat 2017 een mooie oogst wordt. 
Een vroege, vanaf 8 september moeten de 
plukkers paraat staan.

2015 Bourgogne Blanc, Ambroise
Sappig, lekker toast, gember, malse rondeur 
van 2015. Wijn die iedereen bekoort, ook 
dagelijks dag in de Librije… 
12015 6  Nu-2020 m BC  € 15,95

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

2015 Côte de Nuits-Villages Blanc 
Collectors item van 50+stokken, enorme 
materie. Ingetogen, rond, kabbelend, zalig 
zacht natreuzelende afdronk. 
18715 6  2018-2022 m BC  € 29,00

2015 Bourgogne Rouge, Ambroise 
Van 50+-veldje, ook eerste die naar bio 
werd geconverteerd. Echt nuits: kruidig, 
zwarte kers, cassis, thee, ferm, vol en fris, 
niet zwaar, fijn snufje hout. 
03015 6  Eind 2017-2021+  BC  € 14,95

Sarah Bastien van Domaine Henri Richard
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WITTE WIJNEN: ∆ = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet 

–  B O U R G O N D I Ê  –

De verlengde cave van Germain 

Half juni staan we bij het hek Rue des 
Forges 4 waar we sinds 1986 kind aan huis 
zijn. Jean-François ziet er stoer, bebaard 
energiek uit. De kleine, eeuwig koele kelder 
blijkt verlengd, een verborgen keldertje 
erachter is er bijgetrokken, muurtje door-
broken. Niet dat J-F plaats tekort komt, 
nee, oogst 2016 is wéér een kleine, maar 
zo kan middels isolerend gordijn de kelder 
gesplitst worden: een voor de rijping, de 
ander – iets warmer – voor de vaten die 
laatste stukje gisting nog moeten voltooien. 
Sinds 2000, toen Jean-François en vrouw 
Sophie Jobard het domein overnamen, is de 
stijl verfijnder, geworden; echt oude vaten 
zijn de kelder uit; het werk in de wijngaard, 
en vinificatie zijn natuurlijker. Gebleven: 
de portefeuille aan oude, door pa Henri 
al geploegde perceeltjes in Meursault en 

Chassagne, net als de koude kelder waarin 
wijnen in eigen tempo mogen gisten, om 
zo body, vet en het eeuwige wijnleven te 
krijgen. Prachtwijnen in 2015, sommige zijn 
op intekening al uitverkocht. 

2015 Bourgogne Aligoté, Germain
Uit de kluiten gewassen aligoté van oude 
stokken in Chassagne. Al open, maar ho,ho, 
dit is Germain: wordt vervolgd… 
16315 6  Nu-2020 m  € 16,75

2015 Bourgogne Blanc, Germain
Veilles vignes in Meursault, niet in AOP.
Mini-meursault. Rondrijk, ontluikend toast, 
kruidigheid. Nog jaartje geduld.
08315 6  Medio 2018-2022 m  € 25,50

2015 Meursault
Fraaie gewone meursault van stukjes 
Pellans, Moulin au Judas, Clos du Cromin. 
Dressoles, Vireuils. Krachtig, fris, volvet, 
geroosterd brood, hazelnoot. Wordt nu al 
in restaurants geschonken, maar eigenlijk 
doodzonde natuurlijk.
08115 6  Eind 2018-2024 m  € 44,00

2015 Meursault Chevalières
Van twee perceeltjes, 35-50 jaar. Helder, 
fris en steely als een puligny, appels, citrus, 
wat gebrand al in finale. Enorm energiek, 
zeker voor warm jaar als 2015.
08715 3  2019-2025 ∆  € 51,50

2015 Meursault Poruzots 1er cru
Cadeautje beau-père Jobard, stokken 
55+ in Porusots dessus. Al het mooie uit 
Meursault valt hier samen: rondeur, rijp 
fruit, gebrande amandelen, wat komijn, 
mineralig. Snoepje van de kelder 2015?
09715 3  2020-2028 m  € 66,50

2015 Chassagne-Montrachet Blanc 
1er Cru Morgeot
Wijngaard van moeders kant, de familie 
Pillot. Superjeugdig (laatst geproefd juli 
2017). Groene appels, kruidig, wat muscaté, 
boerse kracht en volume.
08815 6  2020-2026 m € 64,00

Jean-François Germain hier in 2016 nog zonder baard…
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–  B O U R G O N D I Ê  –

Jacques Carillon op zijn gemak

De vierde dimensie bij Belles Lies

De natuurbourgognes van Maison En 
Belles Lies (Saint-Aubin) voeren we vanaf 
eerste oogst 2009. Pierre Fénals (69 nu) 
gaf Parijse luxe, baan, huis en haard op 
voor idealistisch avontuur in de Bourgogne. 
Zijn geloof in biodynamisch en zonder 
sulfiet werken, wordt in 2014, 2015, 2016 
bevestigd: pure, verteerbare wijnen 
met sap: La Bourgogne krijgt hier vierde 
dimensie. Naast 2,5 ha eigen veldjes, pacht 
Pierre bij kleine boeren die biologisch 
werken of daar open voor staan. Zelf doet 
hij dan het handmatige biodynamisch 
beheer. Geen enzymen, gisten, sulfiet bij 
vinificatie, opvoeding. Bij geklaard noch 
gefilterd bottelen wel een drup sulfiet. 

Eind juni proefden we bij Pierre en Michelle 
naast de (straks niet te missen) 2016’s van ‘t 
vat, een prachtserie 2015.

2015 Bourgogne Aligoté, Belles Lies 
Aligoté die aligoté mag zijn: knisperend, 
verademend dorstlessend, proeft rijk 2015, 
toch niet eens 12˚, prachtig zuiver.
06115 6  Eind 2017-2020 ∆  € 14,95

2015 Bourgogne Blanc, Belles Lies 
Gul, volfris, fijne zuren, lekker toast, lengte: 
heerlijk. Ook nog wat 2014, 4 sterren 
Perswijn, 9 in DGH, zie site.
07115 6  2018-2021 m  € 21,95

2014 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Dit is 2014, want beter dan te rijpe 2015. 
Dartelend zwartfruit, energie. Licht, fris, 
geparfumeerd, verteerbaar. 9 in DGH. 
10814 6  Nu-2019   € 21,00

2015 L’Étrange Vin de France
We hebben een zwak voor deze 
vreemdeling van 65+veldje met 80% gamay 
à petits grains, 20% pinot fin. Fascinerend: 
peper, braam, viooltjes, kloek, fris, très 
naturel. Doe maar een doos. Of twee.
10415 6  2018-2021   € 22,50

2015 Maranges Rouge 
Van 60+-stokken pinot fin. Griotjes, donker 
fruit, stoer, het serene van oude, wijze 
stokken in finale. Beau. Kopen.
08515 6  2019-2023   € 25,00

Jacques op zijn gemak

In juni ook bij Jacques Carillon in Puligny-
Montrachet. Jacques is relaxed, spraakzaam, 
voor zijn doen dan, we kennen elkaar al 30 
jaar... Sinds splitsing van domaine in 2010 
(Jacques hield krappe 5ha over) lijkt hij 
bevrijd. Wijnen zijn jonger aanspreekbaar 
zonder aan huiseigen precisie te hebben 
ingeboet. Als we hem dat zeggen, gaat ie 
ervoor zitten, op een ton, de pet gaat af. ‘Ik 
maakte daarvoor ook de wijnen, ik zie geen 
verschil. Wij wel: Jacques is op zijn gemak, 
dat zie je, proef je. In 1520(!) verbouwde 
ene Jehan Carillon al druiven in Puligny, 
in de jaren zestig deden opa Robert en 
pa Louis nog aan polycultuur. Anno 2017 
is Jacques’ enige probleem hoe de wijnen, 
zeker in kleine oogsten 2015 en 2016, te 
verdelen onder zijn trouwe volgelingen. 

2015 Puligny-Montrachet, Carillon 
Puligny pur sang. Elegant, sophisticated, 
volume (2015), brioche, steely. Nog 2-3 jaar 
geduld. Maar ook weer niet té lang.
11215 6  2018-2021 ∆  € 47,50
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WITTE WIJNEN: ∆ = bloemig/kruidig, met fruit m = droog, rond en rijk p = droog en krachtig ∇ = van niet helemaal droog tot zoet 

Beaujolais & Lyonnais
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. Pierre-Marie en Martine Chermette van 
Vissoux horen niet tot de bende zonder zwavel, deze (Lapierre, Foillard, Breton) 
hanteert een andere vinificatie, maakt ander type beaujolais, welke – nog zo’n 
verwarring – ook niet per se biologisch zijn gecertificeerd. Net ten zuiden van 
Vissoux, rond Lyon beginnen de Coteaux Lyonnais waar Guillaume Clusel (zoon 
van …) excelleert. 

