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DE GESCHIEDENIS 

Op een gure novemberavond, bijna 42 
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 
passie blijft: genieten van authentieke 
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. En 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. U kunt ons 
bellen voor meer informatie.

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

05215 6  Nu-2017  BC € 7,50
1e 5 cijfers: bestelcode met jaartal

6  12  : aantal flessen per doos.
Nu-2017: bewaaradvies.

€ 7,50 prijs per fles in euro’s.
BC = biologisch gecertificeerd

Nota bene: bewaaradvies is een schatting. 
Wijn is een levend product, zijn evolutie 
valt niet exact te voorspellen. Volg de wijn 
zelf ook, bovendien: smaken verschillen!
Lees ook de omschrijving in de tekst, een 
wijn laat zich niet in een symbool vangen.

Dertig jaar op wijnpad deel 2
Het was een mooie jubileumproeverij 20 maart. En dat was het. We hebben 
er zelfs zelf van kunnen genieten! Inmiddels bijna een half jaar en hoop 
wijnreizen verder. We toerden door de Champagne, Jura, Bourgogne (2x), 
noordelijke en zuidelijke Rhône, Chablis, Provence, Moezel, Piemonte, 
Veneto, Sicilia. Godenkinderen, dat zijn we. 
Ook zaken die zorgen baren? Zeker, de prijzen in de Bourgogne bijvoorbeeld 
en de klimaatverandering die – 2015 is een uitzondering – de klassieke, 
noordelijke wijngebieden te warm, te nat lijkt te maken. Ook de niet te 
stuiten concurrentie: dagelijks plopt er wel ergens een nieuw online 
wijnhandeltje op en je wordt knetter van al die wijnschreeuwaanbiedingen 
en schijnvoordelen in NRC, Volkskant, AD, FD, de meeste – dat vermoedde u al 
– uit dezelfde koker afkomstig. Wel leuk is de nieuwe generatie sommeliers, 
sommige daarvan ondanks het groen achter de oren, al pedant, de meeste 
echter oprecht leergierig en klaar om buiten de gebaande wijnpaden te 
treden. Ze proeven en twitteren wat af. Ga in Amsterdam naar de Klepel, 
Rijsel, Choux, Bak, Jacobsz, gebroeders Harterink, Scheepskameel en noem 
ze maar op: u eet én drinkt er goed, spannend en betaalbaar. 
Nieuw dit najaar Cantina Morone uit Campania met delicaat zacht wit en 
pittig frisse rosso. Ook de volsappige bergerac rouge van Tour des Gendres. 
Verder kunt u intekenen op cultwijnen van fenomeen Ganevat uit de Jura, 
doen, voordat u het weet zijn ze weer op. Veel aandacht ook voor de 
moezelwijnen zonder schmink van Thorsten Melsheimer, hij is onze gast op 
de proeverij van 25 september, die we opnieuw in Amsterdam houden en 
wel bij laatste hotspot Jacobsz. Tot daar, tot dan…. 

Marc Collard & Tjitske Brouwer

NAJAARSPROEVERIJ

Zondag 25 september

13.00 – 17.00 (2 sessies)

Jacobsz
Ringdijk 1 Amsterdam

www.jacobsz.amsterdam.nl 
Zondag gratis parkeren

Speciale gast: 
Thorsten Melsheimer (Moezel)

Verder op de tafels:
Een gulle greep uit assortiment van dit 

najaar. Natuurlijk veel nieuwe wijnen…. 

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

De beperkte ruimte maakt reserveren 
noodzakelijk. Op de proeverij gaarne 

zuinig met parfum.

Inschrijven: www.vinoblesse.nl
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leveringsvoorwaarden van toepassing, 
gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort nr 
31037570. Afschrift bij ons verkrijgbaar.
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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 doosBC = biologisch met certificaat 6 12 : aantal flessen per doos

Lastours toujours 

Familie de Faramond, oude landadel, 
intelligent, belezen, hoffelijk, filosofisch 
met een kwinkslag, maakt op Château 
Lastours (monument historique uit 17e 
eeuw) bij Toulouse, wijnen die door hun 
oprechte, lichtvoetige stijl al 30 jaar goed 
vallen. Anno 2016 is het er nog net zo sereen 
en tijdloos als die eerste keer in 1986 aan 
de oever van de donker stromende Tarn. 
Hubert – zoals papa Jean toen – comte en 
landbouwingenieur in vale jeans stond er 
lang alleen voor. Een hele klus. Eind 2015 
zei zoon Louis Parijs vaarwel en is terug op 
het adellijke nest. Dat scheelt.

2015 Chateau Lastours Gaillac Blanc 
De überhuiswijn, dixit Harold Hamersma. 
Van sémillon, sauvignon, l’en de l’el, 
muscadelle met sap, wit fruit, laurier. 
Klassiek droog, ingetogen, zacht en fris. 
01115 6  Nu-2017 ∆ € 7,35

Op het hoogste niveau

2015 Pays d’Oc Blanc Pilotis
Onklopbaar de pays d’oc blanc van 
Antugnac uit Limoux (mauzac en 

chardonnay): geurig, lekker vol (2015), fris 
en krachtig dankzij bodem (fossiele kalk) 
van én op niveau (400m). En ook nog op 
driesterrenniveau geschonken…
26815 1 2  Nu-2017  € 6,95

2015 Pays d’Oc Rosé Pilotis Antugnac
Vierseizoenen rosé van cinsault, syrah en 
merlot. Echt fruit, vol, zachtfris. 
26915 1 2  Nu-2017 ∆ € 6,95

Een glas garganega graag…

Ranke, franke bio garganega veronese van 
broers Fasoli: bloesem, meloen, amandeltje. 
Monter, sappig en lessend. 
16015 6  Nu-2017 ∆ BC € 7,75

Volle bianco uit Calabria 

Biowit uit teen van Italiaanse laars: 2015 
cirò bianco, Gocce di Marinella van Cantina 
de Luca, 100% greco, er ooit door Grieken 
aangeplant. Mandarijn, limoen, stevig, vol 
maar fris. 
44415 6  Nu-2017 ∆ BC € 7,75

Lekker lichte Catalaan

Van macabeo, xarel-lo, garnaxta bianca, 
snuf malvasia, Azimut penedès blanc 2015. 
Olijke, biologische Catalaan voor bij tapas, 
schelpdieren of zomaar. Verademend fris, 
droog, vederlicht (11º). 
32115 6  Nu-2017 ∆ BC € 7,35

Aperitivo Italiano

Opwekkend lichte biologische Asolo 
prosecco van Pizzolato. Fijne mousse, 
droog, simpel maar plezierig.
35515 6  Nu-2017 ∆ BC € 8,95

Boerencider van L’Hermitière

Lessende biologische cidre fermier de 
normandie brut L’Hermitière, maar 5º, 
romige mousse, appeltjes, kaneel, vers 
brood. Milde, kwieke smaak. Los; bij crèpes; 
camembert; champignons. 
10100 6  Nu-2017 ∆ BC € 7,95

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  –

 

Tijdens Vinitaly met equipe Cantina de Luca (Calabrië)

De wijnzin van alledag 
Al 30 jaar – naast al die zeldzame bourgognes – ons visitekaartje: de selectie 
voor alledag. Een discreet, elitair gezelschap, moeilijk voor nieuwe wijnen 
hier binnen te komen, de lat ligt hoog. Oorspronkelijke, zuivere wijnen, 
natuurlijk en duurzaam gemaakt, relatief weinig (vér beneden de norm) 
sulfiet bevattend. Geen grands crus – dat pretenderen ze niet – maar wel 
met zoveel smaak en karakter dat ze niet gauw vervelen en daarbij energiek 
opstaan de volgende dag niet in de weg staan.

Noblesse oblige…

De Noblesse de Jullien 2013 (Cave de Saint-
Félix) is een languedoc ten voeten uit: 
houtloze streekmix van grenache, syrah, 
carignan, mourvèdre, cinsault in Terrasses 
du Larzac. Donker fruit, kruiderij, laurier. 
Gul, niet zwaar, eerder fijn fris. Noblesse 
oblige.
00913 1 2  Nu-2018  € 6,75

Merlot uit de hoogte

In 2015 goed volle Antugnac pays d’oc 
rouge uit het hoge (400-500m) kalkrijke 
Limoux van veel merlot, met syrah, cabernet 
franc. Smeuïg merlotfruit, friszacht, rond, 
geweldig in deze klasse. 
00115 1 2  Nu-2017  € 6,95

Les 5 Seaux d’Emile et Rose

Fijn jaar, 2015 voor de puberstoere coteaux 
de béziers Les 5 Seaux van Emile et Rose. 
Van 70% oude stokken cinsault, een 
meesttijds tot rosé gedoemd druifje. Ook 
syrah, marselan, mespunt merlot. Kers, 
kruiden, stallig, zacht, energiek fris (12º). 
Verslavend. 
05215 6  Nu-2018  BC € 7,50

Zachte zuidwester

De rouge van Lastours paart het zachte, 
transparante van een bourgogne, aan het 
bordeauxstoere. De gaillac rouge 2012 
heeft pruimen, ceder, varens, paddenstoel. 
Elegant, niet zwaar (12.5˚).
01012 6  Nu-2017  € 7,75

Riante rondeur van Murettes

Voor een betrekkelijke fooi biedt de 
2013 minervois Métairie de Vênes (syrah, 
carignan, pietsje grenache) van Murettes 
rijke rondeur, zwarte kersen, specerijen, 
droogbloemetjes. De Volkskrant: (over 
2011) ‘kersend lekker’.
00213 1 2  Nu-2018 l € 8,25

Fluweel van Valambelle

In Faugères louter leisteen: schistes. Geeft 
elegantie, fluwelen tannines, rozengeur. 
Op Domaine Valambelle werkt familie 
Abbal ambachtelijk en biologisch. 
Millepeyres faugères 2015 (carignan, 
grenache, syrah, mourvèdre), net op fles, is 
vol fruit en kruiderij. Fluwelig, verwarmend, 
frêle fraîcheur. 
38715 6  Eind 2016-2018 lBC € 8,45

Kloeke Catalaan van Azimut

Kloek, zachtkruidig met rijpe aardbeien, 
kersen de 2013 penedès negre Azimut van 
samsó (carignan), garnatxa, monastrell. 
Nicolaas Klei: ‘zacht en zonnig, met pit in 
z’n donder’. 
35313 6  Nu-2018 l BC € 7,35

Rode hardloper uit Calabria 

Hardloper van Cantina di Luca uit het Zuid-
Italiaanse Calabria van lokale laatbloeier 
gaglioppo, de 2014 cirò rosso van Cantina 
de Luca. Dakpanrood, aardbei, tijm, mild, 
verrassend fris(!), cacao, bessen. Koel bij 
mediterrane groentes, zachte kaas.
44714 6  Nu-2018 BC € 7,75
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Riesling & zo…
De biologisch-dynamische wijnen van Heiner Sauer en Christine Bernhard 
zijn echt Vinoblesse-wijnen. En toevallig dan uit de Pfalz, de warme en 
drogere Duitse Elzas’ buur. Die van Heiner open, gul, op het sap en fruit, 
die van Tine fijn, timide, mineralig. Begin 2016 vonden wij ons moezelgeluk 
bij natuuradept Thorsten Melsheimer. In Oostenrijk is de grüner veltliner 
Donauwinzer nou net wat we zoeken. Uit de Elzas de even magistrale als 
theatrale wijnen van verloren zoon Marc Tempé.

 –  R I E S L I N G  E N  Z O .. . .  –

Moezel zonder schmink

De moezeltop in de dop, durfal Thorsten 
Melsheimer (1967). Reden om naar het 
poppige Reil am Mosel af te reizen. Een 
vruchtbaar bezoek. Voor het proeven, 
gaan we eerst de leisteenhelling op van 
de duizelsteil zuidoostelijk geëxposeerde 
Reiler Mullay-Hofberg. De oudste wijn-
documenten dateren uit 1143 en denkelijk 
waren de Romeinen en Kelten er ook al bezig. 
Melsheimer is enige BD-gecertificeerde 
(Demeter) van de Moezel. Ook in het wijn 
maken onderscheidt hij zich. Alle wijnen 
vergisten, rijpen op ademend oud hout; ze 
ondergaan malolactische gisting waardoor 
zachtere zuren, stabiliteit, en is er minder 
sulfiet nodig. Wijnen die eerder de breedte 
dan de hoogte ingaan, ze staan ver af van 
moezels uit de roestvrijstalen-techno-
school. Gebruik sulfiet is relatief beperkt. 
Op de proeverij van 25 september kunt u 
persoonlijk kennis maken met Thorsten. 

2014 Melsheimer Riesling Trocken 
In top10 Gutsweine Gault/Millau 2016. 
Breed, sappig, fijn bloesem (linde, vlier) 
droog en rustig, milde zuren, maar 11˚. 
29814 6  Nu-2020 ∆ BC  € 12,50

2012 Melsheimer Riesling Trocken 
Geste van Thorsten, wat 2012 nog om te 
laten zien, hoe fijn de wijn rijpt. Mmm. 
29812 6  Nu-2018 ∆ BC  € 12,50

2015 ‘Molun’ Reiler Mullay-Hofberg
Riesling Trocken 
Vlaggenschip Melsheimer, assemblage 
percelen, topjaar. Breed, voornaam, droog, 
gekonfijt fruit, bloemen (maar niet te veel), 
superjeugdig nog. Geduld.
19515 6  2017-2021 o BC  € 17,50

2015 ‘Pfefferberg’ Reiler Mullay-
Hofberg Riesling Feinherb 
Fraaie Feinherb van hoog, haaks perceel 
waar ook de geiten graag gymnastieken. 
Druiven rijpen laat waarbij een waaier aan 
aroma’s ontstaat: peper(!), oregano (volop 
daar), citrus. Slank, fijn, hooguit subtiel 
spoor zoet, fris, 9.5˚. Even geduld! 
29215 6  Nu-2019 ∇ BC  € 19,95

2015 ‘Schäf’ Reiler Mullay-Hofberg 
Riesling Spätlese 
Superbe Spätlese voor de kelder. Klassiek 
moezel in zijn jeugd: compact, in fijne 
zuren geklonken zoet (75 g), 7.5˚.
19815 6  Eind 2017-2021 ∇ BC  € 19,95

Oogsten bij Janson-Bernhard

Op een helderkoude oktoberochtend 
meegeplukt op het kleine, historische (1739) 
Weingut Janson-Bernhard, met zachte 
hand biodynamisch (Demeter) gerund door 
de immer goedlachse Christine Bernhard. 
Ze heeft met elke stok – meeste 60+ – een 
band. Op de binnenplaats van de oude 
boerderij ademt alles vrede, cultuur, rust 
en gastvrijheid uit. De wijnen, gemaakt 
door gelouterde Bernd Pflüger staan op 
tafel bij driesterrenrestaurants. 

