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Pasteuning Wijn & Catering BV
Willemsparkweg 11
1071 GN Amsterdam
Bank: NL76 RABO 0129 7899 25
KvK: 34115499
Telefoon: 020-6622455

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 7:30 - 18:30*
* In de zomervakantie tot 18:00
Zaterdag 8:30 - 17:30

Email:  info@pasteuning.nl
Web: www.pasteuning.nl

Bezorginformatie:
Gratis bezorging in:
Amsterdam, binnen ring & Buitenveldert vanaf € 75,00 (dagelijks)
Amsterdam, buiten ring & Amstelveen vanaf € 125,00 (dagelijks) 
Groot Haarlem, Heemskerk, Beverwijk, Zaanstad vanaf € 150,00 (maandag t/m vrijdag)
Purmerend, Broek in Waterland, Ilpendam en Monnickendam vanaf € 150,00 (woensdag) 
Rest van Nederland (excl. eilanden) € 250,00 (dagelijks)
Bij een lager bedrag, raadpleeg onze site. Hierop staan gunstige tarieven voor kleine aantallen. 

Inhoudsopgave
Pagina 3: Voorwoord    Pagina 12: Duitsland - Pfalz
Pagina 4: Spanje - Rías Baixas   Pagina 13: Duitsland - Pfalz
Pagina 5: Spanje - Ribeiro    Pagina 14: Duitsland - Mittelrhein
Pagina 6: Spanje - Valencia    Pagina 15: Duits./Spanje - Mittelrhein & Txakoli
Pagina 7: Frankrijk - Languedoc & Loire   Pagina 16: Frankrijk - Noord-Rhône
Pagina 8: Frankrijk - Languedoc   Pagina 17: Frankrijk - Noord-Rhône & Zomerrosé
Pagina 9: Frankrijk - Zomerwijnen   Pagina 18: Italië - Toscane 
Pagina 10: Zomerwijnen - Wit / Rosé / Rood  Pagina 19: Italië - Toscane
Pagina 11: Zuid-Afrika - Walker Bay   Pagina 20: Glaswerk van Stölzle

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen en jaartallen onder voorbehoud. Alle wijnen hebben een inhoud van 
0,75 liter, tenzij anders vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam en in te zien op www.pasteuning.nl. Op verzoek kunnen wij u deze ook per email of post versturen. 

Informatie

Vers van de pers
Val de Vid Eylo Rueda 2015
We moesten even wachten op de nieuwe jaargang van de Eylo, maar hij is het 
wachten waard geweest! Weeliswaar als eerste in dit wijnbulletin vermeld, maar 
juist hij is op het laatste moment nog toegevoegd… Voordelige rueda’s stellen vaak 
teleur; het zijn modewijnen en daar wordt dankbaar misbruik van gemaakt. Het ge-
volg: hoge rendementen en vaak schrale wijnen. Bij de Eylo is dit juist omgekeerd. 
Deze frisse en volfruitige wijn van 85% verdejo en 15% viura is meteen al bijzonder 
prettig in de geur, met stuivende tonen van limoen, appel en wat exotisch fruit. In de 
smaak is hij vooral sappig, boordevol fruit, met accenten van vers groen en venkel 
en hij heeft een zeer plezierige afdronk. Een heerlijke zomerwijn! 
 

Val de Vid Eylo Rueda 2015   € 6,75    (normaal € 7,75) 

Foto voorpagina: Txakoli wijngaard
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Nieuwe gezichten
We hadden voor 2016 een verlanglijstje met wijnen die wij graag aan ons assortiment 
wilden toevoegen. Wijnen die een mooie aanvulling zouden zijn op ons bestaande as-
sortiment, zowel in de winkel als voor de restaurants die we leveren. We zochten onder 
andere een picpoul de pinet, een fijne albariño en een typerende muscadet. Na heel veel 
flessen te hebben geproefd, hebben wij ze gevonden! En nog veel meer. Zo hebben we 
een geweldige wijn uit de Ribeiro ontdekt, pas de tweede oogst en nu al uitgeroepen tot 
beste domein van de streek. Ook voeren wij vanaf nu de wijnen van Stéphane Ogier, de 
grote ster uit de Noord-Rhône. Hij scoorde al meerdere malen de maximale 100 punten 
bij Robert Parker!

Ook de opmars van de Duitse wijnen in ons assortiment zet door. Totaal verliefd werden 
we op de witte én rode wijnen van Philipp Kuhn uit de Pfalz. Zijn rode wijnen zijn on-
der meer gemaakt van cabernet sauvignon en sangiovese; sensationeel en zeer geslaagd. 
Kuhn’s collectie rode wijnen is al vaker tot beste van Duitsland uitgeroepen. Het tweede 
domein dat we erbij kregen, is Matthias Müller uit de Mittelrhein. Een piepklein gebied 
aan de Rijn, waar de hellingen ideaal op de zon gelegen zijn en de bodem uit leisteen 
bestaat. Verfijning en kracht zijn hier de sleutelwoorden. Inmiddels importeren wij acht 
verschillende wijnhuizen uit Duitsland, uit zeven verschillende streken. Daarnaast heb-
ben wij ook een kleine allocatie van de wijnen van Keller, door velen gezien als het beste 
wijnhuis van Duitsland. 