Beaujo-les sinds 1994

Al sinds 1994 krijgen we beaujo-les van 
Pierre-Marie en Martine Chermette (nu 
bijgestaan door fils Jean-Étienne) op 
Domaine du Visssoux, Gezonde, rijpe 
druiven van geploegde akkers, natuurlijk 
gevinifieerd geven (bijna) vanzelf gezonde 
wijnen… 

2016 Beaujolais Cuvée Traditionnelle
Oude stokken, fijn jaar: mooi fris, veel sap, 
kruidig (oude stokken), écht fruit. De 2014 
en 2015 no.1 Concours Beaujolais Pays-Bas. 
Deze 2016 al 90 pt bij James Suckling.
13516 6  Nu-2019   € 11,95

2016 Fleurie ‘Les Garants’
Volslanke diva, niet zonder élégance. 
Gedistingeerd parfum: viooltjes, iris, 
jasmijn, grafiet. En vooral: zwier, plezier! 
13816 6  2018-2022  € 17,95

2015 Moulin-à-Vent ‘Trois Roches’
Macho-Vissoux van rotsakkers Rochelle, 
Rochegrès, Rochenoir. Stoer maar 
beschaafd, fris, rinse kers, fijn hout. 17/20pt 
Bettane ; 90/100 Parker.
13915 6  2018-2025+ l  € 17,95

Ondertussen 20km van Côte-Rôtie

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

2015 Ctx du Lyonnais Blanc l’Hecto
Chardonnay op condrieu-gebruikte vaten 
gerijpt. Mooi zacht, rijk maar fris, toast, 
perzik, abrikoos (condrieu?), floraal.
36915 6  Nu-2019 ∆ BC  € 15,95

2015 Ctx du Lyonnais Rouge Traboules 
Gamay als syrah (niet als beaujolais!) bij 
pa/ma gemaakt. Framboos, kers, peper, 
bloemen. Krokant, soepel nu, licht maar 
intens. 9- in DGH 2017: ‘Drinkt u maar. 
Slempt u maar. Spaar uw dorst niet...’
42515 6  Nu-2019+  BC € 12,25

De fameuze Willi’s Wine Bar in Parijs, waar de 
beaujolais van Vissoux worden geschonken, vraagt 
elk jaar een kunstenaar een poster over wijn te 
maken. Www.williswinebar.com
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Le Limoux

Atlantisch deel Oc, onder Carcassonne. 
Mooiste grond zuidelijk, hoog en kalkrijk. 
Bubbels, frisse chardonnay, elegante pinot 
noir. Merlot doet het aardig. 

Van groene hoogte: Antugnac

In het zuidelijkste, hoogste hoekje van 
Limoux vinden we Château d’Antugnac 
van Bourguignons Christian Collovray en 
Jean-Luc Terrier. Kalkrijke grond op 400-
500m, 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. 

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

2015 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir
In Frankrijk zit pinot noir buiten de 
Bourgogne alleen hier lekker in zijn vel. 
Volop fruit, zweem vanille, stevig (2015), 
zachtfris. Fijne pinot. 
31115 6  Nu-2019   € 9,95

Le Faugères

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

Domaine de Valambelle
Superbe artisanale faugères, bio (p.5).

Grands vins du Languedoc
In juni ook op warm wijnpad in de Languedoc, ’s werelds grootste en spannendste 
wijngebied, om te proeven, te praten, op de hoogte te zijn van wat er speelt, 
verandert… Zo roept de machtspositie van Gérard Bertrand, wiens enorm 
arsenaal wijngaarden nu biodynamisch is gecertificeerd, vragen op. Kans dat 
regels Demeter worden versoepeld nu Bertrand die qua bd-grond (dus qua 
contributie) binnen Demeter van de streek de meerderheid heeft, steriel filteren 
voorstaat. Een stap naar industriële biodynamie. Christophe Bousquet (Pech 
Redon) vertelt over bio-chablisboeren pas op bezoek, in navolging Thomas Pico 
na twee jaar nachtvorstschade op jacht naar chardonnay in Oc. Ze bieden meer 
dan de gangbare prijs/kilo. Maar wat moet de Oc-boer die in 2017 (nachtvorst) 
zélf niet genoeg heeft? Alles tegen goede prijs verkopen waardoor hij zelf geen 
wijn meer heeft? Wat doet hij met eigen klanten? Prijzen verdubbelen omdat het 
rijke Chablis wijn tekort komt? Een druivenzeepbel…

Voor de oude schapengrot bij Jean-Baptiste Granier (Vignes Oubliées)
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–  L A N G U E D O C  –

La Clape

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

L’absolu de la Clape: Pech Redon
 
De krekels zijn nog aan het inzingen als we 
laatste zondag juni rond tienen arriveren, 
zuchtjes zeewind houden thermometer 
nog in toom. We proeven in de 19-eeuwse 
kelder waar zonlicht door de rafels van de 
verveloze poortdeur probeert te kieren. 
Christophe Bousquet zit met zijn Pech 
Redon op het mooiste, hoogste stukje van 
natuurreservaat La Clape, de zee is voelbaar, 
ruikbaar nabij, het is misschien wel het 
beste, in ieder geval droogste terroir van 

Oc. Alle ingrediënten voor betoverende 
wijnen, biologische. Revue du Vin de 
France riep Christophe 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’. Kleine (weinig jus 
in de druiven door droogte), maar goede 
oogst in 2016, met mooie zuren. Proef 
Les Cades. Verder als altijd – de wijnen 
hebben tijd nodig, zo krachtig zijn ze – juist 
oudere jaargangen. Speciaal aanbevolen 
L’Éperon 2015.

2015 La Clape Blanc ‘l’Epervier’
Eigenwijs wit van 40% bourboulenc, 
60% grenache blanc. Aimabel rond met 
pijnboom, venkel, mandarijn, bloemen, 
jodium. Volzacht, fijn fris, zilt. Eetwijn. 
09615 6  Nu-2020 m BC € 13,50

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…
10614 6  Nu-2022 m BC  € 18,95

2016 Ctx du Languedoc Les Cades
Kleine oogst 2016; syrah met 20% oude 
cinsault. Vroeg (té?) op fles, had even nodig 
om het frivole fruit af te schudden Begint te 
ontpoppen, te claperen: laurier, jeneverbes, 
peper, hars, rozemarijn. Warmvol, heel 
energiek, mineraal, sulfiet minimaal. All-
time favorite. 
27416 6  Nu-2019+ l BC  € 11,50

2013 La Clape Rouge ‘l’Epervier’
Alle grandeur de La Clape van beste 
grenache en syrah eind oktober geplukt, 
na 30 maanden op fles als soort late 
bottled vintage. Heeft wat van een noord-
rhône, misschien médoc. Ceder, een koor 
van cades, as, wierook, grafiet. Vol met 
fiere zuren. 
00313 6  Nu- 2021 l BC  € 14,95

2015 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Oudste (50+) perceel bij Coffre du Pech 
Redon (top La Clape), 100% carignan. Door 
zout, wind en zon verweerde wijnknoesten 
omstrengeld door woeste braamstruiken. 
Wijn met bijna Spaans temperament (denk 
aan Priorat). Braam, bosbes hars, jeneverbes, 
rozemarijn. Volrond, rechte rug daarachter, 
fijne zuren, zachte tannines.
31415 6  2018-2022+ l BC € 14,50

Ra ra wat is dit voor werktuig?
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–  L A N G U E D O C  –

Les Corbières

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

Metamorfose bij Deux Ânes 

Veranderingen bij Deux Ânes in de 
heuvels boven Peyriac de Mer. Dominique 
heeft domein verlaten en woont, werkt 
nu elders; tattoo-man Antonio van de 
schapen en wijngaarden is met gezin 
retour Portugal; stagiaire Simon die twee 
jaar bleef heeft ouderlijk domaine in de 
Beaujolais overgenomen. Maar dappere 
Magali oogt ontspannen tijdens ons 
bezoek eind juni, ze haalt schouders op, er 
is een nieuwe equipe voor het bd-veldwerk; 
een vriendin die haar bij administratie, 

proeverijen e.d. helpt. Daarbij oogst 2016 
was in tegenstelling tot in rest Languedoc 
een genereuze, en goede! Bovendien, zegt 
ze, c’est moi die toujours de wijnen heeft 
gemaakt.

2016 Corbières ‘Premiers Pas’ 
100% carignan, 100% carbo (macération 
carbonique), barst van het fruit, soepel, 
100% drinkbaar, want bijna sulfietloos en 
tannines zijn er niet.
27516 6  Nu-2020  BC € 9,65

2015 Corbières ‘Les Fontanilles’
Rijpe grenache, carignan, syrah, geen hout. 
Mooi jaar: fris, kers, bosbes, garrigues, 
welgevuld, sappig, verleidelijk.
25515 6  Nu-2020  BC  € 10,95

2015 Corbières ‘L’Enclos’
Gulle grenache, sprankelende syrah, écht 
rijpe mourvèdre (houtgelagerd). Donker 
fruit, solide, elegant, peper, koffie, 
complex. Superjong nog.
25615 6  2018-2022 l BC  € 13,95

2015 Corbières ‘Cabrioles’
Als een beste bandol, van 100% riant rijpe 
mourvèdre met zeezicht. Duister fruit, spicy, 
witte peper, compact als een espresso, 
mooie zuren, zachte tannines, fraai.
26315 6  2018-2026 l BC  € 21,00

Les Terrasses du Larzac

Allegaar terrroir: (32 gemeentes), o.a. 
Saint-Saturnin, Aniane, Montpeyroux, 
Jonquières, Lac de Salagou, Saint-Jean 
de la Blaquière, Saint-Privat, Puéchabon 
Alle (rode) streekdruiven doen het goed. 
Gloeiende dagen, koele nachten met 
Cevennen(wind) in de rug. Legio goede 
producenten. Ook nieuwkomers.