2014 Silvaner, Pfalz Trocken, J-B
Mooi Duits hoeft niet duur (of zuur) te zijn. 
Kruidig, zacht, zilt, rustig, droog. Getipt 
in Volkskrant (rinkelend heerlijk), NRC, 
Delicious, Perswijn (beste koop). 
17114 6  Nu-2019 ∆ BC € 10,60

2014 Riesling ‘Vom Taubrunnen’, J-B. 
Serene Spätlese trocken van in 1956 dwars 
(meer licht, warmte, wind) geplante 
stokken. Vlinders fladderen, vogels fluiten, 
reetjes dutten er. Varens, citrus, strakdroog 
en mineralig. 
35114 6  Nu-2022 ∆ BC  € 14,95

2014 Grauburgunder Trocken, J-B.
Stoere, volfrisse Spätlese van oude stokken. 
Peer, toast, grotchampignons, mineralig. 
Perfect bij paddenstoelen.
17014 6  Nu-2022 ∆ BC  € 13,85

2015 Riesling/Gewürztaminer Trocken
Zeller Schwarzer Herrgott,
Van Pfalz’ oudste (700 n.C.) wijngaard, als 
Grosses Gewächs geclassificeerd, dit 50+ 
huwelijk van Riesling en Gewürztraminer. 
Joviaal, soms koel: spannend. Bij schaal- en 
schelpdieren. 
34915 6  Eind 2016-2019 ∆ BC  € 12,75

De spontane wijnen van Sauer

Heiner Sauer werkt rond het ‘warme’ 
Bad Gleisweiler vanaf 1987 biologisch 
en in stilte al een poos biodynamisch. 
Kwaliteit druiven staat voorop, in de 
kelder weinig ingrepen, geen opvoeding 
met voorbedachte rade. Toegankelijke, 
spontane wijnen, waartegen het moeilijk 
nee zeggen is. Zeker in goede jaren als 2014 
en 2015: heerlijk helder Heiner!

2015 Pfalz Trocken ‘Cana’ 
Doordeweker van riesling, sauvignon, 
grauburgunder. Sappig, opwekkend. 
39115 6  Nu-2017 ∆ BC € 8,95

2015 Pfalz Weißburgunder Trocken
Fijn fris, wat toast, volslank, sap. Ook bij 
asperges straks. 
29115 6  Nu-2017 ∆ BC  € 10,35

2015 Pfalz Grauburgunder Trocken 
Energieker dan menig Elzas’ pinot gris. 
Breedte, frisse zuren, peer, kruidigheid.
34415 6  Nu-2018 ∆ BC  € 10,35

2014 Pfalz Riesling Trocken
‘Gleisweiler Hölle’
Riesling voor beginners én profs. Lekker! 
Fris, sappig, limoen, grapefruit. Droog, niet 
strak. Een 9 bij Hamersma: ‘de Hölle op 
aarde, én we mogen er blij om zijn.’
29514 6  Nu-2018 ∆ BC   € 10,65

2014 Pflalz Rotwein Spätburgunder 
Ofwel, pinot noir. Heiner krijgt advies van 
een Bourguignon. Beste koop Perswijn, 
juni 2016, Fris, droog, aardbei, sappig. 
18114 6  Nu-2018  BC   € 10,35

Natuuradept Thorsten Melsheimer (Moezel)
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 –  R I E S L I N G  E N  Z O .. . .  –

De M van mousserend…
Het feest kan beginnen, de open haard aan, glazen bruisend vol. Voor wie 
een champagne de Sousa of van aanwinst Barbichon te kostbaar zijn, is de 
lichtverteerbare biodynamische ‘crémant de die‘ van Achard een uitkomst 
of het friszoete, laagalcoholische broertje ‘clairette de die’. Beste bubbel 
prijs/plezier is de steevast als best geteste biologische cava ‘brut nature’ van 
Azimut. Origineel: Kius van Marco Carpineti, waar half Rome zich al jaren 
aan laaft.

Marc Tempé: Elzas in de breedte

In 1997 stelden wij Marc Tempé aan u 
voor met eerste oogst 1995 na twee jaar 
houtrijping (op zolder!) zonder sulfiet. We 
schreven: ‘Men verklaart hem voor gek, 
voelt zich getart. Dat is dom: Tempé heeft 
gelijk.’ Zijn tijd te ver vooruit? We verloren 
elkaar uit het oog, niet uit het hart. Vorig 
jaar gingen we weer langs. En zie: verloren 
zoon Marc en eega Anne-Marie werden 
op de lenteproeverij als helden onthaald, 
de biodynamische wijnen, breed, zacht, 
oprecht als Marc zelf, geloftuit. Guide 
Bettane et Desseauve 4 sterren (4 étoiles, 
les producteurs de très haute qualité, ceux 
qui sont les gloires du vignoble français). 
Duur? Niet door een Bourgogne-bril.

2013 Vin d’Alsace ‘Alliance’
Zwierige zwicker (chasselas, sylvaner pinot 
gris, gewurz) op zijn Tempé’s 2 jaar gerijpt 
op houten foeders. Verleidelijk fris, kruidig, 
sappig en 100% drinkbaar. 
01713 6  Nu-2018 BC ∆ € 12,95

2013 Pinot Blanc Zellenberg
Heel kruidig, wit fruit, pourriture noble, 
zacht (wel droog), toast. Energiek, fijn fris.
14013 6  Nu-2019 BC ∆ € 14,95

2013 Riesling Zellenberg
Fijn gekonfijte citroen, peper. Breedte en 
ruggengraat van kalk/mergelbodem en 
opvoeding op grote vaten. Mooi.
16513 6  Nu-2020 BC ∆  € 16,95

2013 Pinot Gris Zellenberg
Innemend vol, très tokay, komt droog over, 
let op prachtige fraîcheur en lengte.
16613 6  Nu-2020 BC m  € 17,95

2009 Pinot Gris Rimelsberg
Tokay XXL; Bettane/Desseauve 18,5pt; 
stokken 50+; zonnejaar. Vitale rijkdom, 
hazelnoot, kumquats, mirabellen. 
16809 6  Nu-2020 BC m  € 24,50

2012 Gewurztraminer 
Grand Cru Mambourg
Magie van très vieilles vignes. Fluwelen 
finesse, elegantie, prachtzuren, emotie. 
17512 6  Nu-2030 BC m   € 39,50

Kostelijke Veltliner 2015

Fijne veltliner biologisch en duurzaam 
produceren: Donauwinzer, idee uit 2008 
van wijnboer Rudi Hofmann en wijnprof. 
Ferdinand Mayr, die zich vanwege volle 
agenda onlangs heeft moeten terugtrekken 
uit het maatschap. Er verandert overigens 
niets: tractor weinig gebruiken, gezaaide 
(niet gemaaide) bodembedekkers, weinig 
kopersulfaat, gebladerte dat vocht 
reguleert, zodat uitstoot CO2 jaarlijks 2 ton/
ha lager ligt.

2015 Grüner Veltliner ‘Donauwinzer’
Rijk jaar, kwaliteit Spätlese, eigen gisten, 
natuurlijke vinificatie. Pepertje, peer, 
grapefruit, volfris, zuiver, fijne zuren. 
Köstlich!
40115 6  Nu-2018 ∆ BC  € 9,95

Supercava

Fris, puur, vers, stoer, droog, weinig sulfiet: 
cava brut nature van Azimut. Van door 
familie Suriol biologisch geteelde xarel-
lo, macabeu parallada van goede grond. 
Aan de brut nature niets toegevoegd. Vijf 
maal beste mousserend in Omfietswijngids 
Nicolaas Klei: ‘supercava… menige duur-
dere champagne is niet beter.’ 
37400 6  Nu-2018 ∆ BC  € 11,95

Wie? Die! 

Vergeten aop’tje boven Valence: Die, 
bron mousserend: rank zoet én als 
frisdroog. Jean-Pierre Achard werkte al 
30 jaar biologisch. Zoon Thomas gaat op 
biodynamische (Demeter) voet verder.

Crémant de Die, Brut
Van clairette, aligoté, handje muscat. 
Bloemen, perzik, droog, zacht, fijntjes. 
06000 6  Nu-2017 ∆ BC  € 15,95

Clairette de Die, Tradition
Streekspecialiteit met fijn muskaatzoet. 
Geurig, energiek, twinkelend, 7˚alc. Van 
apéro tot dessert. Ook bij (***) De Leest.
24900 6  Nu-2017 ∇ BC  € 13,25

Hit in Rome: de Kius van Carpineti

Van bellone, autochtone druif uit Lazio, 
KIUS Spumante van Marco Carpineti. 
Goudgeel van kleur, geel fruit, volzachte 
smaak, fijne mousse. Hit in Rome. 
40600 6  Nu-2017 ∆ BC € 17,50

Nieuw: Champagne Barbichon 

Dit voorjaar stop in de Côte des Bars, 
zuidelijkste, warmste deel Champagne, bij 
Robert Barbichon et fils, waar 4e generatie 
Thomas (met broer Maxime) het biologisch-
dynamisch aanpakt. De 9 ha zijn verdeeld 
over 17 akkertjes op hellingen tussen Gyé 
sur Seine en Celle sur Ource, afgewisseld 
met bossen, weilanden en riviertjes. Geen 
monocultuur zoals elders in de Champagne… 
Mergel in bodem geeft breedte, net als de 
natuurlijke malolactische gisting, het lage 
sulfietgehalte en lage dosage. 

Champagne Brut Réserve 4 Cépages
Assemblage 70% pinot noir, 10% pinot 
meunier, 10% chardonnay, 10% pinot blanc, 
minimaal (4g/l) gedoseerd. Kamerbreed, 
zacht, fris, mineralig. Energiek appeltjes, 
kweepeer, brioche, geschakeerd dankzij 
vier cépages en mozaïek aan perceeltjes. 

Fijne mousse, sap, rustige zuren, 
verteerbaar. Gault&Millau: un véritable 
régal, bravo!
03600 6  Nu-2019+ m BC  € 31,50

18 jaar 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 
Ecocert gecertificeerd, werken kinders 
Charlotte, Julie en Valentin mee. Energieke, 
bescheiden gedoseerde champagnes met 
weinig sulfiet. 

Champagne Brut Tradition, de Sousa
Met grand cru weer winnaar bij Wine Life. 
Open, soepel, droog maar zacht, zuiver. 
Heerlijk om los te drinken. 
04100 6  Nu-2018 ∆ BC € 35,00

Champagne Grand Cru Brut
Réserve Blanc des Blancs
Ook tweemaal winnaar Wine Life, 100% 
chardonnay: subtiel, precies. Niet zwaar.
04800 6  Nu-2020 o BC € 41,00

Wijngaarden op de steile Reiler Mullay-Hofberg (Moezel)

WITTE WIJNEN: ∆ = bloemig/kruidig, met fruit  m = droog, rond en rijk  p = droog en krachtig  ∇ = van niet helemaal droog tot zoet 
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De Jura en Savoie….
Begin juni op bezoek bij cultheld Jean-François Ganevat in hameau La 
Combe bij Rotalier: mooie, lange namiddag gegarandeerd. Zus Anne doet 
eerste deel proeverij, Fanfan is druk in de wijngaard nu het weer eindelijk 
stabieler lijkt. Na bovengronds -tig cuvées van in Beaujolais, Elzas en Savoie 
bij biotrawanten gekochte druiven te hebben geproefd, neemt JF de pipet 
over. Nee eerst even douchen, puft ie. Dan kan de jaarlijkse achtbaan 
door labyrint van keldertjes, op- en afstapjes, stoot-niet-je-hoofd deurtjes 
beginnen. Verbluffend rood 2015, bijna atypisch rijk, gevolgd door het 
enorme gamma wit uit 2014. Slanke (relatief dan) wijnen in stijl van 2008, 
eerste jaargang die we u aanboden, en nu meer dan lekker. Botteling pas 
in december. Levering lente 2017, nú reserveren noodzakelijk, de vraag is 
enorm, we moeten verdelen.

Entree van Jurassic Park

Frédéric Giachino (Savoie)

De oerwijnen van Ganevat

De 8.5ha Jurassic Park van l’enfant terrible 
du Jura Jean-François Ganevat: zijn verdeeld 
over 36 apart gevinifieerde perceeltjes, 
kostbaar (door 8 man/vrouw) duurzaam 
bewerkt. Veel vieilles vignes (1902, 1919) 
chardonnay, (1930) savagnin. Opvoeding op 
gebruikte grote vaten zonder interventie 
of toevoeging sulfiet, géén bâtonage, wel 
ouillage. (bijvullen) tot aan ongefilterd 
bottelen. Bij rood wordt elke druif met 
schaartje van steeltje ontdaan, deze gaat 
met schil en al op vat, na jaar zó op fles. Wit 
heeft niveau bourgogne premier, grand cru, 
van rood drink je zo een fles op, oerwijnen, 
die hun gelijke niet kennen. Nicolaas Klei: 

‘lekkerder dan je durft te dromen’. No 1 in 
de Grote Hamersma 2014…. 

Onderstaande wijnen te reserveren via de 
website, telefonisch of per mail. Levering 
en betaling voorjaar 2017.

2014 Côtes du Jura Blanc, 
Cuvée Florine Ganevat
Wortelecht geplante (1996) chardonnay 
in Chalasses, kiezel op grijze mergel. Gele 
pruimpjes, boter, hazelnoot, compact nog, 
fijn en fris, lang. 
31214 6  2018-2021 ∆ BC € 27,00

2014 Côtes du Jura Blanc, 
Chamois du Paradis
Sinds 2008 in bezit, chardonnay (1960) in 
Grands Teppes. Deels rode aarde. Elk jaar 
beter, elk jaar langer BD-beheer… Meer 
volume, zachter. 
36714 6  Medio 2017-2021 ∆ BC € 28,50

BC = biologisch met certificaat

–  D E  J U R A ,  S A V O I E  E N  R E S T P A K K E T T E N  –

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

2014 Côtes du Jura Blanc, 
‘Chalasses Vieilles Vignes’
Perceel chardonnay uit 1902. Goudgeel, 
brede fraîcheur, diep, volzacht, delicaat. 
Niveau bourgogne grand cru.
31514 6  2018-2023 m BC  € 35,00

2014 Côtes du Jura Blanc, 
‘Grands Teppes Vieilles Vignes’
Op rosse mergel en leisteen chardonnay uit 
1919. Jong, compact, gespierd. Een corton-
charlemagne is 2x zo duur
39914 6  2018-2024 m BC  € 35,50

2014 Côtes du Jura Blanc, Savagnin
‘Chalasses Marnes Bleues’
Oerdruif savagnin vert uit 1930. Pittig, 
onbuigzaam, kracht, vlier. Geduld loont.
38114 6  2019-2027 m BC  € 39,00

2014 Proefdoos Jura Blanc, Ganevat
Proefdoos als jaarboek 2014 met een fles/
elk Florine; Chamois; Chalasses VV; Grands 
Teppes; Grusse en Billat (chardonnay op 
leisteen) en de savagnin Chalasses Marnes 
Bleues. 
31314 6x1  2018-2023 m BC gem./fl € 32,50

2015 Rouges, Ganevat
Van zeldzame rouges is allocatie nog niet 
bekend. Van L’enfant terrible (poulsard 
vieilles vignes) en Plein Sud (trousseau) is 
het minst. Meer kans maakt u op pinot noir 
Grusse en Billat. Stuur een mailtje of bel om 
u op de lijst te zetten. 