De toekomst van de Languedoc 

Toekomstige (grand) cru van Oc? Gat Saint-
Privat bij Saint-Jean de La Blaquière. Jean-
Baptiste Granier maakt er van vergeten 
gaarden op 300-400m een cultwijn; Olivier 
Jullien heeft er percelen, woont er ook, jonge 
starters die aan de weg timmeren. Gérard 
Bertrand kocht Château la Sauvageonne 
(50ha), werkt er nu biodynamisch. Restaurant 
met nieuwe kok en nieuwe naam La Petite 
Fringale zit elke dag vol. Fijne lunch daar…

2015 Les Vignes Oubliées, 
Terrasses du Larzac 
Grenache, syrah, carignan in koele ver-
borgen schapengrot op hout gerijpt. Warm 
jaar, toch fraîcheur, bosfruit, tijm, luxe snuf 
hout, élégance, zachte tannines. Grote 
wijn, coup de coeur…
35815 6  Eind 2018-2024 l  € 18,95

Jean-Baptiste Granier, Vignes OubliéesTjits in de kelder van Deux Ânes



20
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

–  L A N G U E D O C  –

De ronde kelder van Roc & Lune 

Familie Bertrand van Domaine de 
Malavieille heeft wijngaarden rond Lac de 
Salagou en een paar bij cru Saint-Saturnin, 
hart Larzac. Zoon Benoît laat ons de nieuwe 
kelder zien waar wijnen van hier (Saint-
Saturnin, Montpeyroux) worden gemaakt. 
Vader André heeft die naar eigen inzicht 
ontworpen. Benoît moppert: idee van papa, 
ík mag het uitvoeren, mooi zo’n halfronde 
vatenkelder, ik ben dágen bezig om alle 
barriques te rangschikken. De tweede 
kelder met betonnen cuves blijkt helemaal 
rond, elke draagt eigen naam (le puech 
de Hermez bv) naar de ooit zo in het dorp 
benoemde percelen. Alles is in het blauw, 
de lievelingskleur van pa….

2015 Saint-Saturnin, Roc & Lune
Carignan uit 1890, geen hout. Te goed 
gewoon! Mokka, kers, framboos, tijm, 
kurkuma. Rechte rug, zachte warmte, 
rollende tannines, pit, fraîcheur en rust van 
oude stokken. Prachtjaar. 
43515 6  Nu-2020 l BC € 8,50

Sterrenwijn Mas des Agrunelles

Stéphanie Ponson en Frédéric Porro runnen 
Mas des Agrunelles in Argelliers, een 
desolaat, koel, kalkrijk uithoekje Larzac. 
Vins nature, fris, gedistingeerd, stabieler 
dan voorheen. Sterrenwijn: bij Ducasse, 
Troisgros, Michel Bras, Bokkedoorns, De 
Leest…

2014 Terrasses du Larzac, l’Indigène
Mooie 2014: open, fijn, koel syrah in geur, 
met zachtfrisse grenache, carignan als 
body. Specerijen, bosbes, thee, balsamico, 
munt, fraîcheur. 
06214 6  Nu- 2019  BC  € 11,00

Le Minervois

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. 

Loyaal in La Livinière 

Loyale (sinds eerste oogst 1991 bij ons) 
veldwerkers Jean-Louis en Viviane Bellido 
van Domaine des Murettes in cru La 
Livinière, hebben hun draai weer gevonden, 
blij dat de wijnen nu het biocertificaat 
dragen, zo kunnen ze er ook wat meer voor 
krijgen. We noemen: dat loon naar werken. 

Ook fijn: de wijnen winnen aan energie, 
verteerbaarheid, al blijven ze getekend 
Bellido: dus vol en rijk, van rijp met eigen 
knuisten geplukte druiven. 

2016 Viognier Murettes, Vin de France
Geen condrieu, maar bescheiden, fijn frisse 
viognier uit Minervois. Bio, vol (maar niet 
té) met abrikoos, perzik en streekeigen 
kruiderij.
04716 6  Nu-2018 m BC  € 10,25

2015 Minervois, Rouge des Murettes
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper. 
Jeugdig, kloek, fris. Straks vol en net als 
maître Jean-Louis de gulheid zelf. 
05715 12  Nu-2021 l BC € 9,95

2014 Minervois La Livinière, Cimes
Cru La Livinière: Walhalla voor syrah. Jong, 
compact, tijm, zwart fruit, toef hout. Rijk 
gevuld, stoer, finale van velours. 
04914 6  Nu-2022 l BC € 12,95

Benoît Bertrand, Domaine de la Malavieille
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–  L A N G U E D O C  –

Le Pic Saint-Loup

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. 

Clos Marie juni 2017 

Bij Christophe Peyrus en Françoise Julien, 
samen Clos Marie, geen (eigen) 2016 
na noodlottige hagel vlak voor de pluk 
had zullen beginnen. Francoise, weer de 
energieke vrolijkheid zelve, vertelt dat ze 
bevriende (bio)boeren in de streek hebben 
gevraagd druiven te ‘zoeken’ om toch 
tot een wijn te komen. De assemblage is 
gemaakt, ter lering en vermaak hebben 
ze van alle herkomsten één vat gehouden. 

In de pijnlijk lege kelder proeven we het 
verschil tussen wijn uit Montpeyroux 
(rokerig, teer, zuren), sap uit Puechchabon, 
Espanets, Saint-Privat (fruit, élégance), 
Soubes (bij Lodève) en het beetje van Clos 
Marie zelf. Cuvée heet Les Trois Saisons 
knipoog naar cuvée uit beginjaren, Les 
Quatre Saisons (op etiket niet Clos Marie 
maar: C… Marie). Boven ons hoofd 
gerommel, gehamer, stemmen. Het is 
Christophe geknield, bezweet met zoon 
Simon (20 al) de deur aan het repareren. Een 
hartelijke omhelzing, C. ziet er vermoeid 
uit, vermagerd, maar zijn ogen twinkelen 
als vanouds. Het verlies van hele oogst: hij 
kan het niet accepteren. Françoise beter, 
ze was net in Italië toen het hagelnieuws 
binnenkwam. Eerst drong het niet tot haar 
door, later toen de sommelier vroeg of ze 
de wijnkaart wilde, stroomden de tranen. 
Hier nog geen 2016, wel het gracieuze van 
eigen druiven uit 2015 en 2014. 

2015 Pic Saint-Loup Blanc Manon 
Oc’s meest frissse én complexe blanc 
van oude macabeu, roussanne, clairette, 
grenache blanc. Bloemen, perzik, bergamot. 
Subtiel en energiek. Niet goedkoop, kan 
ook niet. Erg fraai 2015.
24115 6  Nu-2020 ∆ BC  € 17,95

2015 Pic Saint-Loup L’Olivette 
Op het fruit, de levenslust. Zacht, sappig, 
zonnig fruit, fris tijm, rozemarijn, olijven. 
Nu al té lekker… Géén Olivette 2016.
14715 6  Nu-2021  BC  € 15,95

2014 Pic Saint-Loup ‘Simon’
Compact, introvert, braam, tijm, 
bloedsinaasappel, fumé, potige afdronk 
van niet ontsteelde druiven. Bettane & 
Desseauve: ‘le pic à son meilleur’.
04214 6  Medio 2018-2023 l BC  € 22,50

2014 Pic Saint-Loup Métairies du Clos
Kruidig, stoïcijns glas met ook cassis, 
bosaardbeitjes. De 60% oude carignan 
heeft het hier voor het zeggen. Parker: 
92pt, Bettane 17 pt. Beperkt.
24314 6  2019-2024 l BC  € 22,50

Françoise Julien, Clos Marie Simon en Christophe Peyrus, Clos Marie
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De precisie van La Cabotte

Bloed- en bloedheet eind juni op Domaine 
la Cabotte midden in het (wind)stille 
Massif d’Uchaux Marie-Pierre is tijdelijk 
uit de running, Eric Plumet vertelt dat ze 
geen fles te koop meer hebben behalve 
(ne vous inquietez-pas…) wat ze voor 
importeurs apart hebben gezet. Merci Eric. 
De biodynamie in wijngaarden (zandsteen 
met kalk, silex) vertaald in stijlvolle, niet te 
zware rhônes met maximum aan finesse, 
fraîcheur en precisie vooral, werpt ook 
commercieel zijn vruchten af. 