Levering Ganevat 

Y’a bon the canon 2014 (zie hiernaast) is 
op voorraad. Wijnen van Domaine Ganevat 
worden voorjaar 2017 geleverd, die van 
handelshuis vanaf januari. Voor beide 
soorten geldt: nu reserveren!

Handelswijnen Ganevat 2015

Bij gebrek aan wijn de laatste jaren, aan 
rood met name (10 hl/ha) koopt JF met 
zus Anne druiven bij biogabbers in o.a. 
Beaujolais, Elzas, Savoie en vinifieert die 
met eigen druiven. Deze aparte cuvées 
komen als vin de france op de markt. Voor 
rood hebben we optie op: J’y Aime, Y’a Bon 
the Canon; Poulprix, J’en veux encore. Wit: 
Kopin en L’ailleurs.

2014 Y’a Bon the Canon, VdF Rouge 
70% gamay (Beaujolais) met vergeten 
soorten uit Jura. Aardse, fluweelzoetige 
smaak, kers, pruimpjes, aardse afdronk. 
36014 6  Nu-2018  BC   € 18,50

Gletsjerwit uit de Savoie 

Nu overal op de kaart, bij introductie in 2009 
lastig te slijten: frêle-fris bergwit uit de Savoie. 
Bij broers Giachino kwieke natuurwijnen van 
streekdruiven bij de Mont Granier. Mooi hun 
2015 vin de savoie Monfarina: 80% jacquère, 
20% verdesse + mondeuse blanche, zo van ‘t 
vat sur lie op fles. Licht, speels, spettert en 
gletsjert dat ‘t een lieve lust is, alpenyoghurt, 
lychee, kruisbes, peper.
38615 6  Nu-2018 BC ∆ € 12,25

Restpakketten voor prix d’ami

Goede gewoonte einde van de zomer: 
de bezem door de loods. Zonder aanzien 
des wijns van aangebroken dozen en 
restanten, verrassingsdozen maken. 
We hebben geen winkel en àlles zelf 
opdrinken lukt niet. Pretpakketten 
voor een prix d’ami. Waarde minimaal 
€ 120,– à € 140,–. Vaak veel meer. Per 
doos (12fl.) min. 8 verschillende wijnen. 
11016 1 2  speciale prijs/doos € 99,00
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–  B O R D E A U X  E N  Z U I D W E S T E N  –

Bevlogen BD-stel Corinne en Jean-Michel Comme 
(Champ des Treilles)

Kimmerdgien-kalk in Cahors bij Château de Ponzac

Bordeaux en zo… 
En ze doen zo hun best in Bordeaux…. Om van dat stoffige, feodale, 
geldbeluste, zelfgenoegzame image af te komen. De stad zelf is op de goede 
weg. Al rieken sommige quartiers nog naar de aartsconservatieve bourgeoisie 
van weleer, aan de kades wemelt het van restaurantjes, terrassen, wijnbars; 
oude loodsen en pakhuizen zijn opgeknapt; fonteinen spuiten; er wordt 
gejogd, gefietst, geflaneerd. Met het onlangs geopende Cité du Vin, een 
futuristisch wijnpretpark à 83 miljoen euro, hoopt men een half miljoen 
bezoekers per jaar te trekken en Bordeaux tot hoofdstad van de wijnwereld 
te maken. Wij zijn er nog niet geweest. We gaan liever de boer op. Dieper 
het zuidwesten in, naar Bergerac, Duras of Cahors bijvoorbeeld: een andere 
wereld gaat open…. Of dichter bij: naar de biodynamische proeftuin Champ 
des Treilles in Sainte-Foy van Corinne en Jean-Michel Comme die op Pontet-
Canet zo visionair werk verricht. En in Margaux naar eigenzinnige Christophe 
Landry (Graviers) die laat zien hoe fijn margaux kan zijn.

Op de bank bij Champ des Treilles

Op haar (aanbevolen!) blog verhaalt 
Corinne Comme over moment van huiselijk 
geluk met haar man Jean-Michel Comme 
(u weet wel, de man achter succes Pontet-
Canet). Het bevlogen BD-stel dat eeuwig 
tijd tekort komt met beider dubbelbanen. 
Nu zitten ze rustig op de houten bank 
voor het oude huis, un petit café in de 
hand. Ze praten bij, ze maken plannen, 
peilen, genieten van de appelbloesem, 
verwonderen zich over het ontwaken van 
de natuur, de wijngaard die tot leven komt, 
het stoeiende patrijzenpaar dat ook wel op 
dat bankje had willen zitten. J-M fluistert 
wat grand-père hier tegen grand-mère 
altijd zei: ‘On est bien sur ce banc, non?’ 
Het waren arme Italiaanse immigranten 
die in onzekere jaren dertig, het spaargeld 
van hun gastarbeid in dit eenvoudige 
boerderijtje en lapje grond voor eigen 
graan, wijn, koeien hadden gestopt. 

2014 Bordeaux Blanc ‘Sec Vin Passion’
Bruist van de energie: geurig, fris, compact, 
passievrucht, pepertje. Gelijke delen 
sauvignon, muscadelle, sémillon. Begint nu 
lekker op stoom te komen. Aangeraden op 
hubrechtduijker.com.
08414 6  Nu-2018+ ∆ BC  € 10,50

2014 Sainte-Foy Bordeaux Rouge 
‘Le Petit Champ’
Stoer en sappig de 2014 (60% merlot, 30% 
cabernet franc, 5% cabernet sauvignon, 
5% petit verdot). Jong, peper, braam, vlier. 
Puur, ferm, mondvullend, géén hout. Stuk 
boerenkaas erbij…
06814 1 2  Dit najaar-2020  BC  € 11,00

2014 Sainte-Foy Bordeaux Rouge 
‘Grand Vin’
Stevig, rokerig, intens zwart fruit, 
spierballen, luxe toef toast van gebruikte 
vaten Pontet-Canet. Barst uit zijn jas van de 
energie. Jarenlang bordeauxplezier. 
06314 6  2017-2022 n BC  € 13,95

Margaux uit oude doos

Autodidact Christophe Landry is als 
enfant du pays, wijnboer van vader op 
zoon op Château des Graviers (Arsac), een 
bordeauxbuitenbeen in alle opzichten. 
Werkt biodynamisch; gebruikt amper 
sulfiet; klaart niet; filtert minimaal; is 
voorzichtig met houtgebruik. Elegantere 
margaux? Authentiekere, beter verteer-
bare? Wij kennen ze niet.

2012 Château des Graviers, 
Margaux Cru Artisan
Beau margaux uit oude doos, verleidelijk 
jaar: open, volzacht, energiek (het BD-
werken!). Fijn ceder, wat hout, zwart fruit, 
kabbelend complex dankzij retro-mix 
van cabernet sauvignon 61%, merlot 26%, 
cabernet franc 5%, petit verdot 3%, malbec 
3%, carmenère 2%. Finesse. 
37912 6  2017-2021   € 25,00

Dikke sauvignon uit Duras

De achterburen (heuvel over) van Champ 
des Treillles, Didier en Corine Mauro 
Guicheney maakten zich in 2011 los uit de 
coöperatie, na switch vooraf naar bio en 
aanschaf apparatuur. Ze onderscheiden zich 
met volle witte wijnen van laatgeplukte 
druiven, dus geen duras in coöperatieve 
stofjas…

2014 Côtes-du-Duras Blanc 
‘Sainte-Frivole’
Van 60% sauvignon gris (weinig 
productieve neef van), 40% gewone 
sauvignon, twee jaar sur lie gegroeid. Fijn, 
ingetogen, grapefruit, mango, strelend rijp, 
dik bijna, zachtfrisse finale.
16114 6  Nu-eind 2017 m BC  € 8,95

De mooie malbecs van Ponzac 

Matthieu en Virginie Molinié horen met 
hun Château de Ponzac bij Cahors’ verlichte 
lichting die van nukkige malbec sappige, 
fruitrijke cahors maakt zonder dat aan 
authenticiteit wordt ingeleverd of er hout 
aan te pas komt. De wijnen scoren hoog, 
logique. Puik jaar 2014.

2014 Cahors ‘Maintenant’
Een 100% malbec van mergelgrond voor 
maintenant, nu dus. Barstensvol fruit, aards, 
pruimen. Stoer, rinst en raspt lekker door. 
Aanbevolen. Ook op site hubrechtduijker.com.
15714 6  Nu-2018   € 9,95

2014 Cahors ‘Patiemment’ 
Van kimmerdgien-bodem. Kennen we 
uit….: Chablis! Geeft finesse, fraîcheur, 
precisie. Ook 100% malbec, géen hout. 
Jaar patience nog. Revue du Vin de France: 

‘imbattable à ce prix’.
15514 6  2017-2022 n € 13,50

Volle bergerac Tour des Gendres

Trouwe Vinoblessers herinneren zich Tour 
des Gendres van pionier Luc de Conti nog 
wel, halfweg jaren negentig boden we de 
witte cuvée sur lie aan. De Conti behoort 
tot baanbrekende zuidwestgeneratie van 
Ducournau, Brumont, Verhaeghe. Onlangs 
proefden we de rouge 2015 (prachtig jaar), 
deze kúnnen we u niet onthouden. Biologisch 
gecertificeerd ook. Da’s meegenomen. 

2015 Bergerac Rouge 
Van 60% rijpe merlot, 40% dito malbec. 
Echt een bergerac uit mooi jaar: vol en 
zacht, met zwarte aarde, drop, zwart fruit, 
paddenstoel: lekker hoor.
01415 6  Eind 2016-2019  BC  € 9,50
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–  B O U R G O G N E  –

Bourgogne: wat nu? 
Kon er na vier lastige jaren eind 2015 opgelucht adem worden gehaald met 
een relatief ruime oogst van hoge kwaliteit in de kuipen, waait juni 2016 
de wind uit andere hoek. Nachtvorst die hele wijngaarden in kerkhoven 
veranderde; in Chablis en Mâconnais ook hagel; kou en nattigheid in mei en 
juni; schimmels die toen vrij spel hadden de laatste hoop (tweede uitlopers) 
te vernietigen. Oui, et maintenant? Ja, wat nu…?
Vrolijk stemmend waren de allocaties de laatste jaren al niet. Om over de 
explosief gestegen prijzen maar niet te spreken. De gemiddelde kleine 
familiale exploitatie van 5-6 ha heeft moeite het hoofd boven water te 
houden. En dat zal met de non-oogst 2016 er niet beter op worden, alle 
vaste kosten gaan gewoon door, lastige jaren vergen veel meer manuren 
in de wijngaard dan zorgeloze als 2015. Laten we niet te ver vooruitlopen, 
2016, althans wat daar van rest, hangt nog aan de stokken, 2015 ligt op het 
vat, we hebben nu met 2014 te maken, relatief beste, meest homogene jaar 
sinds 2010, ondanks hagel rondom Beaune die opnieuw paar sectoren (bij 
Germain o.a.) had geschoren. Een voorraadje aanleggen kan geen kwaad, 
het zijn onzekere tijden daar. En die duren nog even.

Ambroise doet het goed

Een openbaring voor menigeen op onze 
jubileumproeverij: Ludivine Ambroise…
Zij die ooit (we werken vanaf 1989 met de 
wijnen) de extraverte, demonstratieve stijl 
als zijnde niet de hunne in de hoek hadden 
gezet, waren blij verrast door de elegantie, 
energie, het sap en subtiele houtgebruik nu.
Ja – we roepen het al een paar jaar – 
sinds les enfants Ludivine en François de 
leiding van pa Bertrand en ma Martine 
hebben overgenomen is de vinificatie 
verfijnd. Bovendien wordt de lappendeken 
aan perceeltjes biologisch verzorgd, de 
meeste nu gecertificeerd. (Net 60, al zes-
voudig opa) meester Bertrand die begin 
juni vatendans 2015 (rood: prachtig) leidt. 
Ludivine is op tournee in Canada, François 
komt gedag zeggen maar is druk in de 
wijngaard. Bertrand zelf ziet er goed uit, 
heeft er zin in, is blij met doos Italiaanse 
wijnen die we hebben meegebracht. Paar 
weken later een bericht op facebook 
vanuit het hôpital: uitgegleden op stoep 
van restaurant: schouder uit de kom, 
twee pezen gescheurd. In afwachting van 
rest oogst 2015 komend voorjaar, de net 
gebottelde blanc en de rouge nog uit 2014, 
beide met misschien wel beste prijs/plezier 
ratio van de hele Bourgogne.
 
2015 Bourgogne Blanc, Ambroise
Sappig, vleug toast, gember, rondeur van 
2015, opwekkend in finale. Hoog op smaak, 
niet zwaar. Van de 2014 ging een flinke 
deel naar *** De Librije. 
12015 6  2017-2020 m BC  € 15,95

2014 Bourgogne Rouge, Ambroise 
Betaalbaar plezier van 50+-veldje. Très 
nuits: kruidig, zwart fruit, cacao, ferm, 
zachtfris, niet zwaar, geen hout. 
03014 6  Nu-2019+  BC  € 13,95

Geen chablis 2016?

De chablis 2014 van Vincent Dauvissat en 
komeet Thomas Pico van Pattes Loup zijn 
al uitverkocht. Gaat elk jaar sneller. We 
proefden ter plekke de lente 2017 te flessen 
oogst 2015. Grande année….
Maar 2016: nachtvorst 27 april; 2x hagel 
in mei; record hoeveelheid neerslag in 
mei en juni… De oogst is bij voorbaat een 
catastrofaal kleine. Dit zal – dat kan niet 
anders – verdisconteerd zijn in prijzen en 
allocatie 2015, welke over 2017 en 2018 zal 
worden uitgesmeerd. U weet het alvast. 

Wit alternatief komt uit Mâcon

Bourgognes waarbij niet de schaarste 
de prijs bepaalt, maar kwaliteit, vind je 
in de Mâconnais. Julien Collovray, zoon 
van Christian (zo succesvol in Limoux met 
Antugnac), heeft nabij Fuissé en Pouilly, 
een klein biologisch gamma, vernoemd 
naar overgrootvader Joanny. Oncle Jean-
Luc Terrier (ook Antugnac) houdt een 
oogje in het zeil. 

2014 Mâcon-Davayé Blanc
Les Vignes de Joanny
Goed jaar, très mâcon: open, gebrande 
noten, perzik, typerende zweem muskaat. 
Volrond, fris, pril, niet zwaar. 
18814 6  Nu-2018 m BC  € 15,50

Vigot lacht, Vigot huilt

Vrijdagmiddag 24 juni, bloedheet, we zijn 
kwartier te laat. Briefje op kelderdeur: je 
suis dans les Luténières. De boodschap is 
helder: geen tijd te verdoen, code rouge 
na destraeuze nachtvorst mei en slechte 
weer daarna. Weg over, en daar staan 
ze, Fabrice en Christine Vigot, bezweet 
onder hun petten met jerrycan water aan 
de mond uitrustend in streepje schaduw 
van stoffige Jeep. Als voetballers die 
smekend op begrip hun beklag doen bij 
de scheidsrechter, laten ze de schade zien. 
Regardez, ici, là…! Nauwelijks knopppen 
en als er een tussen het gebladerte opduikt, 
blijkt die verdroogd, verkruimeld door 
valse meeldauw. ‘Maar waar ze wel chemie 
gebruiken, is het net zo erg hoor…!’ Plots, 

berustend zegt Fabrice, allez, we gaan 2015 
proeven. Eenmaal koel onder de grond, 
kan er toch een lach af, keert de bravoure 
terug. Wat een gewéldig jaar, alle wijnen, 
van coteaux bourguignons tot échezeaux, 
stralen. Ze zullen chers worden, très chers, 
grimast Fabrice bij afscheid. Dat vrezen wij 
ook.

2014 Bourgogne Rouge
‘Les Lutenières’ 
Van 50+-lapje pinot fin pal aan foute kant 
D974. Weg over, 35m hooguit, en hee… je 
staat in Vosne-Romanée. Het zachte fruit, 
de rozen, het kruidige: echt vosne.
Als u snel bent is ook vosne-romanée La 
Colmbière nog via de site te bestellen.
03914 6  Eind 2016-2019   € 16,95

Bertrand Ambroise bij de nieuwe foeders Wijngaarden les vignes de Joanny, bij Mâcon



BOURGOGNE

BERTRAND AMBROISE
12015 Bourgogne Blanc € 15,95
03014 Bourgogne Rouge  € 13,95

LES VIGNES DE JOANNY
18814 Mâcon-Davayé Blanc € 15,50

FABRICE VIGOT
03914 Bourgogne Rg Lutenières  € 16,95

HENRI GERMAIN & FILS
08313 Bourgogne Blanc € 21,00
08314 Bourgogne Blanc € 25,00
08114 Meursault € 42,50
08714 Meursault Chevalières € 49,00
08814 Chass. Montrachet Blanc € 61,00
09714 Meursault Poruzot €  63,00
07814 Chassagne-Montrachet Rouge € 29,00

JACQUES CARILLON
11214 Puligny-Montrachet € 45,00

EN BELLES LIES
06114 Bourgogne Aligoté  € 13,95
07114 Bourgogne Blanc € 21,00
09114 Santenay Blanc € 21,95
10814 Hautes-Cts-de B Rouge € 21,00
08514 Maranges Rouge € 21,50
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–  B O U R G O G N E  –

Ondergronds bij Jean-François Germain in Meursault

–  B O U R G O G N E  –

De kelderdeur bij Jacques Carillon, Puligny-Montrachet

Germains ondergrondse 

Derde jaar op rij is het onweerspellend 
drukkend (32˚C) de dag van ons bezoek 
aan Jean-François Germain. Hij is kwartier 
te laat, niets voor hem. Het zweet van 
gebronsde konen wissend verontschuldigt 
hij zich: du travail dans les vignes na de 
nachtvorstschade van mei en de mildiou 
(valse meeldauw) die zich al voor de bloei 
op de gekwetste plantjes heeft genesteld. 
Het is nat geweest, te koud, en nu, de 
tweede mooie dag pas deze maand, alle 
hens in de wijngaard… Vrouw Sophie 
Jobard komt er puffend bij staan, zij was in 
andere akker aan de slag. Dapper duo.
Fijn om vervolgens in Germains immer koele 
(nu 13˚) ondergrondse af te dalen. De sleutel 
voor het eeuwige leven dat zijn wijnen lijken 
te hebben: ze vergisten en rijpen er van 
nature in alle langzame rust. We proeven 
2015 van het vat, sommige wijnen zijn nog 
niet uitgegist. Prachtjaar met de bourgogne 
rouge, beaune bressandes, meursault 
charmes als hartendiefjes. Van 2014 zijn 
de crus nu ook op fles. De hoeveelheden 
2014 zijn klein (hagel rond Beaune, Volnay 
en lagere delen Meursault). De witte crus 
gaan minstens 10 jaar mee, rood 4-8. Op 
intekening al uitverkocht zijn: beaune 
bressandes; clos des mouches; meursault 
limozin; charmes; perrières.

2013 Bourgogne Blanc, Germain
Vieilles vignes in dorp Meursault, niet 
in AOC. Wel het wollige, niet de finesse. 
Jong, fijn toast, kruidig, volume, stevig, 
frisse zuren. Favoriet menig sommelier van 
sterrenrestaurant. 
08313 6  Eind 2016-2019 m € 21,00

2014 Bourgogne Blanc, Germain
Editie 2014, mini-meursault, weer halve 
oogst door hagel. Rijker, minder zuren. 

Open, al lekker toast, kruidig, vol, fris. 
08314 6  Eind 2017-2020 m € 25,00

2014 Meursault, Germain
Krachtig, vol en levendig, hint van 
geroosterd brood, fijne zuren. Relatief(!) 
betaalbaar glas voor top-villages.
08114 6  Medio 2017-2022 m € 42,50

2014 Meursault Chevalières
Fris, crispy als een puligny, appels, 
ontluikend toast in finale. Energiek.
08714 6  2018-2023 m  € 49,00

2014 Chassagne-Montrachet Blanc 
1er Cru Morgeot
Rondborstig, jong al verleidelijk: kruidig, 
muscaté, appel, toast. Veel volume.
08814 6  2018-2024 m  € 61,00

2014 Meursault Poruzot 1er cru
Cadeau beau-père Jobard. Stokken 
55+ Porusots dessus. Postuur Limozin, 
mineralige Perrières. Al het mooie uit 
Meursault valt samen. Goed vet, rijp geel 

fruit, gebrande amandelen.
09714 3  2020-2028 m  € 63,00

2014 Chassagne-Montrachet Rouge 
Authentieke chassagne van 65+ akker. 
Zwarte bessen, volfris, puur, toef hout, niet 
zwaar. Straks geurig, ruig, bij wild. 
07814 6  2017-2021  € 29,00

Puligny pur sang bij Carillon

Blijft zijn eigen bescheiden, nuchtere zelf, 
Jacques Carillon uit Puligny-Montrachet. 
Knap, als je eeuwig wijn tekort komt. Sinds 
splitsing van het domaine depuis 1632 
in 2010, lijkt Jacques bevrijd. De wijnen 
hebben naast precisie en finesse, nu een 
wel zo prettige toegankelijkheid.

2014 Puligny-Montrachet, Carillon 
Druiven van tiental percelen: puligny pur 
sang. Elegant, puntgaaf, crispy, steely... 
Nog 2-3 jaar wachten. Beperkt.
11214 6  2018-2022   € 45,00

Natuurbourgognes Belles Lies 

Ook langs wijze oude (69) ommezwaaier 
Pierre Fénals. Op zijn natuurlijke 
bourgognes (En Belles Lies) vielen we al 
bij eerste oogst 2009. Naast 2,5 ha bij 
elkaar geharkte akkers, pacht Pierre bij 
kleine boeren die biologisch werken of 
in omschakeling zijn. Ook klust hij bij 
als adviseur van collega’s die stap naar 
biodynamie overwegen, vinifieert (maar 
dan conventioneel) zijn kelder ook voor 
jonge knul die niet weet wat hij met erfenis 
aan mooie percelen aanmoet. Zo blijft de 
schoorsteen roken ook in jaren van hagel 
en nachtvorst…
Pierre doet het biodynamisch beheer 
zelf, maakt kruidenpreparaten, ploegt 
licht om bodemleven niet te verstoren. 
Het benevelen van wijngaard met bd-
preparaten vanuit koperen rugzak gaat te 
voet. Monnikenwerk. Geen gemakzuchtige 
hulpstoffen als enzymen, stabilisatoren, 

gisten, zuren bij vinificatie en opvoeding. 
Pas bij geklaarde noch gefilterde botteling 
een drup sulfiet. Bourgognes smaken 
anders, zonder make-up. Wij zijn verkocht, 
verknocht. 

2014 Bourgogne Aligoté , Belles Lies
Knisperende aligoté, dorstlessend en 
opwekkend vief. Vrolijk (makend) en 
gevaarlijk licht (11%). Aangeraden in FD. 
06114 6  Nu-2018 ∆ BC € 13,95

2014 Bourgogne Blanc, Belles Lies 
Eigen akkertje in Saint-Aubin. Vol, breed 
ondanks ampere 12˚, beginnend buikje, 
toast, kracht, lengte. Nog even geduld. 
07114 6  2017-2020 m € 21,00

2014 Santenay Blanc, Belles Lies
Zuidelijkste blanc Côte d’Or van keirijke 
bodem. Bevallig volslank. Witte bloemen, 
munt, peer. Schoon, fris, iets mineralig. 
09114 6  2018-2021 ∆ € 21,95

2014 Hautes Côtes de Beaune Rouge
Dartelend zwart fruit, energie. Licht, fris, 
geparfumeerd, verteerbaar. Verslavend. 
10814 6  Eind 2016-2020  € 21,00

2014 Maranges Rouge, Belles Lies 
Stokken 60+, dat proef je. Griotjes, donkere 
tonen, aards, stoer, puur pinot, niet 
complexe wel intense, lange finale.
08514 6  2018-2021  € 21,50
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Beaujolais & Lyonnais
Net als in de Loire kun je in Beaujolais nog vins authentiques op het fruit, op 
het leven, elegant, zonder zoet, zwaarte of hout vinden. Zoals sinds jaar en 
dag op Domaine du Vissoux: zó, zwavelarm en zonder toevoegen van suiker, 
zonder hulp van smaaksturende gisten of Arabische gom, kunnen beaujolais 
ook smaken. Geen vins nature als bij Lapierre, Breton, Descombes etc. maar 
klassiek grote wijnen van nature. Nog iets zuidelijker doemen de Coteaux 
Lyonnais op, de herontdekte heuvels rond Lyon waar Guillaume Clusel –
zoon van – excelleert. In 2015 is het bij beide domeinen smullen geblazen. 

Loire Luilekkerland…
Langs de lange lange Loire vind je legio getypeerde, lichtverteerbare wijnen 
van druiven als chenin, sauvignon, melon de bourgogne, pineau d’aunis, 
cabernet franc. Een Luilekkerland waar veel ‘en bio’ wordt gewerkt, hoewel 
het zo nat en noordelijk lastiger is dan in de Provence of Languedoc. Modes 
zijn hier van minder belang; spaarzaam of geen houtgebruik; niet te veel 
alcohol; wel zuren en fraîcheur; invloed van de jaargang is groter dan elders. 
Na serie moeizame oogsten kon men in 2014 (Sancerre) en 2015 (Touraine, 
Anjou) weer eens tevreden spinnen over kwaliteit én kwantiteit.

Oude staken bij Pré Baron, Oisly

Groot jaar 2015 bij Domaine du Vissoux

Le rouge et le blanc du Pré Baron

Oogst no 20 bij Vinoblesse van Jean-
Luc Mardon van Domaine du Pré Baron 
met getypeerde, stuivende, duurzaam 
geproduceerde (Terra Vitis) sauvignons 
voor een breed publiek. En in grote jaren als 
2015 ben je ook met de rouge spekkoper….

2015 Sauvignon de Touraine
Echt sauvignon, écht Loire: kruisbessen, 
grapefruit, sappig en goed vol in 2015.
02215 6  Nu-2017 ∆    € 9,10

2015 Touraine Oisly L’élégante
Laatpluk sauvignon oude stokken. Denk 
aan dure Nieuw-Zeelander. Gekonfijt fruit, 
zachte kracht, niet zonder finesse. 
02715 6  Nu-2019 m € 10,85

2015 Touraine Rouge Renaissance
Zachtfrisse, luchtige loire van handpluk 
cabernet franc 40%, côt 30%, pinot noir 
40%. Zonneklaar een zonnejaar. Alles rijp: 
het fruit, de zuren, tannines. Koopje. Koel 
schenken. 
02915 6  Nu-2017  BC € 9,25

Muscadet natuurminiatuur 

2015 Muscadet de Sèvre et Maine 
sur lie, ‘Amphibolite Nature’
Van biodynamisch muscadetlicht Jo 
Landron (La Louvetrie). Fijn, zacht ziltig, je 
ruikt, proeft de zee, nat zand en schelpjes. 
Vanaf de fijne lie, ongefilterd op fles 
gebracht, 11.5%. Een 9 bij Hamersma: ‘zilt, 
zee, zinderend, zuiver’.
21415 6  Nu-2017 ∆ BC  € 11,95

Grand millésime à Sancerre

Juichjaar in Sancerre, 2014: kwaliteit en 
kwantiteit. Dat zien Pascal Reverdy en 
dappere schoonzus Sophie, weduwe van 
in 2007 bij stupide ongeluk omgekomen 
Nicolas, graag. Domein beslaat 14ha aan 
steile kalkhellingen, we zagen er ’s winters 
eens kinderen als Olympische bobsleeërs 
omlaag roetsjen. Pascal werkt met veel 
respect voor de natuur maar in 100% bio 
gelooft hij (nog) niet… Te rationeel voor.

2014 Sancerre Blanc 
‘Terroir de Maimbray’
Un grand millésime: roze grapefruit, 
vlierbloesem, krijt, pepertje. Breed, intens, 
strak maar sappig. Plots land je op de terres 
blanches, witte kalkgrond. Au!? Non, au 
contraire.
02514 6  Nu-2020 ∆ € 15,50

Groot jaar bij Vissoux

De sappigste bojo’s van al vindt u sinds 
1994 bij Vinoblesse: die van Domaine du 
Visssoux. Beaujolais die ook fraai kunnen 
rijpen. In recente proeverij van Bourgogne 
Aujourd’hui scoorden de veteranen 
Vissoux: 18/20pt brouilly 2009, 2007 én 
2006. De moulin-à-vent 2009 en 1999(!) 
ook 18/20 pt. In 2015 (la grandé année) 
geven Pierre-Marie en Martine Chermette 
opnieuw beaujo-les: wijnen voor nu, en 
straks: zonnig rijk maar blakend van 
levenslust. 