2016 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Wit (clairette, grenache blanc, viognier) 
met streekvreemde fraîcheur. Wit fruit, 
steranijs, zachtfris, rond, allegro-finale. 
02616 6  Nu-2018 m BC  € 10,50

2016 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Ondanks ook voor hier warme zomer fris 
en toegankelijk. Rood fruit, pepertje (van 
al die zon op de bol), vol, sappig. Minder 
massief dan 2015.
 01916 6  Nu-2020  BC  € 10,50

2015 Côtes-du-Rhône Villages 
Massif d’Uchaux ‘Garance’
Massif d’Uchaux? De grote onbekende. 
Prachtspul, betaalbaar nog. Warmte 2015: 
peper, viooltje, rozijntje, braam, kaneel, 
fris, gedrongen nog, douceur. 
03115 6  Eind 2017-2021 l BC  € 12,75

2015 Châteuneuf-du-Pape 
Vieilles Vignes
Van oude grenache, cinsault, clairette, 
syrah, vaccarese, mourvèdre, counoise. 
Compact, cassis, framboos, choco, olijf. 
Elegant, subtiel, zacht en verteerbaar. 
03315 6  2019-2028 l BC  € 35,00

Rhône natuurlijk 
Dit jaar zowel op heen- als terugweg een stop in favoriete streek Le Vaucluse. 
We komen er sinds 1983… Al is het er druk geworden, buiten het seizoen 
liggen Beaumes, Le Barroux, Sablet, Gigondas, Seguret nog even dromerig 
tegen Dentelles de Montmirail aangeschurkt. Onze smaak veranderde in al 
die jaren van imponerend klassiek zwaar (Pégau, Piaugier) naar drinkbaar 
fris, fruitrijk en meer energie dankzij zuren van nature. Blij met de wijnen 
– hoe onderling verschillend ook – van Ferme Saint-Martin en La Cabotte. 
Uit het noorden sinds 25 jaar syrah met écht fruit van de koning der crozes, 
biopionier Laurent Combier. In de Provence toont Raimond de Villeneuve 
vanaf 1999 hoe waarachtige rosé smaakt (en kan ouderen). Uit de Ardèche 
al een paar jaar La Vrille et le Papillon met krokante syrah, stijl vin nature. 
Nu in de aanbieding…

Links aan de voet van de heuvel, de nieuwe Ventoux-wijngaarden van Thomas Jullien, Ferme Saint Martin
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Syrah in de aanbieding 

Bij La Vrille et le Papillon (Ardèche) 
biologische natuurwijnen. De 2015 ‘Tous 
Cousins’ (100% syrah) heeft zwier jonge 
crozes-hermitage, stijl vin nature. Zwart 
fruit, pepertje, teer. Licht van alcohol, 
zacht, mals. Koel schenken.
13215 6  Nu-2018  BC 
AANBIEDING VAN € 11,25   VOOR € 8,95

Somptueuze crozes van Combier

Bij prestigieuze restaurants als Bocuse, 
Pic, Savoy, Marcon, Troisgros, Ducasse, 
Taillevent op tafel met zijn fruitvolle crozes-
hermitage: Laurent Combier. Zijn 1992 was 
onze eerste bio-wijn, een openbaring. Een 
voorbeeld toen, een boegbeeld nu, krijgt 
Laurent in Revue du Vin de France 2 sterren: 

–  R H Ô N E  –

Rhône natuur: Ferme Saint-Martin

Om naar uit kijken, jaarlijks bezoek 
aan Thomas Jullien van Domaine de La 
Ferme Saint-Martin, hoog -met uitzicht 
op Ventoux- verstopt in Dentelles de 
Montmirail. Zó mooi daar; de zonder sulfiet 
gemaakte wijnen, zó energiek, kloek, 
speels rafelig en doordrinkbaar. Biologisch 
werken is voor (pa) Guy en Thomas geen 
mode maar een kwestie van respect voor 
de natuur. Thomas maakt de wijnen, 
experimenteert ook. En dat mogen wij dan 
blind proeven… Zo maakte hij in 2016 (van 
gekochte druiven) 300 flessen bourgogne-
achtig fijne ventoux. Beau. Zo kom je verder.

2016 Côtes-du-Rhône Blanc Carlina
Ongefilterd, sulfietarm. wit van clairette en 
roussanne. Volzacht maar vitaal. Steranijs, 
peer, abrikoos, kruidig. Niet te koud 
serveren. Erg plezierig glas.
05816 6  Eind 2017-2019  BC  € 14,25

2016 Côtes-du-Rhône Les Romanins
Jonge loten beaumes-de-venise, frisser dan 
2015. Donker fruit, brem, olijf, rozemarijn. 
Beet, krokant, naturel. 
05416 6  Eind 2017-2019  BC  € 10,50

2015 Beaumes de Venise Rouge
Les Terres Jaunes
Genereus als goede gigondas maar 
expressiever. Smeuïge kers, lavendel, cacao, 
sinaasappel, rijkdom 2015 met fraîcheur 
van 450m en járen bio-werk. 
23215 6  Nu-2019 l BC  € 13,50

2015 Beaumes de Venise Rouge
‘Le Saint-Martin’ 
Veel (85%) grenache van 50-100 jaar; 
rijping deels op foeders; topcuvée depuis 
1964. Diep, bondig, kruidig, mineralig. 
14315 6  2018-2023 l BC  € 16,95

beste van crozes. Sinds vorig jaar werkt 
zoon Julien (26) met diploma oenologie op 
zak ook mee. Somptueuze wijnen in 2015, 
aanraders voor elke liefhebber. 

2015 Crozes-Hermitage Domaine C.
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

2015 Crozes-Hermitage 
‘Clos des Grives’
De cuvée die debutant Combier in 1990 
pardoes op podium Noord-Rhône deed 
belanden. Ondertussen zijn de stokken 
nóg (jawel: 25 jaar) ouder. De 100% nieuw 
hout, pas de problème. Symfonisch glas met 
prachtig fruit, finesse, diepte, vlezigheid. 
Must have.
05915 6  2019-2028 l BC  € 37,00

Rebelse rosé Roquefort

2016 Côtes de Provence Rosé ‘Corail’
De akkers van (re)belhamel Raimond de 
Villeneuve (Château de Roquefort) liggen 
noordelijk en hoog, de bodem is kalkrijk. 
Een stralend resultaat in 2016: rode besjes, 
grapefruit, brem, buxus. Vol-elegant, 
helder, fris, lang. slank, jong nog, gaat nog 
2-4 jaar mee. Zéker.
26016 6  Nu-2020 ∆ BC  € 12,50

Laurent Combier
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Loire Luilekkerland...
In lang Loire Luilekkerland met 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. Zo waren 
er begin februari rond Angers in één lang proefweekend vier, vijf salons bio, 
BD en/of vins nature. Prettig is het spaarzame houtgebruik en dat wijnen 
zelden veel alcohol hebben, wel fraîcheur… De invloed van jaargang, zo nat 
en noordelijk, is groter dan elders. Net als in Chablis decimeerde nachtvorst 
voorjaar 2016 en 2017 op meerdere plekken de oogst, met name de Touraine 
(Chinon, Bourqueil, Oisly) was de pineut.

Pré Baron volwassen 

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

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

2016 Touraine Oisly L’élégante 
Laatpluk sauvignon oude stokken. 
Gekonfijt fruit, zachte kracht, finesse. 
02716 6  Nu-2019 m  € 10,95

Rijk jaar in 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 door. En 
goed, getuige de 2015 Sancerre Terroir de 
Maimbray, rijk jaar, minder stuivend, breder, 
meer gevuld, grapefruit, asperges, pepertje, 
vlier, zachte zuren. Oprecht, klassiek.
02515 6  Nu-2022 o € 15,95

Le bonheur volgens Sablonettes

In februari waren we op Domaine des 
Sablonnettes in de idyllische Anjou waar 
recalcitrante Joël en Christine Menard al 
20 jaar biodynamisch (Demeter) werken. 
Motto: cultivons le bonheur. Nu maakt 
zoon Jérémy de wijnen, doet dat goed. 
Sappige rouge, elegant, rinszoet wit. Beide 
als Vin de France aangeboden. Joël heeft 
het helemaal gehad met de in zijn ogen 
zowel te lakse als te starre autoriteiten. 