2015 Beaujolais Cuvée Traditionnelle
Vissoux vieilles vignes, topjaar. Kloekfris, 
volume. Zwart fruit, rood fruit, het rokerige 
van oude stokken. Glas vol, glas leeg. Koel 
van genieten.
13515 6  Nu-2018  € 11,95

2015 Brouilly Pierreux
Nu de verleidelijkste. Gamay van oude 
ranken op de Mont Brouilly flanken. 
Gekonfijte framboos, zwarte kers, zwarte 
aarde, opwekkend en lang.
13315 6  Eind 2016-2021  € 16,25

2015 Fleurie ‘Les Garants’
Warm jaar, niettemin een en al élégance. 
Subtiel viooltjes, iris, jasmijn. Zwierig fris. 
17/20pt Revue du Vin de France. Doen.
13815 6  Eind 2016-2021  € 17,95

2015 Moulin-à-Vent ‘Trois Roches’
Drie rotsige, hoog gelegen akkers (La 
Rochelle, Rochegrès, Rochenoir) geven 
beet, gespierde gratie, rozen, rinse kers. 
Snuf hout komt van luxe opvoeding. 
13915 6  Eind 2017-2025 l € 17,95

Ondertussen 20km van Côte-Rôtie

Grond in Côte-Rôtie is niet te betalen 
voor jonge starters, reden voor Guillaume 
Clusel, zoon Gilbert Clusel en Brigitte 
Roch, 20 km hogerop, net ten zuiden van 
Lyon te investeren. Druiven zijn die van de 
Beaujolais, expositie, granietbodem à la 
Côte-Rôtie. Cultuur is bio, stijl wijnen: sur 
l’élégance. 

2015 Ctx du Lyonnais Blanc l’Hecto
Jonge chardonnay (sélection massale) op 
condrieu-gebruikte vaatjes opgevoed. 
Zalig zacht, fijn fris, toast, witte perzik, 
abrikoos (condrieu?!), floraal. Beau... 
36915 6  2017-2019 ∆  BC € 15,95

2015 Ctx du Lyonnais Rge Traboules 
Gamay als syrah bij pa/ma sulfietloos maar 
klassiek gemaakt, géén macération (semi-)
carbonique. Fris, fijntjes, besjes, framboos, 
pepertje, bloemen. Lichtvoetig krokant, 
intens. Beste koop Perswijn. 
42515 6  Eind 2016-2019  BC € 12,25
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Grands vins du Languedoc 
In de Languedoc, ’s werelds grootste, wellicht ook spannendste wijnstreek, 
delven we al 30 jaar. Met menigeen werken we vanaf eerste oogst: Clos 
Marie (1986), Murettes (1991), Deux Anes (2000). Of werktén: Chabanon 
(1993), Morties (1995), Cal Demoura (1995), Marc Valette (1993)… Het leuke 
is dat – ondanks alle zon op de druivenbol – ieder districtje de wijnen een 
eigen karakter, kruiderij, fruit en rijkdom verleent. Waarin je – mits ze 
natuurlijk zijn gemaakt – ook roerige geschiedenis, bodem, microklimaat, 
druivenmix en la signature van wijnboer proeft. Voor elke smaak, elke beurs 
(zie ook pagina 4, 5) veel wils. Proef een rouge uit La Clape naast een uit Pic 
Saint-Loup of Faugères: een reis van geuren en smaken….

Le Limoux

Atlantisch Oc, onder Carcasonne. Naast 
mousserend, krachtig frisse chardonnay, 
soms met mauzac, ook puike pinot noir. 
Merlot ok, cabernet-sauvignon: mwah…

Deux Bourguignons in Antugnac 

Op kalk- en fossielrijke grond bij gehucht 
Antugnac, in het zuidelijkste en hoogste 
deel Limoux, paren chardonnay en pinot 
noir rijkdom aan Bourgondische elegantie. 
Reden voor Bourguignons Christian 
Collovray en Jean-Luc Terrier er rond 
1990 te investeren in Château d’Antugnac. 
Goede zet. De 400.000 flessen/jaar vliegen 
weg. De basis (pagina 4, 5) is ook steengoed. 

2014 Haute Vallée Blanc Chardonnay, 
Grands Penchants
Voor AOP Limoux is houtopvoeding 
verplicht, chardonnay zònder gaat als 
hoge vallei op fles. Welwillend, zuiver, fris, 
floraal, sappig. Ontdekken waard.
31014 6  Nu-2018 m € 10,25

2014 Haute Vallée Rouge, Pinot Noir 
Limoux is het vakantiehuisje van pinot noir. 
Buiten de Bourgogne komt ie liever niet, 
maar allez, hier is het fijn toeven. Rood 
fruit, vleug vanille, volslank, opwekkend 
fris.
31114 6  Nu-2018   € 9,95

La Clape

Ooit eiland, nu kalkrotsig natuurpark bij 
Narbonne sur mer. Warmste, droogste 
wijnstukje Frankrijk. Magische wijnen 
mogelijk mits men bedwelmende natuur 
van pijnbomen, cipressen, wilde bloemen, 
jeneverbes, tijm, rozemarijn, vlinders, 
cicaden, zeldzame vogeltjes respecteert.

Pech Redon: l’absolu de la Clape

In 2014 (ook) week bij Pech Redon in 
natuurpark La Clape meegeknipt met de 
vaste équipe locale. Laatwarme avonden: 
na elven nog buiten eten, oude jaren 
drinken met Christophe Bousquet en Marie, 
advocate in Narbonne. Wat weet Christophe 
veel van de streek, van andere wijnboeren, 
wat kan hij er smeuïg over verhalen. In 
Revue du Vin de France werd Christophe tot 
vigneron du millésime 2014 gekozen, van 

de héle Languedoc. En Bettane & Dessauve: 
‘en competition frontale avec Mas Jullien 
et Peyre Rose, l’absolu de La Clape et du 
Languedoc’. Tof al die lof.

2014 La Clape Blanc ‘l’Epervier
Wit (bourboulenc, grenache blanc) van 
de buitencategorie. Beschaafder dan 
voorheen. Venkel, pijnboom, abrikoos, 
jodium. Vol, minerale fraîcheur. Eetwijn. 
Ook bij De Leest (***) op tafel. RdVF:15.5-
16.5pt.
09614 6  Nu-2018 m BC € 12,95

2014 La Clape Blanc ‘La Centaurée’
Wow-wit van 80% bourboulenc (hout) 
en grenache blanc. Een en al mediterrane 
energie en mineraliteit. Op slot nog, in de 
kiem: perzik, bloemen, dennen, rozemarijn. 
Zachte kracht, fraîcheur, zilt als fijne 
manzanilla. Bij vis van de grill, gamba’s, 
mosselen.
10614 6  Medio 2017-2024 m BC € 18,95

2015 Coteaux-du-Languedoc Rouge 
‘Les Cades’
Nu 80% syrah, 20% cinsault 50+stokken. 
Na lagereschooltijd van rijp syrahfruit gaat 
het weldra claperen: laurier, jeneverbes, 
peper, hars, rozemarijn. Warmvol, rijp maar 
fris, mineraal. Groot jaar bij Pech Redon.
27415 6  Eind 2016-2019+ l BC  € 10,95

2014 Vin de France Rouge ‘l’Éperon’
Bonus 2014, toen Marc meeplukte: 100% 
carignan, oudste (50+) perceel onder Coffre 
du Pech Redon, hoogste punt La Clape. 
Lastig knippen. Woeste wijnknoesten 
omstrengeld door venijnige braamstruiken, 
handschoenen nodig. Wijn met Spaans 
temperament (Priorat). Braam (jawel), 
bosbes en van La Clape: hars, jeneverbes, 
rozemarijn. Vol, fijne zuren, voor carignan: 
zachte tannines.
31414 6  Nu-2020+ l BC  € 13,95

2012 La Clape Rouge ‘l’Epervier’ 
Grandeur terroir en jaar. Pas na 30 maanden 
op fles als late bottled vintage: donker fruit, 
ceder, koor van cades en specerijen. Heftig, 
vol, energiek, zijden tannines. Essentie 
La Clape op 75 cl. Grande réussite RDVF; 
17pt. Terre de Vins (en top-10 OC); 9+ bij 
Hamersma.
00312 6  Nu-2018+ l BC € 14,50

Les Corbières

Grootste, meest gevarieerde AOP. In hoofd-
rol: carignan. Van pal aan zee tot de ruige 
rotsen van Alaric in binnenland. 

Demeter bij Deux Ânes

Bij Domaine des Deux Ânes in de heuvels 
boven Peyriac de Mer geen buren; wel de zee 
in de verte; altijd wind, zo niet uit de bergen 
dan wel maritiem; bosschages tussen de 
percelen. Domein en biodynamie (Demeter) 
met zoals het hoort (maar je zelden ziet) 
ook dieren: schapen begrazen en leveren 
dagverse mest; ânes (ezels) snoeien en 
houden gezelschap; kippen + olijfbomen 
ook voor de biodiversiteit. Een gemengd 
bedrijf zoals ooit gewoon was voordat 
wijnbouw grootschalige monocultuur werd 
met alle ziektegevaren en chemie van dien. 

2014 Corbières ‘Premiers Pas’ 
Bijna 100% carignan de tweede, warme 
week september zelf geknipt. Zachter dan 
2013: smeuïg, joviaal, springerig fris. 
27514 6  Nu-2018  BC € 9,50 

2014 Corbières ‘Les Fontanilles’
Huisgeplukte grenache, carignan, syrah, 
geen hout. Fris, kers, bosbes, garrigues, 
welgevuld, supersappig. Aanrader. Ook op 
magnum (per 6) te reserveren. 
25514 6  Nu-2020   € 10,95De hoge vallei bij Antugnac Oogst 2014 bij Château Pech Redon
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Onze favoriete auberge in de Pic Saint-Loup

2014 Corbières ‘L’Enclos’
Veel grenache, met syrah, houtgelagerde 
mourvèdre Ingetogen, donker fruit, jong, 
compact, volslank, fijn uitwaaierend in 
specerijen.
25614 6  2017-2021 l BC  € 13,95

Le Faugères

Oudste appellation Oc, boven Saint-Chinian. 
Louter leisteen. Geeft warme élégance, 
fluwelen tannines, rozengeur.

Domaine de Valambelle
Artisanale faugères (pagina 5), wijnwaar.

Les Terrasses du Larzac

Allegaar mooie terrroir: van Argelliers, 
Aniane, Montpeyroux, Saint-Saturnin, 
Jonquières, Saint-Privat tot Lac de Salagou 
aan toe. Alle druiven doen het goed. 
Gloeiende dagen, koele nachten, want 
Cevennen in de rug.

Roc & Lune anno 1890

Op Domaine de Malavieille werkt Mireille 
Bertrand biodynamisch, voor het milieu en 
om bodem in wijn uit te drukken. Ploegen 
met paard en eigen compost stimuleren 
bodemleven. Meeste grond bij Lac de 
Salagou. Ook perceel uit 1890 in cru Saint-
Saturnin, kern Terrasses du Larzac in 3e eeuw 
al door Romein Lucianus geëxploiteerd.

2015 Saint-Saturnin, Roc & Lune
In historische cru, geërfde carignan uit 
± 1890, gerijpt in souterraine cuve uit 1500. 
Maatje te groot, te goed voor zijn geld… 
Mokka, kers, framboos, tijm, kurkuma. Fier 

postuur, rollende tannines, pit, fraîcheur, 
diepte oude stokken. Rijk, stevig jaar, leg 
ook paar dozen weg.
43515 6  Eind 2016-2019 l BC € 8,50

De fijne fraîcheur bij Agrunelles

Koele kruimel Larzac, Argelliers, verstopt 
halfweg Aniane en de Pic St-Loup, een hoge, 
winderige uithoek waar Stéphanie Ponson 
en Frédéric Porro biokrachten bundelen 
in Mas des Agrunelles. Druiven rijpen 
traag; alcoholgraden zijn laag; kalkbodem 
accentueert frisheid. Vins nature, rustig, 
fijn fris, gesoigneerd. 

2012 Terrasses du Larzac, l’Indigène 
Driesterrenwijn, alleen nog op magnum. 
Op site misschien nog wat op 75cl.
06200 6x1,5 l  Nu- 2020  BC € 21,00

Grand Cru van vergeten gaarden 

In gat Saint-Privat boven Saint-Jean de La 
Blaquière met terroir van leisteen, kalk, 
zandsteen, vinifieert Jean-Baptiste Granier 
door kleine boertjes natuurlijk geteelde 
druiven van vergeten gaarden, deze zo aan 
anonimiteit van coöperatie ontrukkend. 
Rijping in een Bourgondisch vochtig koele 
schapengrot. Drie sterren in Guide Bettane 
& Desseauve.

2014 Les Vignes Oubliées, 
Terrasses du Larzac
Allures grand cru: 17pt Bettane & Desseauve. 
Geraffineerd glas van oude grenache, 
carignan, syrah op 300-400m hoogte, in 
donkere koelte op grote vaten wijn geworden. 
Fraîcheur, bosfruit, tijm, olijf, chique snuf 
hout, natuurlijke élégance, fijne tannines.
35814 6  2017-2020 l € 17,50

Le Minervois

Een óven hier ’s zomers, piscine nodig. 
Wijnen van vlakte bij Narbonne en 
Carcasonne: non merci. Die van rond La 
Livinière met veel syrah: oui! Geur: droge 
gele bloemetjes, santolina. 

Oprechte minervois van Murettes

Loyale sappelaars Jean-Louis en Viviane 
Bellido hebben op Domaine des Murettes 
hun draai weer gevonden. Vanaf oogst 2014 
het biocertificaat, al vergaten ze dat op 
het etiket te zetten… Nu loon naar werken, 
voor bio liggen de prijzen hoger. Zijn wijnen 
veranderd? Licht zullen ze nooit worden, 
oprecht zijn ze altijd, wel is aan energie en 
verteerbaarheid gewonnen.

2015 Viognier Murettes, Vin de France
Geen condrieu maar fijne biologische 
viognier uit Minervois. Volzacht, fris, 

abrikoos, perzik, streekkruiden, bloemen.
04715 6  Nu-2017 m BC € 10,25

2014 Minervois, Rouge des Murettes
Zwarte kers, kruiderij, thee, kamille, peper. 
Pittig jong, goed fris. Straks vol en als 
maître Bellido de gulheid zelve. 
05714 1 2  Nu-2018 l  € 9,95

2011 Minervois La Livinière, Cimes
Cru van Minervois en dé plek voor syrah: 
La Livinière. Cassis, wat hout. Gevuld, rijk 
en stoer, finale van velours. Is ie op, volgt 
2013 of 2014.
04911 6  Nu-2018 l € 12,95

Le Pic Saint-Loup

Noordelijkste, natste stukje Oc, uitlopers 
Cevennen. Rood én wit op de fraîcheur 
en élégance met tijm, eucalyptus, 
bosaardbeitjes. Een stoet nieuwkomers 
hier, Clos Marie blijft de top.

Clos Marie: de piek van de pic 

Eerste fles (1996) piekte al chez Vinoblesse, 
twintig jaar later zijn de pic-saint-loups 
van Clos Marie de streek ontstegen. 
Christophe Peyrus en Françoise Julien 
maken elegante, verteerbare wijnen op 
de fraîcheur en energie. Biodynamisch 
werk van achtkoppige equipe zorgt voor 
vitale druiven die eerder rijp zijn waardoor 
wijnen minder alcohol bevatten. Laissez-
faire bij de opvoeding op gebruikte vaten: 
hun druiven zijn gezond en wijs genoeg 
om zelf te beslissen hoe, wanneer, wát voor 
wijn ze willen worden.