2015 VDF Rouge Le bon p’tit diable
Oprechte, blijmoedige cabernet franc. 
Zwart fruit, kwiek, soepel. Nog beperkt
38015 6  Nu-2019  BC   € 10,95

2016 Fleur d’Erables, Chenin Moelleux
Enige zoet (helft oogst door nachtvorst) 
2016, met 10.5˚+90g natuurlijk restsuiker, is 
eigenlijk coteaux-du layon. Verkwikkend 
rins, subtiel fijnzoet, appels, lindebloesem, 
kweepeer. Le bonheur…
23016 6  Nu-2021 ∆ BC € 14,95Vin de France Fleur d’Erables is natuurlijk een Coteaux du Layon
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2016 Frizzante Sortie, Monte dei Roari 
Energieke mix cortese, trebbiano, friulano, 
malvasia sulfietloos op amfora vergist. 
Net voordat alle suiker is omgezet op fles, 
koolzuur dat nog door gisting ontstaat 
blijft behouden. Dus un vino frizzante 
naturale. Deze natuurtroebele frizz-nat 
is hét alternatief voor prosecco. Geurig, 
zachte mousse. 
09516 6  Nu-2018 ∆ BC   € 8,95

2016 Custoza Bianco, Monte dei Roari 
Garganega, trebbiano, tocai en snuf 
malvasia met eigen gist op amfora wijn 
geworden, geklaard noch gefilterd. Creamy, 
fris, puur. Amforoari: tetterwijn. 
02016 6  Nu-2018 ∆ BC   € 8,95

2016 Pinot Grigio, Monte dei Roari 
De classico uit stal Roari, géén amfora. 
Droog, fris, breed, hoog op smaak. Doet 
alle tralala-grigio’s (voor altijd) vergeten. 
Ook bij sterrenrestaurants.
49616 6  Nu-2018 ∆ BC  € 8,95

2016 Bardolino, Monte dei Roari
Ciao, zó kan bardolino ook smaken: puur, 
vino naturale, viooltjes, kers, kruidigheid. 
Licht, fris en vol ineen, wrikt wat lekker na. 
Blijde wijn, koel schenken. 
17716 6  Nu-2018  BC  € 8,95Alessia Bertaiolo, Monte dei Roari

Veneto

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

De opmars van Monte dei Roari

Ongekend het onmiddellijke succes van de 
jonge Alessia Bertaiolo, Monte dei Roari 
(bij Gardameer), prettige bijvangst op 
conferentie over amfora’s eind vorig jaar. 
Haar wijnen zijn sappig, spontaan, droog, 
opwekkend, betaalbaar (ook fijn!), hebben 
weinig sulfiet. Het poreuze van de amfora’s 
laat de wijnen tijdens vergisting en rijping 
ademen, waardoor ze heel toegankelijk, 
ongeremd zijn, zonder natuurlijke frisheid 
te verliezen. Wijnen die goed vallen, goed 
bevallen.

Sulle strade Italiane
Het fijne, spannende van Italia? Behalve la cucina en gastvrijheid? Het enorme 
scala aan autochtone druiven. Elke regio kent zijn eigen helden, want daar 
vaak al honderden jaren op hun gemak. Blijf je in Frankrijk steken op een 
handvol soorten voor wit, Italië kent er  tientallen. Van manzoni bianco in 
Trentino tot aan grillo op Sicilia met daartussen o.a. garganega (Veneto); 
cortese, arneis (Piemonte); verdicchio (Marche); trebbiano (Abruzzo, 
Umbria); grechetto (Umbria); vermentino (Liguria, Sardegna); vernaccia 
(Toscane);  bellone (Lazio); greco, malvasia (het zuiden); fiano, falanghina 
(Campania); inzolia, catarratto, carricante (Sicilia), zijn de vele uit Friuli en 
Veneto nog niet genoemd. Italiaans wit past beter bij de hedendaagse 
mediterrane keuken dan boterbabbelende bourgognes, wulpse elzassers, 
groene loire’s, zoet-zuur-Duits wit. Onze keuze is duidelijk, zeker voor door 
de week. Over rood een volgende keer.
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Aimabele gambellara 

Bij gambellara classico denk je misschien 
aan wielerklassieker maar nee: is witte wijn 
(100% garganega) uit natuurpark op oude 
vulkaan ten westen Verona. Gedreven 
Davide Vignato wil de mineraalrijke 
basaltbodem laten spreken, werkt sinds 
1997 biologisch en met druifeigen gisten. 
Sulfietgebruik is minimaal. Want: ‘wijn 
dient het verhaal van geboortegrond en 
tradities te zijn.’ 

2016 Gambellara Classico El Gian 
Ingetogen floraal (blauwe regen, acacia), 
peer, vuursteen, garganega-bittertje toe. 
Aimabel glas: fris, rustig, weinig sulfiet, 
zachter dan soave. Bij De Leest(***) en 
Cordial(*) op tafel. Aanbevolen. 
48616 6  Nu-2019 o  € 10,25

Het Veneto van Fasoli

Tweeling Amadio en Natalino Fasoli is 
al dertig jaar biologisch bezig. En goed, 
hoewel de broers (met zonen) intussen 
wel héél veel wijnen maken en hereboeren 
zijn geworden. Bij Fasoli: nog echt lekkere 
soave. Ook sappige garganega (p.4) als 
vino quotidiano.

2016 Soave Borgoletto
Selectie beste cuves, geen hout. Geurig, 
opwekkend, slank, bloesem, meloen, 
amandeltje, wat mineralig zelfs.
14916 6  Nu- 2018 ∆ BC € 9,50

Trentino

Land van bergen, appels, kaas, wijn. 
Grote huizen en coöperaties mikken op 
internationale druiven. Familiebedrijven 
gaan voor de authentieke teroldego, 
nosiola en manzoni. En biologisch…

Foradori delle Dolimiti

La grande dame delle Dolimiti Elisabetta 
Foradori verwierf in jaren 90 faam met 
háár teroldego-druiven en rits tre bichierri 
in Gambero Rosso. Daarna zocht ze 
verdieping, verbondenheid met de natuur 
en koos voor biodynamica. 
Ook gebruikt ze Spaanse amfora’s, het 
poreuze en de hooguit rustig oplopende 
temperatuur zorgen ervoor dat wijnen 
ademen, vrij en houtvrij zijn. 

2015 Fontanasanta Manzoni Bianco, 
Vigneti delle Dolomiti
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…
43315 6  Nu-2019 ∆ BC € 18,95

2013 Teroldego, Vigneti delle 
Dolomiti 
Braam, blauwe bes, granaatappel. Energiek, 
zachtfris, 200% drinkbaar, pepertje, 
sappige finale. Teroldego to go.
43013 6  Nu-2018+  BC  € 18,95

Davide Vignato, mooie gambellara 2016
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Piemonte

De heuvels in Noord-Italië ten zuiden 
van Turijn (Torino: ‘tureng’ in lokaal 
oudfrans dialect) genoemd naar ligging 
aan voet van de bergen. De akkers zijn zo 
versnipperd als in de Bourgogne. Druiven 
o.a. barbera, dolcetto, nebbiolo, cortese, 
freisa, grignolino, moscato bianco. AOP’s 
en DOCGs als barolo, barbera d’alba, 
dolcetto d’alba, langhe rosso, barbaresco, 
roero, gavi, moscato d’asti. Gastvrije streek, 
weinig toeristen. Je eet (zwaar) en drinkt 
er geweldig, het wemelt van de enoteca’s 
en osteria’s. 

Koeien en wijn

Oudste (1964) biodynamisch wijnbedrijf 
van Italia. Bij Francesco Brezza op Tenuta 
Migliavacca in het glooiende Monferrato 
blaken de wijngaarden van gezondheid. 
Als je aan komt rijden ruik je van verre 
een bedwelmend mengsel van verse melk, 
hooi, mest, veldbloemen, kruiden, je ruikt: 
een gemengd bedrijf, zoals het hoort in 
BD. Eind juli een opgetogen Francesco 
aan de lijn: er zijn gemelli geboren! Een 
tweeling, hij? Nee la vacca, een van mijn 
koeien, straordinario! Gebeurt zelden. Ja 
koeien… voor Brezza net zo belangrijk als 
wijn. Misschien daarom wel met dogliani 
van Nicoletta Bocca, en barolo’s van Rinaldi, 
Piemonte op zijn puurst. Wijnen zonder 
opsmuk, wijnen waar we blij van worden.

2016 Grignolino del Monferrato
Casalese
Must voor Piemonte-fans (als wij). Zo 
unbearable light de kleur, zo intens de 
smaak. Rinse kersjes, stro, opwekkende 
zuren, speels kietelende tannines. Type: 
grote slokken, snel op. Naam grignolino? 
Druif heeft veel pitjes, grignòle in lokaal 
dialect. Je droomt er vanzelf Piemontese 
anti-pasti bij.
32416 6  Nu-2019  BC € 14,95

De grenzen opzoeken

De akkers van Ferdinando Principiano 
(Monforte d’Alba) liggen hoog (betere 
zuren in de wijn) op de zuidgrens van 
Barolo, ze worden afgewisseld door bos, 
struikgewas, hazelnootbomen, goed voor 
koelte, biodiversiteit. Niet alles is er te 
beplanten omdat het té rotsig is 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. 
Stijl vino naturale dus.