2014 Pic Saint-Loup Blanc Manon
Bizar energiek voor een blanc du sud. 
Maccabeu, veel roussanne, clairette, 
grenache blanc geven bloemen, perzik, 
bergamot, rozemarijn. Slank, fris, zacht, 
onderhuidse spanning, 15-16pt RDVF. 
24114 6  Nu-2018 ∆ BC  € 17,95

2014 Pic Saint-Loup L’Olivette 
Op het fruit en pure plezier. In het Frans: une 
gourmandise. Aardbeien, tijm, eucalyptus, 
dropje, vlezig, zacht en kwiek. Heerlijk, nú al. 
14714 6  2017-2020  BC € 14,95

2012 Pic Saint-Loup Simon
Dansend glas met bloedsinaasappel, braam, 
rozemarijn, subtiele mineraliteit, zachte 
tannines. Bettane & Desseauve: 17.5pt : ‘fin, 
subtil, le pic à son meilleur. Jus splendide, 
minéralité superbe’. Parker: 92pt.
04212 6  Nu-2021 l  € 22,50

2012 Pic Saint-Loup Métairies du Clos
Confidentiële cuvée, kruidig en krachtig 
van 60% stokoude carignan. Stoïcijns stoer 
als de zeeman die Christophe tot 1985 was… 
Parker: 92pt.
24312 6  2017-2023 l € 22,50De oude schapengrot bij Les Vignes Oubliés van Jean-Baptiste Granier – © foto: E. Perrin
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Rhône zuid, Rhône noord…
In 1983 sloten we de Vaucluse in ons wijnzoekend hart. Nachttrein tot 
Orange, met duim omhoog naar Beaumes-de-Venise. Er zouden vele 
vakanties, logeerpartijen in Le Barroux, Sablet en Gigondas volgen. 
Tegenwoordig verblijven we – er moeten meer wijnmijlen worden gemaakt 
– maar een nachtje in Les Dentelles de Montmirail, nog even betoverend, 
maar toeristisch. In 1986 treinen we (auto hebben we nog steeds niet) ook 
richting Noord-Rhône, het land van koning syrah. Lopend van Vienne naar 
nestor Albert Dervieux in Verenay, Hij is dan nog président van Côte-Rôtie; 
hij laat een 1947 proeven, de lat is gelegd; wijst zijn kroonprins aan, de jonge 
Gilbert Clusel. Dag later fietsen we vanuit Tain l’Hermitage door Hermitage, 
Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas en proeven oude-school-syrah 
bij Chave, Gripa, Grippat, Juge, Cave des Clairmonts. Andere tijden. Anno 
2016 wordt op meeste goede Rhône-domeinen biologisch of biodynamisch 
gewerkt, zoals bij onze Cabotte, Ferme Saint-Martin, Combier, Clusel-Roch, 
La Vrille et le Papillon. Genieten, zeker in 2015.

–  R H Ô N E  –

De frisse finesse van Cabotte

Op bloedhete junidag naar het afgelegen 
Domaine la Cabotte, net voorbij bossen 
van Massif d’Uchaux. U weet wel, van 
Bourguignonne Marie-Pierre (Domaine 
d’Ardhuy) en Champenois Eric Plumet. 
Hun biodynamische aanpak (Demeter) van 

de wijngaarden (poreuze zandsteen met 
kalk en silex), vertaalt zich in transparante 
zuren en noordelijk frisse finesse. Oók in 
tropenjaar 2015, zo blijkt als we samen in 
het sober-mooie proeflokaal met uitzicht 
op verre Mont Ventoux alles doorproeven 
en -praten.

2015 Côtes-du-Rhône Blanc ‘Colline’
Goudgeel van gloed, kruiden, perzik, 
mango, venkel, je proeft dat druiven 
goudgeel, schoon, perfect plukrijp waren. 
Vol en zacht, energiek. Wit met pit.
02615 6  Nu-2018 m BC € 10,50

2015 Côtes-du-Rhône Rouge ‘Colline’
Rijpe kers, framboos, chocola, lavendel. 
Voller dan anders, massief nog, fijne zuren 
voorkomen zwaarte. Even geduld. Via site 
is nog 2014 te bestellen voor acute dorst.
01915 6  Medio 2017-2020  BC  € 10,50

2014 Côtes-du-Rhône Villages 
Massif d’Uchaux ‘Garance’
Massif d’Uchaux? Onbekend. Houen zo. 
Zwijgplicht. Want prachtwijnen voor niet te 
veel geld. Peper, viooltjes, bramen, frisheid, 
kruiden in compacte douceur.
03114 6  Eind 2016-2020 l BC € 12,50

Ardèche: La Vrille et le Papillon 

Syrah opwekkend, verteerbaar licht als 
een côte-rôtie; viognier zalvend als een 
condrieu; voor derde van de prijs bij La 
Vrille et le Papillon van Méryl Croizier. Deze 
zei in 2012 baan als oenoloog op om thuis 
in Ardèche van opa’s 5ha, biologische 
natuurwijnen te maken. Joepie-wijnen. De 
viognier 2015 was eind augustus nog niet 
uitgegist. Geduld.

2015 Vin de France Rouge, 
Syrah ‘Tous Cousins’
Syrah met zwier jonge crozes-hermitage. 
Floraal, zwart fruit, peper, krokant. Vin 
nature, voller dan 2014, blijft licht en 
heerlijk verteerbaar. 
13215 6  Eind 2016-2019  BC € 11,25

Sparren bij Ferme Saint-Martin

Fijne halte op (terug)weg verre zuiden, 
het hoog in de Dentelles de Montmirail 
verstopte Ferme Saint-Martin van Guy 
en zoon Thomas Jullien. De laatste 
experimenteert elk jaar op kleine schaal 
met de vinificatie. Hoe en wat zegt hij 
niet vooraf, wij moeten blind proeven, 
daarna gaan we sparren, uitwisselen. 
Leerzaam voor jonge Thomas én voor de 
oude wijnkopers. Chez les Jullien bio niet 
als modegril maar uit respect voor mooie 
natuur hier. Vinificatie en rijping zonder 
sulfiet in 12e eeuws kappelletje. 

2015 Côtes-du-Rhône Blanc, Le Blanc
Spannend... Ongefilterd, bijna sulfietloos. 
wit van clairette en roussanne. Volzacht 
maar fris, vitaal. Steranijs, peer, abrikoos, 
kruidig. Niet te koud serveren. 
05815 6  Eind 2016-2017m BC € 14,25

2015 Côtes-du-Rhône Les Romanins
Jonge spruiten beaumes-de-venise. Zwart 
fruit, brem, olijf, rozemarijn. Sappig, mals, 
naturel.
05415 6  Nu-2018  BC € 10,50

2014 Beaumes de Venise Rouge
‘Les terres jaunes’ 
Genereus als gigondas maar energieker. 
Floraal, zachte kersen, vlezig, fraîcheur. 
Superbe, vond Revue du Vin de France en 
riep pa uit tot vigneron du millésime.
23214 6  Nu-2019 l BC € 12,95

2014 Beaumes de Venise Rouge
‘Le Saint-Martin’ 
85% grenache van 50-100 jaar; rijping deels 
op foeders; topcuvée depuis 1964; Diep, 
donker, kruidig, mineralig. Grand vin du 
sud: doen…
14314 6  2017-2021 l BC € 16,95

Intekenen Côte-Rôtie Clusel-Roch 

De wijnen van minidomein (4ha, enige 
biologische Côte-Rôtie) van Gilbert Clusel en 
Brigitte Roch krijgen in de pers nu de lof die 
ze verdienen. Ze zijn kostbaar maar dat zijn 
álle côte-rôties. Oogst 2013 ter intekening 
en condrieu 2015 met score Revue du vin de 
France erbij. Reserveren via bestelformulier 
(achterkant, overige wijnen) of via website. 
Alle wijnen per 3 verpakt.
2015 3  Condrieu Verchery  € 42,–
2013 3  Côte-Rôtie Classique  € 42,–
16.5/20 pt. Revue de Vin de France
2013 3  Côte-Rôtie La Viallière  € 60,–
17.5/20 pt. Revue de Vin de France
2013 3  Côte-Rôtie Gr. Places  € 80,–
18/20 pt. Revue de Vin de France

De luxueuze crozes van Combier

Een mooie crozes-hermitage biedt veel 
syrah voor zijn geld in topjaar als 2015. 
In juni waren we bij koning der crozes, 
Laurent Combier wiens 1992 onze eerste 
biologische wijn was. Zijn vader, bio-man 
van eerste uur, blijkt onlangs overleden; 
zoon Julien (25) met diploma oenologie 
op zak werkt nu mee. Laurent houdt van 
rijke, luxueus opgevoede wijnen. Het fruit 
(druiven) is zeker zo belangrijk, de familie 
teelt ook biologisch abrikozen, nectarines, 
perziken en dat proef je. Duur? Kijk naar de 
Bourgogne: de keuze is snel gemaakt. Later 
ook de somptueuze 2015 Domaine Combier 
€ 21,– via website al te reserveren.

2015 Crozes-Hermitage Rge Cuvée L.
Les 1 magie Noord-Rhône. Syrah op zijn 
verleidelijkst: zonrijp maar noordelijk 
fris, fijn, geen hout. Braam, bosbes, cacao, 
wat gerookts, jodium, groene peper, mals, 
luchtig. Als bonbon van Valrhona.
06515 6  Eind 2016-2019   BC  € 16,50Uitzicht op de Mont Ventoux vanaf Ferme Saint Martin
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–  I T A L I Ë –

Eerste Italië-reis van dit jaar: Vinitaly, logeren aan het Gardameer De stralende wijngaarden van Francesco Brezza met op de achtergrond de Alpen

Sulle strade Italiane
Sinds 1999 zijn we ook regelmatig op Italiaans wijnpad. Zulks met dezelfde 
kritisch-nieuwsgierige onbevangenheid als waarmee we in Frankrijk vanaf 
1986 speurneuzen. Ook (juist) in Italië blijken spannende, authentieke wijnen 
te vinden. Als je maar zoekt. Dit jaar hadden we Gabrielle Buondonno en 
Marco Carpineti te gast op onze proeverij; in april ontmoetten we meeste 
leveranciers op Vinitaly, of op een van de parallelle biobeursjes buiten 
Verona; in mei bezochten we kinderen de Bartoli op Sicilië; in juni tikte 
Tjitske Piëmonte en Ligurië aan; dit najaar staan tripjes naar Sardinië en 
Calabrië of Campania op het program. Heerlijk om sulla strada del vino te 
zijn, te proeven, te praten en ’s avonds te genieten van la cucina italiana.

Trentino

Land van bergen, appels, druiven. En 
met opvallend veel kankergevallen onder 
agrarische bevolking… Er wordt flink 
gespoten zo hoog, nat en noordelijk. Kies 
daarom voor biologisch hier. Meeste wijn 
komt van grote huizen en coöperaties, en 
wordt gemaakt van internationale druiven. 
Familiebedrijven kiezen eerder voor de 
authentieke teroldego, nosiola en manzoni.

Amforadori in de Dolomieten 

La grande dame delle Dolomiti Elisabetta 
Foradori zette streek en druif teroldego op 
de wereldkaart. Jong al beroemd dankzij 
rits tre bicchieri in Gambero Rosso, gaat ze 
later linksomkeerd op zoek naar verdieping, 
verbinding met de natuur en kiest voor 
biodynamie. Voor paar wijnen gebruikt ze 
Spaanse amfora’s. Het poreuze en de slechts 
rustig oplopende temperatuur, zorgen 
ervoor dat de wijn ademt, vrij is. En geen 
houtsmaak heeft! Ook wit van de sereen 
charismatische Elisabetta is de moeite en 
prijs waard. Maar de basis is rood: teroldego 
to go, de top uit Noord-Italië.

2015 Fontanasanta Manzoni Bianco, 
Vigneti delle Dolomiti
Net op fles, de mooie 2015. Bij heilige bron 
rijpten manzoni bianco-druiven in alle rust. 
Wijn paart rondeur van pinot bianco aan 
het vieve van riesling, en geurt naar een 

boeket alpenbloemen en -kruiden. Een 9,5 
bij Hamersma voor eerdere jaargangen.
43315 6  Nu-2018 ∆ BC € 22,50

2013 Foradori, Teroldego Vigneti delle 
Dolomiti 
Teroldego to go: volop bramen, blauwe 
bessen, granaatappel. Monter fris, 200% 
drinkbaar, pepertje, sappige finale. 
43013 6  Nu-2018  BC  € 18,95

2013 Teroldego op amfora
Teroldego sulfietloos in amfora’s tot wijn 
gegroeid. Sgarzon fijn, Morei krachtig, 
beide uniek. Toe, trakteer u zelf eens... 
42913 6  Sgarzon 2017-2019+ BC  € 29,95
43413 6  Morei 2017-2019+ BC  € 29,95

Piemonte

Heuvelachtig gebied in Noord-Italië ten 
zuiden van Turijn (Torino: ‘tureng’ in 
plaatselijk oudfrans dialect) genoemd naar 
zijn ligging aan de voet van de bergen. 
De akkers zijn er zo versnipperd als in de 
Bourgogne. Druiven o.a. barbera, dolcetto, 
nebbiolo, cortese, freisa, grignolino, 
moscato bianco. Te veel AOP’s en DOCGs 
om op te noemen. De belangrijkste: barolo, 
barbera d’alba, dolcetto d’alba, langhe 
rosso, barbaresco, roero, gavi, moscato 
d’asti. Gastvrije streek, weinig toeristen. 
Je eet er geweldig (wel zwaar), legio 
mogelijkheden tot proeven, het wemelt 
van de enoteca’s en osteria’s waar tegen 
fatsoenlijke prijzen wordt geschonken. 

Monferrrato Tenuta Migliavacca

Oudste BD-wijnbedrijf van Italië? Sinds 
1964(!) werkt de familie Brezza op Tenuta 
Migliavacca in het glooiend land van 
Monferrato, al biodynamisch. Getipt door 
Stefano Belloti (Degli Ulivi) die hier ooit 
onderricht kreeg: op naar Piemonte!
Wat direct opvalt is dat de wijngaarden 
blaken van gezondheid; opmerkelijk ook 
de geur van een echt gemengd bedrijf 
(zoals het in BD hoort): naast bloemen en 
kruiden, ook koeien, met het stallige van 
mest, het zoete van melk, hooi… Grappig 
(maar logisch) dat je dat ook min of meer 
in de wijnen van Francesco Brezza proeft. 
Hoe zit het met de vinificatie? Er verschijnt 
een groot vraagteken op zijn voorhoofd… 

“Ik doe helemaal niets speciaals. Als de 
druiven rijp zijn dan oogst ik, doe beetje 
sulfiet op de most en basta. De schillen van 
de grignolino weken wat korter mee dan 
die van barbera en freisa. De wijn vergist 
en rijpt op oude houten foeders. Voor het 

bottelen voeg ik nog beetje sulfiet toe, zo 
hebben ze op fles zo’n 15 mg/l vrij en 30 
mg/l totaal sulfiet.” Simpeler kan niet. Voor 
hele verslag: vinoblesse.nl/nieuws. 