2015 Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’
Piccolo barolo van hoog perceel, halfweg 
Monforte-Dogliani. Rijk jaar 2015, intens, 
blijft niettemin mooi fris en de eleganza 
zelve. Rozen, kruiderij, frambozen, gewoon 
lekker door te drinken bij salumi en/of 
(Piemontese) jonge koeienkaas. 
28015 6  Eind 2017-2020            € 16,95

2012 Barolo Serralunga
Rijpe framboos, rozen, kers, rum, zwarte 
thee, teer, truffel. Elegant als altijd, 
tannines, zo des barolo’s, raspen nog, maar 
steeds minder. Heerlijk winterglas.
29312 6  Eind 2017-2021  € 26,00

Grignolino druiven
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Le Marche

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

Verdicchio 5x3 bicchieri

Winnend wit uit koele hoogte (500m) bij 
Jesi in de Marken, de biologische verdicchio 
di matelica Collestefano van laconieke 
Fabio Marchionni. Al vijf keer ultieme tre 
bicchieri Gambero Rosso. Decanter: ‘Italy’s 
best buy-wine of all time, unbelievable 
quality for the price’ 

2016 Verdicchio di matelica
Open, krachtig, schoon, droog, gevuld, 
pittig fris, maar zacht. Ook bij menig 
sterrenrestaurant. 
34316 6  Nu-2019+ ∆ BC   € 9,95

Umbria

Italia in optima forma. Binnenland tussen 
Toscane, Marche en Lazio. Bergjes tot 
1200m. Rustig, zeker nu aarde weer 
paar keer heeft getrild. Eerlijke, aardse, 
copieuze keuken. Prachtdorpjes als Assisi, 
Montefalco, Spello, Spoleto…. Beste wijnen 
rond Montefalco maar hoop kaf onder 
het speltkoren. Witte druiven: grechetto 
trebbiano toscano, trebbiano spoletino. 
Rode sterren: sagrantino, sangiovese, 
ciliegiolo.

–  I T A L I Ë –

Bello dolcetto 

Koningin van de dolcetto Nicoletta 
Bocca maakt dogliani (100% dolcetto) 
serio. Serieus dus, als ware het barolo. 
Haar biodynamische wijnen zijn kalm en 
energiek tegelijk, ze hebben inner beauty. 
Bijna twee jaar geleden alweer die zonnige 
herfstzondag op haar Azienda San Fereolo, 
hoog verscholen in de (dan) heldere heuvels 
van Dogliani met bella vista op Monforte 
d’Alba, Serralunga, Barolo, La Morra. Alpen 
blinkend als decor. We proeven op zolder: 
kantoor, proeflokaal, bibliotheek ineen. 
Herfstlicht strijkt zacht van drie kanten. 
Moment dat bijblijft.

2015 Dogliani ‘Valdibà’
Mooi jaar, hoewel door hagel maar helft 
oogst. Rinse framboos, kers, peper, schil 
hazelnoot, typerend voor mooie dolcetto. 
Kloek puur, speelse zuren. Jong nog. 
03415 6  Eind 2017-2021   € 14,50

2009 Dogliani San Fereolo
Nicoletta’s trots. Donkere dolcetto van 
50+stokken uit warm 2009, drie jaar op 
oude vaten gerijpt, daarna vier op fles. 
Kruipt eerst nu uit schulp. Ingeklonken 
rijkdom, potig, nutella, martinikruiden… 
39509 6  Nu-2021 n  € 19,95

Oktober 2015 bij Nicoletta Bocca op haar azienda San Fereolo
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Robuust bio uit Montefalco

Mei 2014 pelgrimeert Marc van Bologna-
Florence-Assisi naar Rome, koopt in Assisi 
fles umbria rosso, bio, die smaakt, maakt 
nieuwsgierig. Voetreis onderbreken, afspraak 
maken, geen probleem hem (dan in klooster 
Spoleto) te komen halen. Hartelijk la famiglia 
Moretti, papa Omero voorop, dochter Guicy 
doet de verkoop. Eerlijke, stoere bio-wijnen, 
hoog op smaak. Verfijning zoek je niet in 
Umbria, hoeft ook niet, de keuken is stevig, 
boers, liflafloos, zoals het maal later die 
avond in burcht Montefalco uitwijst. Trots 
van Moretti’s is de kostbare, wel erg heftige 
montefalco sagrantino, maar de umbria rosso 
en montefalco zijn ook uitstekend. Waar ligt 
Montefalco? In het midden van Italië. Net zo 
ver van Middellandse als van Adriatische Zee; 
evenveel km naar Trentino als naar zuidelijk 
Calabrië. Landwijnen dus, dat proef je.

2016 Montefalco Bianco DOC 
De zeldzame witte montefalco (trebbiano 
toscano, trebbiano spoletino, grechetto) 
is struis en goed fris. Jong nog, zal straks 
breed en zacht uitwaaieren.
38216 6  Eind 2017-2020 D BC  € 12,50

2015 Umbria Rosso ‘Terre di Giano’
Zachte, fruitrijke rosso. Half ciliegiolo (fijn, 
als pinot noir), rest sangiovese, merlot. 
Geen hout, monter, niet zwaar, altijd 
inzetbaar. Ook ‘los’.
39015 6  Nu-2019  BC  € 9,95

2015 Montefalco Rosso
Vol en kloek glas van 70% sangiovese, 20% 
sagrantino en nog wat…. Topjaar. Enorm 
kruidig, zwart bosfruit, viooltjes, toef hout, 
rondrijk, fijne zuren. Wildwijn.
39715 6  Eind 2017-2023 l BC  € 15,00
39700 1  Op magnum 1,5 liter  € 31,00

2013 Montefalco Sagrantino DOCG
Goed jaar dankzij prachtige herfst, nou 
nét wat laatbloeier sagrantino nodig heeft. 
Twee jaar op Frans eiken en nog een jaar 
op fles gerijpt. Krachtig (15%) kruidig, leer, 
teer, rozijntjes, balsamico, prachtzuren. 
Trippen...
49813 6  2018-2028 n BC  € 25,00

Toscana

Kunstenaars roemen de lichtval, 
lekkerbekken de wijnen en la cucina. Een 
hof van Eden voor druif sangiovese. Zon 
zorgt voor een tanige, warme souplesse, de 
aarde geeft kenmerkende kruidigheid. De 
wijnboer interpreteert…

Cultwijnen uit Montalcino

De Slowfood-wijnen uit Pinkeltjesland 
(1½ ha) Santa Maria van lieve reus Marino 
Colleoni zouden we elke dag wel op tafel 
willen. Maar ze zijn aan de prijs (geldt 
voor alle goede wijnen uit Montalcino) 
en zeldzaam. Bio-teelt, nauwelijks sulfiet. 
Rustiger, verfijnder, kwieker vind je ze niet 
in. Cultwijnen, er is bijna niets van.

2015 Orcia, Selvarella 
Ultieme comfortwijn, aimabel, intens, rins, 
kruiderij, geen sulfiet. Mooi jaar! 
30915 6  Nu-2020  BC  € 18,95

2014 Rosso di Montalcino DOCG
No brunello 2014… Alles in deze rosso: fijn 
zwarte aarde, élégance, al lekker.
30714 6  Nu-2019  BC  € 24,50

2011 Brunello di Montalcino DOCG
Subtiel, pluchezacht kabbelend, bello. 
30411 6  Nu-2021  BC   € 54,00Wijngaarden Montefalco in herfsttooi
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Je even wanen in Toscane 

Sinds 2000 bij onze squadra, toch 
breekt Gabriele Buondonno pas in 2016 
(jubileumproeverij) door. Werd tijd. De 
akkers van zijn 15eeeuwse Casavecchia alla 
Piazza liggen in de heuvels bij Castellina 
in Chianti, hart classico-zone, afgewisseld 
door olijfbomen en struikgewas. Werkt al 
28 jaar biologisch. Bodem (leisteen en kalk) 
geeft kracht én finesse. Niet filteren, weinig 
zwavel, subtiel houtgebruik, zo: chianti 
molto classico. Je even wanen in Toscane.

2015 Toscana Rosso, Buondonno 
Ook in topjaar declasseert Gabriele wat 
chianti om lekker, betaalbaar glas in 
agriturismo te schenken. Fijne traditie. 
Rijpe kers, stevig, gevuld, rins, rokerig. 
15415 6  Nu-2019  BC  € 9,95

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

2015 Toscana Rosso ‘Lemme’
Van 60+ vigneti maritati met kriskras 
sangiovese, canaiolo, malvasia nera, colo-
rino op amfora opgevoed, oplage 1000 
fl. Spannend, bevallig, verteerbaar glas, 
complex in zijn eenvoud, meer kruiden dan 
fruit. Zo, als veldboeket van druivensoorten 
smaakte chianti ooit…
47015 6  2018-2023  BC  € 26,00

Lazio

Streek in 50km-straal rond Rome. Romeinen 
drinken de regiowijnen bij de regionale 
keuken…: artisjokken, pasta, saltimbocca, 
pizza…. Veel autochtone druiven: bellone, 
greco moro, cesanese, nero buono di cori, 
romanesca, bonvino Meeste wijnen zijn 
gewoon Lazio IGT.

Dwalen door Cori van Carpineti

Vorig jaar op terugweg Campania, stop 
bij Marco en (zoon) Paolo Carpineti in het 
aloude, tegen berg geplakte Cori, 50km 
zuidelijk van Rome. Oogst 2016 zit er bijna 
op. Ze ogen vermoeid na wéken van veld- 
en kelderwerk. Het weer is cosi cosi geweest, 
pluk moest paar keer onderbroken. Leuk 
om eerste 2016’s proeven, al valt er nu 
weinig wijnzinnigs over te zeggen. Fier laat 
Marco daarna eerste amfora-wijn, 2015 
wit proeven. Paulo’s ogen glinsteren als hij 
nieuwe jaar van beide spumantes opent. 
Zijn ding en dankzij hem in Rome niet aan 
te slepen. ’s Avonds en volgende morgen 
dwalen we door Cori’s skisteile steegjes 
formaat extra-small, sommige meer dan 
2000 jaar oud. Toen maakte men hier ook 
al vino. En dat voel je.