2015 Grignolino del Monferrato
Casalese
Kleur is unbearable light voor rood. Rinse 
kersen en zuren geven bijna de structuur 
van een bianco maar dan met rood fruit. 
Verkwikkend, prettig raspende, nebbiolo-
achtige tannines. Puur en dorstlessend. 
32415 6  Eind 2016-2019  BC € 14,95

2015 Monferrato Freisa
Royale geur: framboosjes, maarts viooltje, 
kruiden, vers hooi. Elegante, heel pure 
smaak, eetlust opwekkend. Bij ravioli al 
plin en andere Piemontese specialiteiten. 
33815 6  Eind 2016-2019  BC € 14,95

Il dolcetto di Nicoletta Bocca

Al bijna jaar geleden dat we op zonnig 
heldere herfstzondag bij koningin van de 
dolcetto Nicoletta Bocca van San Fereolo 
waren. Stil daar. Oord voor kluizenaars. 
We proeven op zolder. Een romantisch 
kantoor, bibliotheek en proeflokaal ineen. 
Herfstlicht dat van drie kanten strijkt 
maakt de magie compleet. Nicoletta 
dirgeert dolcetto als ware het barolo, serio 
dus. De op biodynamische leest geschoeide 
wijnen hebben inner beauty, ze zijn kalm 
en energiek tegelijk. 

2014 Dogliani DOCG ‘Valdibà’
Fris, dansend, verleidelijk framboos, rinse 
kers, specerijtje hier, hazelnootje daar. 
Lichter jaar om jong van te genieten. Doen 
we. Met genoegen.
03414 6  Nu-2018   € 13,50
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De barolo-school van Principiano 

Vaak gestelde vraag: tot welke school 
hoort Ferdinando Principiano? Die van 
traditionalisten als Rinaldi, Mascarelli of 
modernisten als Altare, Gaja? Hij staat er 
ergens tussenin. Denken wij. Hij gaat verder 
terug dan traditionalisten door alle chemie 
echt af te zweren, tegelijkertijd is hij 
modernisten voor, door moderne middelen 
(roestvrijstaal, temperatuurcontrole) in te 
zetten om juist met minimale interventie 
zo fris en drinkbaar mogelijke wijnen te 
maken. Zo wordt bij de vinificatie niets –
ook geen sulfiet – meer toegevoegd. Pas 
bij geklaard noch gefilterde botteling 10 à 
15mg. Prijzen zijn op dringend advies van 
accountant aan kosten aangepast. 

2013 Barbera d’Alba ‘Laura’
Uit Serralunga. Bosbes, aardbei, tomaat. 
Mals, sappig, frisse zuren, schone finale. Bij 
prosciutto, salumi, brood met olijfolie. 
29713 6  Nu-2017   € 12,50

2014 Nebbiolo d’Alba ‘Montagliato’
Piccolo barolo van halfweg Monforte 
en Dogliani. Licht jaar, toch in zijn frisse 
elegantie vrij intens. Zo’n wijn die je ter 
plekke vrolijk doordrinkt bij wat salumi en 
lokale jonge (koeien-)kaas. 
28014 6  Eind 2016-2018  € 16,50

2012 Barolo DOCG Serralunga
Al open: rijpe framboos, rozen, rum, 
zwarte thee, teer, truffel. Elegant als altijd, 
tannines, zo des barolo’s, stribbelen nog 
wat tegen. Mag.
29312 6  2017-2020 n € 26,50

Veneto

Het welvarende noordoosten tussen 
Venetië en het Gardameer. Druiven: 
garganega, pinot grigio, corvina, rondi-
nella, molinera, negrara, cabernet en 
merlot. Bekende wijnen: soave, bardolino, 
valpolicella, amarone. Specialiteiten: vis, 
polenta, risotto, salami’s bergkazen. 

Net voorbij Soave: Gambellara

Klinkt als een wielerklassieker maar is een 
wijn: gambellara classico uit natuurpark 
op gedoofde vulkaan net ten oosten 
Soave-gebied. Druif is dezelfde garganega. 
De bodem anders, minder kalk, meer 
mineraalrijke basalt. De bedaard energieke 
Davide Vignato is kind van zijn land. In 
zijn jeugd krijgt hij altijd te horen ‘met 
groene druiven betaal je je schulden’: 
veilig, veel produceren is de boodschap. 
Davide wil meer uit zijn geboortegrond 
halen en stapt in 1997 over op biologisch 
en gaat druifeigen gisten benutten, sulfiet 
minimaliseren. Motto Davide: wijn dient 
het verhaal van geboortegrond en tradities 
te zijn. 

2015 Gambellara Classico El Gian 
Stoere, oprechte bianco. Floraal, wit 
fruit, vuursteen, garganega-bittertje. Fris, 
rustig, weinig sulfiet. Door basaltbodem 
ingetogener dan soave: minder fruitig, 
maar meer beet, breedte, rust. Eetwijn.
48615 6  Nu-2018 BC o € 9,95

Toscana

Kunstenaars roemen de lichtval, lekker-
bekken de wijnen en la cucina. Een hof van 
Eden voor druif sangiovese. De zon zorgt 
voor een tanige souplesse, de aarde geeft 
een kenmerkende kruidigheid. De wijnboer 
interpreteert.

Bij Buondonno in Chianti 

Vorig jaar nachtje in agriturismo van 
ingenieurspaar Gabriele Buondonno en 
Valeria Sodano in heuvels bij Castellina 
in Chianti, hartje classico-zone. Avond 
bijkletsen, bijproeven, bij-eten. Gabriele 
bewerkt de 5ha van het 15e eeuwse 
Casavecchia alla Piazza al 20 jaar biologisch. 
Wijnlapjes, olijfbomen, struikgewas 
wisselen elkaar af. Leisteen en kalk in bodem 
geven gespierde élégance. Niet filteren, 
weinig zwavel, subtiel houtgebruik: chianti 
molto classico. 

2014 Toscana Rosso IGT 
In 2014 geen chianti, zelfs druiven riserva 
werden gedeclasseerd om tot één fraaie 
rosso te komen, deze: kersen, volslank, 

pittig, fijn, rins, lang. Om ruim in te slaan. 
Grazie, Gabriele.
15414 6  Nu-2018  BC  € 9,85

2013 Chianti Classico DOCG 
Stevig-elegant, opwekkend. Zwart fruit, 
teer, kruiden, iets hout, rinse finale. 
Beperkt nog, in afwachting 2015.
15113 6  Eind 2016-2020  BC € 15,10

2012 Chianti Classico Riserva DOCG 
Kijk op de site of er nog wat is.
15912 6  2017-2022  BC  24,00

Madurodam in Montalcino

De Slowfood-wijnen van Santa Maria, 
Madurodam-domein (1½ ha!) van Marino 
Colleoni stemmen blij. Biologische teelt, 
vinificatie met nauwelijks sulfiet. Rustiger, 
verfijnder, drinkbaarder vind je ze niet in 
Montalcino. Cultwijnen die je zelden in 
winkels of in de pers ziet, er is bijna niets 
van. Wel bij toprestaurants als de Librije. 
Biologisch gecertificeerd, maar dat staat 
niet op etiket: Marino vindt bioregels voor 
sulfiet te ruim.

2014 Orcia DOC, Selvarella 
Comfortwijn, aimabel, licht maar intens, 
kruiderij, geen sulfiet. Mooi. Beperkt.
30914 6  Nu-2018  BC € 18,95

2014 Rosso di Montalcino DOCG
Geen brunello bij Marino in 2014, alles zit 
in deze rosso. Open, fijn framboos, zwarte 
aarde, hyperelegant, nu al lekker.
30714 6  Eind 2016-2019  BC € 24,50

2010 Brunello di Montalcino DOCG
Puur, subtiel, kabbelend, hoge finesse, 
pluchezacht, grote wijn uit groot jaar.
30410 6  2017-2022  BC € 54,00

Marche

Wijngaarden op uitlopers van de 
Apennijnen in binnenland van de 
Adriatische kust, halfweg Italië. Druiven 
o.a.; verdicchio, passerina, pecorino (wit), 
montepulciano, sangiovese, lacrima voor 
rood. Wijnen: verdicchio dei castelli di jesi, 
verdicchio di matelica, falerio, lacrima di 
morro d’alba, rosso conero, rosso piceno, 
marche igt. Relatief weinig toeristen zeker 
landinwaarts, lekker boerse keuken. 

Collestefano: best buy of all time 

Wijn uit frisse, hoge (500m) heuvels bij Jesi, 
in de Marken, de biologische verdicchio 
di matelica Collestefano van vrijbuiter 
Fabio Marchionni. Tweemaal tre bicchieri 
Gambero Rosso. Decanter ‘Italy’s best buy-
wine of all time, unbelievable quality for 
the price’ De 2015 (mooi jaar) is krachtig, 
schoon, droog, vol, prachtig fris. Geliefd bij 
sommeliers sterrenrestaurants.
34315 6  Nu-2019+ ∆ BC  € 9,75

Davide Vignato, Gambellara

Lunchpauze op de Vinnatur beurs tijdens Vinitaly
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Sardijnse visser

Lazio

De meeste wijn hier vloeit direct naar de 
dorstige Romeinen die zowel wit als rood 
graag drinken bij de regionale keuken. 
(artisjokken, saltimbocca, pasta, pizza…). 
Unieke antieke autochtone druiven: 
bellone, greco moro, cesanese, nero 
buono di cori, romanesca, bonvino. Meeste 
wijnen verschijnen als lazio igt op de markt. 
Internationaal doen frascati en orvieto het 
goed maar zijn zelden interessant.

Het Lazio van Marco Carpineti

In het tegen een berg geschurkte Cori, 
50km zuidelijk van Rome, vinden we Marco 
en zoon Paolo Carpineti, Lazio-mannen in 
hart en nieren, sinds jaar en dag biologisch 
werkend met autochtone druiven als 
bellone, greco moro, greco giallo, nero 
buono di cori. Nu onderzoeken ze wat 
biodynamie en werken met paarden kan 
toevoegen. Al is half Rome aan de Carpineti; 
de kelder in december altijd leeg, rusten 
ze niet op hun lauweren. Er werken nu 
(naast zes in kelder en op kantoor) twintig 
mensen in de 60ha wijngaarden. Marco ’als 
ik niet biologisch zou werken, dan had ik 
aan vijf man personeel genoeg, nu zijn er 
twintig gezinnen méér die ervan kunnen 
leven.’ Hartverwarmende logica.

2015 Lazio Bianco Cervinara
Sappiger dan ooit, Marco’s instapper van 
jonge greco, bellone, malvasia, trebbiano. 
Goed vol met sinaasappel, kruiden, frisse 
mineraliteit. In half Rome op tafel, zelf 
gezien...! Nu per 6 verpakt.
05115 6  Nu-eind 2017 ∆ BC  € 8,95

2015 Lazio Bianco Capolemole
Helemaal Cori want 100% lokale bellone. 
Dorpsdansfeest met citrus, bloesem, 
honing. Rond, sappig, fris, golvend. 
32715 6  Nu-2018 mBC € 11,95

2014 Lazio Bianco Moro
Driesterrenwijn van greco moro, greco 
giallo. Perzik, amandel, hooi, wat hout, 
geel fruit. Rijk ma non troppo, fijne zuren. 
34214 6  Nu-2018 m BC € 13,50

2015 Lazio Rosso Cervinara
Ongecompliceerde rosso per tutti i giorni. 
Streekeigen kruiderij van 70% lokale nero 
buono di cori, vriendelijke, volfrisse smaak, 
goed jaar 2015. Nu per 6.
07215 6  Nu-2018  BC  € 8,95

2015 Lazio Rosso Tufaliccio
Uitroeptekens in de notitieboekjes dit 
voorjaar voor de mix van montepulciano 
en cesanese op tufaliccio (tufsteen). De 
zwoelzachte charme van het jaar én de 
hand van zoon Paolo die zich met het 
wijnmaken bemoeit. Donkerpaars, zwoel 
fruit, kruidig, volzacht, en houtvrij.
34515 6  Nu-2018 l BC € 10,95

Campania

‘O sole mio’ is een loflied op de Napolitaanse 
zon die daar de druiven streelt, verwarmt, 
laat groeien. Campania werd in de oudheid 
gezien als beste wijngrond van Italië. 
Druiven o.a.: aglianico, greco, falanghina, 
fiano. Bekende aop’s: sannio, falerno, 
solopaca, vesuvio, benevento, ischia, 
cilento. DOCG’s greco di tuffo, fiano di 
avellino, taurasi.

Cantina Morone in Campania

Vondst in mozzarellaland boven Napels: 
Giovanni en zus Eleonara Morone 
die het 4ha kleine, door nonna (oma) 
Berta gestichte wijngoed met liefde en 
verder-dan-neus-lang-kijkend biologisch 
voortzetten. Zij is antropologe, hij medicus. 
Papa Pasquale hoedt de wijnstokken, hij 
kent ze alle persoonlijk. Mama Maria kookt 
(fantastisch naar het schijnt) en doet de 
proeverijen. Wijngaarden liggen aan de 
voet Monte Taburno bij middeleeuwse 
borgo Guarda Sanframondi. Druiven 
worden perceel voor perceel gevinifieerd, 
de wijnen met naam wijngaard gebotteld. 
Bedrijf draait voor 80% op zonne-energie, 
en er wordt alles gedaan om het natuurlijke 
ecosysteem in tact te houden. 

2015 Benevento Falanghina, Monaci
Perceel ooit in bezit Franciscaner monniken. 
Zacht deze miswijn. Kabbelend, floraal, rijp 
geel fruit, fijn spoor caramel, subtiel frisse 
finale.
40815 6  Nu-2017 m € 11,50

2015 Sannio Fiano Mariposa 
Mineraalrijke akker op oude tufsteengroeve. 
Lichtgeel, kruidig, perzik, mandarijn-
marmelade. Mineralig subtiele finale.
40315 6  Nu-2017 m  € 11,95

2015 Benevento Sangiovese Alianto
Voor zomaar of bij dagelijkse dis. Niet de 
zuren, tannines van sangiovese in Toscane, 
maar op het fruit, de bloemen en kruiden. 
Zacht, fris, doordrinkbaar. 
41315 6  Eind 2016-2018  € 11,95

Proefdoos Campania Morone (3x2)
Leuk! Van alle drie ter kennismaking 2 fl.
40715 3x2  Nu-2018  gem./fl. € 11,75

Sardegna

Ongetwijfeld meest eigenzinnige eiland 
van de Middellandse zee. Menig veroveraar 
deed er in het verleden aan landjepik en 
meende zijn bijdrage aan historie en cultuur 
te moeten claimen. De eilandbewoners zijn 
er wars van: ‘het enige wat ze gebracht 
hebben zijn belastingen…’ Sardijnen zijn 
trots en zuinig op hun éigen cultuur. Dat is 
in de wijnen terug te proeven. 