2016 Lazio Bianco Cervinara
Van jonge greco, bellone, malvasia, 
trebbiano. Sinaasappel, kruiden, stevig, 
frisse mineraliteit. In half Rome op tafel.
05116 6  Nu-eind 2018 ∆ BC  € 8,95

2016 Lazio Bianco Capolemole
Van lokale bellone. Dorpsgeluk: citrus, 
bloesem, honing. Stevig sappig, golvend. 
32716 6  Nu-2019 m BC  € 11,95

2015 Lazio Bianco Moro
Sterrenwijn van greco moro, greco giallo. 
Perzik, amandel, wat hout, geel fruit. Rijk, 
volumineus, krachtig glas. 
34215 6  Nu-2019 m BC  € 14,50

2016 Lazio Rosso Cervinara
Simpele rosso per tutti i giorni. Kruiderij 
en fruit van 70% lokale trots nero buono di 
cori, volfris. Opwekkend lekker. 
07216 6  Nu-2019  BC   € 8,95

2016 Lazio Rosso ‘Tufaliccio’
Montepulciano + cesanese op tufaliccio. 
(tufsteen). Kruidig, rijpe kersen, zwierig, 
verleidelijk zwoel en rond, houtvrij. 
34516 6  Nu-2019  BC € 10,95

Olio Extra Vergine di Oliva, Carpineti
Fijn fruitig, piets picante met peper, 
cactusplant, tomaat. Zacht, pit in finale. 
Dagelijks op tafel bij 3-sterren de Leest.
70616 1x0,50 cl  € 14,95

Kius: de spumante van Carpineti
Van 100% bellone, de local van Lazio. 
Gouden kleur, rijp geel fruit, zacht, 
verleidelijk van smaak, fijne mousse. Nr. 1 
hit in Rome, een 9 in de DGH: ‘Mooie, fijne 
belletjes. Belli belli di bellone..’.’
40613 6  Nu-2018 ∆ BC  € 17,50
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Campania

Campania – tussen Rome en Napels – werd 
in de oudheid gezien als beste wijngrond 
van Italië. Druiven: aglianico, greco, 
falanghina, fiano. Nu een van de meest 
(ons) opwindende gebieden, vooral wit van 
fiano kan fantastisch zijn. 

De ontdekking van Campania

Binnen een jaar twee keer in spannend 
mozzarellaland. In mei (vanuit Calabrië) langs 
Pierluigi Zampaglione (van de Fiano Don 
Chisciotte) in het hoge (800m) binnenland 
waar Campania Basilicata raakt. Herfst 2016 
waren we in Guardia Sanframondi (60km 
boven Napels) bij Giovanni en Eleonara 
Morone die het 4ha kleine, door nonna Berta 
gestichte domein biologisch voortzetten. 

2015 Benevento Falanghina, Monaci
Perceel ooit van Franciscanen. Zacht. 
floraal, geel fruit, fijn caramel, frisse finale. 
Koesterend bij groentegerechten.
40815 6  Nu-2018 m
AANBIEDING VAN € 11,50  VOOR € 8,95

Sardegna

Eigenzinnigste eiland Middellandse zee. 
Menig veroveraar deed er aan landjepik 
en dacht wat historie, cultuur te kunnen 
claimen. De Sardijnen zijn er wars van: 

‘het enige wat ze gebracht hebben zijn 
belastingen’, ze zijn trots en zuinig op 
éigen cultuur, en wijnen met vermentino 
(wit) en cannonau (rood) in de hoofdrol. 

Compromisloos Sardinië: Dettori

Papa Paolo en figlio Allesandro Dettori 
behoren tot selecte groepje Tripple ‘A’, 
Agricoltori Artigiani Artisti. Rond hún 
Sennori in het noordwesten glorieert al 
sinds 2500 v. C. de cannonau (niet zelfde 
als grenache). De akkers – met zeezicht – 
liggen in amfitheater, in bodem kalk en 
fossielen. Radicaal biodynamisch werk 
in de wijngaard, ‘de natuur gidst, niet de 
mens’. Wijnen rijpen zonder sulfiet op 
kleine cementen cuves. Renosu rood en wit 
horen in elke kelder thuis, want: Sardinië 
compromisloos in je glas. Wijnen die ‘zijn 
zoals ze zijn en niet zoals ú wilt dat ze zijn…

2016 Vino Renosu Bianco, Dettori
Natuurwit (vermentino, drup moscato di 
sennori), ongefilterd. Bloemen, mirte, rijpe 
banaan. Lieflijk zacht, zeebries toe. Vis, 
groente, wit vlees in pittige saus.
44116 6  Nu-2019 ∆ BC  € 13,50

2016 Vino Renosu Rosso, Dettori 
Verslavend (zeggen we uit ervaring) glas 
van cannonau, monica, pascale. Kruidig, 
zonnig, luchtig, zachtrond mét fraîcheur. 
Cacao, bosbes, sinaasappel, mirte. Jong 
onbevangen, oud complex. Peperoncini 
door het eten: wijn gaat stralen. U ook. 
44616 6  Nu-2020  BC   € 14,50

2014 Romangia Dettori Bianco
Vino naturale, goudgeel, natuurtroebel; 
nog volop in ontwikkeling… Veel energie, 
zuren, materie. 
44914 6  Nu-2021 ∆ BC  € 25,00

2010 Romangia Rosso IGT, Tenores
80+cannonau; als natuurlijke amarone. 
44810 6  Nu-2020 l BC   € 42,50

Flamboyant Sardinië: Jankara 

Klein, recent (2008), Azienda Jankara van 
Renato Spanu 20 km van zee in het hart 
DOCG Gallura Superiore. Natuurlijk werken, 
lage opbrengsten, granietbodem die nooit 
chemie heeft gekend. Marc proefde ter 
plekke dat zijn vermentino gerijpt nóg 
mooier, uitbundiger, mineraliger is, tijdens 
middag lang durende lunch met 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 op tafel. 

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

Tjitske en Nerina Zampaglione, Don Chisciotte



32
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

–  I T A L I Ë  –

Sicilia

Sicilië betovert, verwart… De lichtval; 
het klimaat; de drie zeeën; de vis daaruit 
afkomstig; bergen; cultuurschatten; de 
Etna; het toeterende kriskrasverkeer; 
de citroenen; sinaasappels; amandelen; 
pistachenoten; harde pasta’s; ijsjes; 
tomaten; peperoncini. De mysterieuze 
Siciliaan zelf, trots maar gelaten met 
5000 jaar overheersing in de genen. Er 
wordt geïnvesteerd door nieuwkomers 
en grootgrondbezitters van oudsher. 
Internationale druiven die hier niets te 
zoeken hebben (maar wel verkopen): 
cabernet, chardonnay, syrah, sauvignon, 
viognier… Kijk uit naar wijnen van nero 
d’avola, frappato, nerello mascalese (rood) 
en grillo, inzolia, cataratto bij wit. 

De Bartoli: grillo in de gloria

Een goede grillo als die van Marco de Bartoli 
is: Sicilia in de gloria… Grillo heeft dankzij 
zonwerende schil van voorouder cataratto 
zuren, en fruit van achter-achter grootmoeder 
zibbibo. De wijn is dan gestructureerd én zilt, 
mits van kalksteen én niet ver van zee. Dan 
proef je de magie van Sicilië: citroen; amandel; 
peper, bloedsinaasappel; pijnboompitten; 
pistachenootjes, zout… Vorig jaar reden we 
vanuit het statige Trapani door macabere 
lintdorpen over verlaten, zandstoffige 
wegen richting Marsala op zoek naar – ze 
hadden het gezegd – de lastig te vinden 
Cantina Marco De Bartoli waar kinders 
Renato, Sebastiano, Giuseppina verder 
bouwen aan het oeuvre van legendarische, in 
2011 overleden papa Marco. Ze gaan voor het 
bio-certificaat, vanaf 2017 op het etiket. We 
proefden na droog wit, een fabuleuze serie 
marsala, en de kostbare, zoete godendrank 
van Panteleria. Maar is er een markt voor? 

2016 Terre Siciliane ‘Lucido’ 
Lucido is lokale kloon van cataratto. Fris 
open, Siciliaanse citrus, zonnebrand. Kracht, 
golvende rondeur, 12.5˚. Bij tonijntartaar, 
krab, pasta met lamsoren.
48216 6  Nu-2019 ∆    € 13,95

2016 Terre Siciliane ‘Vignaverde’ 
Vroeggeplukte grillo. Intens en vederlicht 
tegelijk. Slank, appeltjes, kruidig, zilt. 
Bij rauwe zwaardvis met olijfolie, peper, 
geraspte sinaasappelschil. En Sushi’s.
48316 6  Nu- 2019 ∆  € 15,50

2015 Terre Siciliane Grappoli del Grillo
Indringende, houtvergiste grillo. Zet 
je op het bourgognebeen. Nog op slot, 
daarachter toast, wit fruit, spattend citrus, 
compacte kracht, zonne-energie. Decanter: 
91pt. Job Seuren (Perswijn): ‘mooiste 
Siciliaanse witte wijn ooit’.
48415 6  Nu-2021 m  € 23,50

Vigna da Miccia Marsala Superiore 
Oro 5 anni
Heel verleidelijk Sicilia in één glas. Dadels, 
marmelade, toast, hazelnoot, toast. Niet 
té zoet, zilt zelfs. La Corona (als 3 bicchieri) 
in I Vini Buoni d’Italia 2018. Per fles te 
bestellen.
48700 1x0,50 l  Nu-2020 ∇  € 26,50

Vatenkelder bij Marco de Bartoli
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Vinos Vinoblesse
Af en toe grasduinen we ook in Spanje en Portugal, op gevoel, niet met concreet 
doel. En als we dan – het gebeurt niet vaak – een vino vinoblesse vinden, dat wil 
zeggen vitaal, dorstlessend, authentiek, houtarm en fruitrijk, dan onthouden 
we u die niet. Nu met wijnen van Azul Y Garanza (Navarra), Suriol (Penedès), 
Volvoreta (Toro), Vina Ilusion (Rioja), Casa de Mouraz (Dão) een fijne selección. 

Monastrell van 900 meter

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, een waar soms 9 maanden geen drup 
valt. De winters zijn bar, zelden boos….

2015 Jumilla, Monastrell ‘Altamente’
Van wolkenkrabbende (900m) wortelecht 
geplante monastrell. Pimpelpaars, braam, 
jasmijn, pepertje, cacao, espresso. Kloek 
glas in warme 2015, blijft sappig, vitaal.
42415 6  Nu-2018  BC  € 7,95

Succes uit Navarra

In 2005 haalden wij de vernieuwende 
wijnen van Azul Y Garanza van (dan) 
youngsters Dani Sánchez Nógue en María 
Barrena naar Nederland Het succes blijft 
niet onopgemerkt bij collega-importeurs. 
Biologische teelt en modern maar 
natuurlijk werk in de kelder geven heerlijke 
wijnen op het sap en fruit, waarmee Azul Y 
Garanza ook nu nog model staat voor het 

‘nieuwe’ Spanje. 

2016 Navarra Blanco Vitis
Oude viura met veel garnaxta blanca. 
Aromatisch, levendig, wordt nog ronder, 
sappig. Lekker bij vegetarische keuken. 
34116 12  Nu-2018  BC € 8,10

2016 Rosa de Azul Y Garanza 
Uit fris rosado-land Navarra: stevig, sappig 
rood fruit, Baskisch pepertje, sensuele 
rondeur. Perfect bij keuken uit Midden-
Oosten.
33616 12  Nu-2018 m BC € 8,10

2015 Navarra Tinto Tres 
Tres (selectie) tempranillo met braam, 
bosbes, Spaanse peper, sigaar, sap. 
Verwarmend én opwekkend. 
33415 12  Nu-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  Nu-2019 l BC  € 9,95

2015 Navarra, Seis de Azul y Garanza
Volfrisse merlot, ook van Desierto, seis 
maanden houtrijping. Intens, kruidig, 
zwart fruit, hout discreet, fijne zuren.
33715 6  Nu-2020 l BC  € 12,95

Tinto de Toro van 100 jaar oud, bij Volvoreta
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Stralende rioja 

Altijd opgewekt Martin Andrés Alonso 
Etayo. Nog altijd blij dat het gelukt is om 
van zijn dorp Calohorra een biotoop in 
balans te maken; er sámen betaalbare 
biologische wijn te maken. Ver weg lijken 
de jaren van sparen; bezoek aan Japanse 
meester Fukuoka; de aanleg wijngaard; 
bouw huis en windmolen. Nu teelt iedereen 
er zijn olijven en druiven biologisch; leeft 
de bodem; is het landschap gevarieerd, 
scharrelen de schapen… Men straalt weer. 

2015 Rioja Viña Ilusión 
Oerwijn: sappig, fris, zwart fruit, kruiderij, 
framboos, rode peper. Ongepolijst, géén 
hout. Even karaferen doet goed.
40215 6  Nu-2018  BC € 8,95

Sprankelende toro’s 

Dartel Maria Alfonso Hernandes, haar stuk 
stillere broers, lieve papa Antonio: een 
authentieke wijnfamilie met akkers tinto 
de toro in natuurpark franc de pied (zonder 
onderstok) op 750m beplant. Volvoreta 
heet hun boutique-bodega in Sanzoles, 
dorp van één straat witte huisjes, elk met 
hittebestendig keldertje, verderop de 
Duero die er bijna Douro is. 
 
2015 Toro ‘Flores de Cerezo’
Jongste Volvoreta. Korte gistingsduur, 
minder lang hout, geven een blijmoedige 
wijn, vol-elegant, fris, warm pepertje, 
bloesem, zwarte kersen, tijm. Lekker.
19615 6  Nu-2019  BC  € 10,95

2006 Toro ‘L’Amphore’ Volvoreta
Van 100-jarige wortelechte stokken. Rijpte 
3 jaar op hout, toen op in wijngaard inge-
graven amfora, en nog 3 jaar op fles. Verfijnd, 
floraal, energiek, bosje tijm (alom aanwezig 
daar op 800m), teer, warm maar elegant. 
Onvoorstelbaar:10 jaar oud en zó jong.
49406 6  Nu-2020  BC  € 21,00

Wijngeestverruimend: Dão 

De authentieke, biodynamische Dão-
wijnen van Casa de Mouraz vind je 
wereldwijd bij toprestaurants, Noma, De 
Leest bijvoorbeeld. Bezoek daar in het 
verrassend groene, oude binnenland 
werkt wijngeestverruimend. Graniet geeft 
fraîcheur, breedte; keur lokale druiven 
maakt wijnen onvergelijkbaar anders.

2015 Dão Branco, Casa de Mouraz
Malvasia-fina, bical, cerceal-branco, encru-
zado, alvarinho + nog wat locals. Prachtjaar: 
citrus, rozen, peer, specerijen, peps. Stevig, 
zacht en rustig. 
43815 6  Nu-2020 o  € 10,95

2015 Dão Branco Encruzado
Regiokampioen encruzado 100%. Citrus, 
compact, mineralig, fiere zuren, lange 
finale. Bij Noma en de White Room.  
43915 6  Nu-2020 o BC € 15,50

2013 Dão Tinto, Casa de Mouraz
Borstelige blend touriga-nacional, tinta-
roriz, alfrocheiro, jaen, água-santa. 
Spartaans kloek, rins, dróóg. Specerijen, 
cacao, schors, donker fruit: Portugal! 
44013 6  Nu-2019 n BC  € 11,95

Maria legt een schoolklas uit hoe de wijn in amfora rijpt
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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 14 
oktober, later kan ook, maar de kans bestaat 
dan, dat een wijn is uitverkocht. 

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

Alléén per doos, dus voordelig....
Een wijn kan alleen per doos (van 12 of 6, 
per wijn vermeld) worden afgenomen. In de 
originele verpakking van domein of château. 
Hierdoor kunnen wij de prijzen redelijk 
houden. Bij minder dan 36 (hele) flessen 
wordt € 11,45 bezorgbijdrage berekend.

All-in prijzen, wel snel betalen
Prijzen zijn per fles, incl. BTW, accijns en 
verpakking. U betaalt nà 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 eigenaar van bestelde 
wijnen.

De bezorging
Vervoerder Verhoeven (013-5942430) doet 
zijn best uw instructies op te volgen bij het 
afleveren. Controleert u de zending altijd 
goed. Een enkele omwisseling is helaas nooit 
uit te sluiten. In geval van breuk, vermissing 
of omwisseling, dit graag aantekenen op het 
ontvangstreçu én ons dit onverwijld berichten.

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

Kantoor/afhalen Baarn: Beukenlaan 18
Correspondentie: info@vinoblesse.nl
Postbus 319  3740 AH  BAARN
Tel: 035 54 26 260 Fax: 035 54 26 261
Vervoerder/opslag: Verhoeven 013-5942430

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. 

Informatie aflevering en afhalen

Opslag en distributie zijn toevertrouwd 
aan WDC Verhoeven te Tilburg, Een 
specialist: doet alleen wijn. U kunt zelf 
kiezen (zie bestelformulier of op de site), 
welke van vier dagen in uw postcodebied 
u het best schikt. U kunt zo van tevoren 
maatregelen nemen opdat de wijnen die 
dag ook in ontvangst kunnen worden 
genomen. De wijnen worden tussen 8 en 
18.00 uur bezorgd. Is bezorging thuis lastig, 
dan verzoeken wij u een adres op te geven 
waar men altijd terecht kan. Op uw werk, 
bij een kantoor, instantie of winkel in de 
buurt bijvoorbeeld. 
Of u kunt de wijn afhalen in Baarn 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.
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