Superieure vermentino Jankara 

Bevlogene Renato Spanu ontmoetten we 
op in bunga-bunga-oord Porto Cervo aan 
de Costa Smeralda, alwaar proeverij van 
zo’n honderd vermentino’s. Goede; véél niet 
goede; alle technisch, modern, inwisselbaar. 
Op één na: de vermentino di gallura 
superiore van recent (2008) domein Jankara 
in heuvelhart van Gallura (Noordoost-
Sardinië). Bij jonge Renato natuurlijk 

werken, lage opbrengsten, granietbodem 
die nog nooit chemie heeft gezien. De 2015 
is al bekroond met La Corona (iets als 3 
bicchieri) in I Vini Buoni d’Italia 2017.

2015 Vermentino di Gallura Superiore
Flamboyante vermentino uit krachtig, 
fruitrijk jaar. Gebottelde zonne-energie: 
floraal, kruidig, perzik, amandel, 
sinaasappel. Volvurig, fris, stevig, zilt. 
Hamersma over 2014 (nu in volle bloei): 

‘prachtige bianco met inhoud’, een 9.
48815 6  Eind 2016-2019 m € 14,95

Compromisloos Sardinië: Dettori

Papa Paolo (63) en figlio Allesandro (39) 
Dettori zijn vignaioli, artigiani del vini e 
della terra. Domein ligt in noordwesten 
bij Sennori waar al 2500 v.C. wijn van 
cannonau (niet zelfde als grenache!) 
wordt gemaakt. De akkers – met zeezicht 

– liggen boven het dorp in amfitheater 
met kalk en fossielen in de bodem. 
Compromisloos biodynamisch (Demeter) 
werk in de wijngaard. ‘De natuur gidst, 
niet de mens’. Wijnen vergisten en rijpen 
op kleine turquoise cementen cuves zonder 
sulfiet. Aldus: de natuur van Sardinië 
compromisloos in je glas. Alessandro, de 
Ganevat van Sardinië: ‘ik volg de markt niet, 
ik maak wijnen waarvan ik hou, wijnen 
van hier. Ze zijn zoals ze zijn en niet zoals 
ú wilt dat ze zijn…’ De wijnen dragen 
lokale benaming IGP Romangia, want 
Dettori vindt generieke aop’s (vermentino 
di sardegna en cannonau di sardegna) te 
laks en de consument verlakkend. 

2015 Vino Renosu Bianco
Vino naturale van vermentino met mespunt 
moscato di sennori. Geurig, je landt meteen 
op Sardegna: bloemen, mirte, perzik, Oogst in Zuid-Italië, soms pas eind oktober voor rood
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Het winderige Marsala bij de Bartoli

Het team van Azul y Garanza, vlnr : Fernando, Maria en Dani

Vinos Vinoblesse
Grappig en leerzaam om op de jubileumproeverij te zien hoe populair de 
Spaanse tafel was bij de jongere bezoekers. Zijn Spaanse wijnen minder 
moeilijk? Is het de vaak prettige prijs/plezier verhouding? Hoe het ook zij, 
wij zijn blij met de vinos vinoblesse van Azul Y Garanza, Suriol, Vina Ilusion, 
Volvoreta. En met de hoogst authentieke Portugezen van Casa de Mouraz 
natuurlijk. Alle vitaal, natuurlijk, houtarm en fruitrijk. ¡Salud!

abrikoos. Mollig zacht met frisse zeebries 
in finale. Ongefilterd. 
44115 6  Nu-2018 ∆ BC € 13,50

2014 Romangia IGP Dettori Bianco
Vermentino in 1959 wortelecht geplant; 
6 dagen schilinweking; gouden kleur, 
natuurtroebel; volrond; tannineuze bite; 
prachtzuren en zilt door kalkbodem en 
nabijheid zee; rozemarijn, salie, mirre.
44914 6  Nu-2018 m BC € 25,00

2014 Vino Renosu Rosso
Veel cannonau met monica en pascale. 
Broze kleur, kruidige, zonnige geur, lieflijk 
luchtige, zachtronde smaak met fraîcheur 
in finale. Cacao, hazelnoot, bosbes, 
sinaasappelschil. Niet zwaar.
44614 6  Nu-2018  BC  € 14,50

2010 Romangia Rosso IGT, Tenores
Loflied op Sardinië; 80-jarige cannonau; 
tijm; rozemarijn; donker fruit; cacao, 
kruidnagel; natuurzuren houden reuze 
rijkdom in het gareel. Groots. 
44810 6  Nu-2018 l BC  € 42,50

Sicilia

Sicilië betovert, verwart… De lichtval, het 
klimaat, de drie zeeën, de vis daaruit 
afkomstig, de bergen, cultuurschatten, 
de Etna, het toeterende kriskrasverkeer, 
de citroenen, mandarijnen, amandelen, 
pistachenoten, harde pastasoorten, ijsjes, 
tomaten, rode pepers. de ondoorgrondelijke 
Siciliaan zelf, trots. maar gelaten met 5000 
jaar overheersing in de genen. Er wordt 
druk geïnvesteerd door rijke nieuwkomers 
en grootgrondbezitters (200-300 ha is heel 
normaal) van oudsher. Veel internationale 
druiven: cabernet, eeuwige chardonnay, 
syrah, sauvignon zelfs… Kijk liever uit naar 
wijnen van nero d’avola, frappato, nerello 
mascalese (rood) of grillo, inzolia, cataratto 
voor wit. En dan van kleine familiebedrijven.

Het Sicilië van de Bartoli

In mei waren we een lang en lekker 
weekend op het mystieke Sicilië. Vanuit 
statige Trapani (vismarkt een must) in 

huurauto door spookachtige lintdorpen 
over godsverlaten, zandstoffige wegen 
richting Marsala op zoek naar – we waren 
gewaarschuwd – de lastig te vinden 
Cantina Marco De Bartoli waar figli Renato, 
Sebastiano, Giuseppina het levenswerk van 
legendarische, in 2011 overleden vader 
Marco voortzetten. Ze gaan voor het 
officiële bio-certificaat vanaf oogst 2016 
op het etiket. Zie www.vinoblesse.nl voor 
hele verslag.

2015 Terre Siciliane IGT ‘Lucido’ 
Lucido? Oude kloon van cataratto. Fris, 
citrus, zongebrand. Kracht, zilte rondeur, 
maar 12.5˚. Vier sterren Perswijn. Bij 
tonijntartaar, pasta tomaat+sardientjes.
48215 6  Nu-2018 ∆ € 13,95

2014 Grappoli del Grillo
Indringende, houtvergiste grillo. Toast, wit 
fruit, citrus, compact, volume, pure zonne-
energie. Perswijn 4½ ster; Decanter 91pt; 
Job Seuren (Perswijn): ‘mooiste Siciliaanse 
witte wijn ooit’.
48414 6  Nu-2019 m € 23,50

Marsala Superiore Oro 5 anni
Siciliaanse tovenarij… Meer jong fruit, pit 
dan 10 anni, minder oxidatief, mandarijn, 
dadel, kumquat, pistache. Per fles.
48700 1x0,50 l  Nu-2020 ∇ € 26,50

Vecchio Samperi Ventennale
Van 20-25 jaar perpetuo. Essentie Sicilia 
in 50cl. gevangen. Van nature 17.5%, niet 
versterkt, mag niet marsala heten! Complex, 
nog altijd fruitig. Kamille, mandarijnenschil, 
rozijn, amandel. Type (top) madeira. Zilt, 
lengte, prachtzuren.
48900 1x0,50 l  Nu-2040 ∇ € 42,50

Monastrell uit Jumilla

Van Fernando Barrena, broer van Maria 
Azul Y Garanza. In Jumilla begon hij met 
amiga María Ángeles Conesa een biologisch 
project op 900m hoogte. Monastrell 
staat er zonder onderstok (franc de pied) 
aangeplant. ’s Zomers kukelt kwik van 35˚C 
naar 17˚ ’s nachts; 3000 zonuren per jaar; 
soms 9 maanden geen drup regen; wel 
barre winters, dat heb je zo hoog. 

2014 Jumilla, Monastrell ‘Altamente’
Monastrell kan op 900m bijna wolken 
krabben. Als die er ooit zijn. Braam, jasmijn, 
peper, cacao. Rond, sappig, stevig en 
verfrissend in de finale.
42414 6  Nu-2017  BC € 7,95

De garantie van Azul Y Garanza

De inmiddels ervaren maar eeuwig jonge 
Dani Sánchez Nógue en María Barrena van 
Bodega Azul Y Garanza (Navarra) staan 
garant voor eigentijdse biologische wijnen 
zonder poespas gemaakt, fris, sappig, 
toegankelijk. Leek en kenner knikken: 
lekker. Al 12e jaargang bij Azul-pionier, 
Vinoblesse. 

2015 D.O. Navarra Blanco Vitis
Handpluk oude viura en garnaxta blanca. 
Geurig (peer, anijs, jasmijn), goed fris, vol 
ook in 2015, sappig. Hoog op smaak. 
34115 1 2  Nu-2017 ∆ BC € 8,10

2015 D.O. Navarra Tinto Tres 
Warme tres (selectie) tempranillo met 
handje merlot. Goed jaar, donker, rijpe 
braam, bosbes, Spaanse peper, sigaar. 
Gevuld, voldoende fris (echt Navarra) 
verwarmend én opwekkend. 
33415 1 2  Dit najaar-2018 l BC  € 8,10

2014 D.O. Navarra Tinto Garciano
Graciano en garnacha in ecosysteem 
Desierto met olijfbomen, wilde bloemen 
en kruiden. Geurt naar lapsang souchong, 
humus, kers. Slank, verfijnd.
20114 6  Nu-2018  BC  € 9,95

2014 Navarra, Seis de Azul y Garanza
Bijna 100% merlot ook van hoogvlakte 
Desierto, zes (seis) maanden op hout 
gerijpt. Intens, kruidig, gedroogd zwart 
fruit, hout discreet, fijne zuren.
33714 6  Nu-2019 l BC € 12,95
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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. 

De duurzaam bewerkte wijngaarden van Viña Ilusión
De Cabotte bij La Cabotte

Rioja idealen 

Dromer Martin Andrés Alonso Etayo heeft 
zijn idealen om van zijn dorp Calohorra 
een evenwichtige biotoop te maken en 
er betaalbare biologische wijn te maken, 
verwezenlijkt. Járen sparen gingen vooraf, 
net als pelgrimage naar oude meester 
Fukuoka (permacultuur), aanleg wijngaard, 
bouw huis, windmolen, ontsluiten 
waterbron. Buren die amandelen, olijven, 
druiven telen, doen dat nu biologisch, 
de bodem leeft, het landschap is weer 
gevarieerd, schapen scharrelen. Iedereen 
glundert weer. 

2015 Rioja Viña Ilusión 
Prachtjaar voor deze hartverwarmende, 
vrolijk makende oerwijn. Puur, sappig, fris, 
energiek, barst van zwart fruit, kruiderij, 
ook frambozen, vleugje rode peper. Prettig 
boers, géén hout.
40215 6  Eind 2016-2018  BC € 8,95

Grote toro, kleine toro

Dartel Maria en zachtmoedige papa 
Antonio Alfonso Hernández eerbiedigen 
aan rand natuurpark hun buurloze 
wijngaarden op 800m hoogte met tinta de 
toro zonder Amerikaanse onderstok franc 
de pied geplant. Ze zoeken op Volvoreta: 

‘diversiteit, vitaliteit zoals de natuur die 
geeft’. En zo naar: ‘wijnen die oproepen tot 
geluk, die doen ontwaken…’. Energieker 
rood vind je niet in Spanje. Als opmaat 
naar 2015 Buen Amor (die met rode hart) 
volgend jaar, de toegankelijke instapper. 

2015 Toro ‘Flores de Cerezo’
Scoorde op jubileumproeverij, de 
jongste telg van Volvoreta (etiket met 
kersenbloesem). Kortere gistingsduur, maar 
3 maanden (Frans) hout, geven een open, 
montere wijn, vol-elegant, donker fruit, 
pepertje, bloemen, kersen, nauwelijks 
hout, zachte tannines. 
19615 6  Eind 2016-2019  BC € 10,95

Authentiek Dão: Casa de Mouraz

De authentieke, biodynamische Dão-
wijnen van Casa de Mouraz vind je bij 
toprestaurants als De Leest, Cordial en 
Bokkedoorns. Leuk bezoek daar tijdens 
oogst 2014 in het groene, oude binnenland. 
Granietbodem geeft wijnen fraîcheur, 
breedte. De autochtone druiven maken 
ze spannend, stoer, karakteristiek en 
verrassend anders. Echt, echt, heus, ja: het 
proberen waard. 

2013 Dão Branco, Casa de Mouraz
Van malvasia-fina, bical, cerceal-branco, 
encruzado, alvarinho. Citrus, rozen, meloen, 
peer, specerijen, peper. Fris, zuiver, intens, 
mineraal. 
43813 6  Nu-2018 o BC € 10,95

2012 Dão Tinto, Casa de Mouraz
Ruige blend touriga-nacional, tinta-roriz, 
alfrocheiro, jaen, água-santa, Kloek, puur, 
rins, droog. Specerijen, cacao, donker fruit. 
Echt Portugal. 
44012 6  Nu-2018 n BC  € 11,95

Informatie aflevering en afhalen

Opslag en distributie hebben wij 
toevertrouwd aan WDC Verhoeven te 
Tilburg, Een specialist: er wordt alleen 
in wijn gedaan. U kunt kiezen (zie 
bestelformulier of op de site), welke van 
vier dagen binnen uw postcodebied) 
het best schikt. U kunt zo van tevoren 
maatregelen nemen opdat de wijnen de 
gekozen dag in ontvangst kunnen worden 
genomen. De wijnen worden tussen 8 
en 18.00 uur bezorgd. Is bezorging beide 
dagen echt onmogelijk, dan verzoeken 
wij u een adres op te geven waar de 
vervoerder altijd terecht kan. Op uw werk, 
bij een kantoor, of winkel in de buurt. U 
kunt de wijn ook afhalen in Baarn kruising 
A1/A27) of bij opslag in Tilburg (nabij de 
Efteling). Lukt dit niet en kan er op deze 
data zeker 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.

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 17 
oktober, later kan ook, maar de kans bestaat, 
dat een wijn dan 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. Levering 
geschiedt veelal nagenoeg direct af domein 
of château. Hierdoor kunnen wij de prijzen 
laag houden. Bij minder dan 36 (hele) flessen 
wordt € 11,45 bezorgbijdrage berekend.

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

De bezorging
De vervoerder Verhoeven (013-5942430) 
doet zijn best uw instructies op te volgen 
bij het afleveren. Controleert u de zending 
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
Sommige wijnen hebben wij in voorraad. 
Welke, is op www.vinoblesse.nl te lezen. Ze 
zijn het hele jaar door – ook telefonisch – te 
bestellen. Levering binnen een week. Afhalen 
in Baarn of Tilburg kan op afspraak. Er zijn ook 
winkels die bepaalde wijnen van ons voeren.

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