Op het oude marineterrein van Amsterdam is onlangs, door de eigenaren van restaurant 
Rijsel, een nieuw restaurant geopend: ‘De Scheepskameel’. Ze voeren er een 100% Duitse 
wijnkaart, hetgeen uniek is in Nederland. Omdat zij veel wijnen ook per glas schenken, 
kunt u hier op avontuur gaan met Duitse wijnen. En de kans dat u een wijn van ons proeft 
is groot: alle wijnhuizen die wij voeren staan bij hen op de kaart! En mocht u dol zijn op 
alles wat uit de zee komt, dan is ‘Brut de Mer’ aan het Gerard Douplein een restaurant 
dat u niet mag missen. Wij verzorgen hier de gehele wijnkaart en Het Parool heeft eind 
mei in de jaarlijkse Terraswijntest, de huiswijnen beoordeeld als de op één na beste van 
Amsterdam. De Gayda Viognier (verderop in dit bulletin) scoorde maar liefst een 9-! Een 
leuke kanttekening was de opmerking over het fantastische glaswerk. Dat is het glaswerk 
van Stölzle, dat u op de achterpagina aantreft. 

Na een lange verbouwing boven de winkel staat ons pand er weer prachtig bij en hebben 
we vanaf medio juni een ware Bed & Breakfast boven de winkel! B&B Quartier Sud biedt 
plaats aan maximaal 4 personen en is voorzien van alle gemakken, inclusief een compleet 
uitgeruste keuken. Dus mocht u een weekendje Amsterdam willen doen, met de mooiste 
wijnen binnen handbereik, dat kan! En omdat we toch in de verbouwingsflow zitten, 
hebben we plannen om ook de winkel deze zomer een ‘facelift’ te geven: wat lichter van 
kleur binnen en iets meer van deze tijd. De laatste verbouwing daar is inmiddels alweer 
bijna 20 jaar geleden! 
In de winkel zult u een vertrouwd gezicht tegen kunnen komen: Sjoerd de Groot is ons 
team weer komen versterken en wij zijn daar erg blij mee. Sjoerd heeft, mede dankzij zijn 
periode bij Perswijn, enorm veel kennis van wijn en kan dan ook niet wachten om u te 
adviseren! Sjoerd is er op maandag- en vrijdagmiddag en regelmatig op zaterdag. 

Geniet van de zomer en tot gauw, in de winkel of op de website!

Erik Muller & het team van Pasteuning 
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Spanje - Rías Baixas
Terra de Asorei - Reis
Bam, en zo hadden we opeens twee nieuwe albariño’s in ons assorti-
ment! Op de allerlaatste dag van Prowein 2016, en dan ook nog in de 
laatste twee uurtjes, proefden wij ons snel door de Spaanse top 100 
wijnen heen. We hoopten nog op een mooie en betaalbare albariño te 
stuiten. Twee sprongen er wat ons betreft uit, heel verschillend qua stijl. 
Toen bleek dat beide wijnen van hetzelfde huis afkomstig waren en een 
interessante prijs hadden, waren we er snel uit. Graag presenteren wij u 
deze nieuwe vondsten van Terra de Asorei. Zes families met fantastische 
wijngaarden hebben voor dit project de handen ineen geslagen en 
maken in de meest moderne kelder prachtige wijnen. Het totale bezit 
aan wijngaarden is 70 hectare, waarvan drie verschillende albariño’s 
worden gemaakt. Het wijnbedrijf ligt in het hart van de Rías Baixas, in de subzone Valle del Salnés. Het gebied 
staat, mede door de grote invloed van de Atlantsiche Oceaan, bekend om zijn uitermate frisse wijnen gemaakt van 
de albariño druif. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken bij Terra de Asorei is 20 jaar, waardoor hier wijnen 
geproduceerd kunnen worden met niet alleen een goede frisheid, maar ook een mooie diepgang. Van de drie 
verschillende albariño’s hebben wij er twee geselecteerd. De Nai e Señora is de meest frisse, het onstuimige type; 
de Terra de Asorei is ronder en zachter. Beide hebben dezelfde prachtige lengte.

Terra de Asorei Albariño 2015
Het buikiger model fles geeft al aan dat we hier te maken hebben met een rondere stijl 
wijn. Ook deze Terra de Asorei is gemaakt van 100% albariño en op 16 graden in stalen 
tanks vergist, maar rijpte vervolgens nog drie maanden op de lie, het gistbezinksel. Dit 
zorgt voor een voller, ronder mondgevoel en extra aroma’s. In de neus ook weer kruiden: 
dille, basilicum... citrus zoals grapefruit en citroen, steenfruit (perzik!) en ook weer een exo-
tische fruittoets. De wijn heeft een vergelijkbare zuurgraad als zijn zusje hierboven, maar 
komt in de mond zachter en rijper over. Een weelderige albariño met een volle smaak en 
mooie lengte. De wijn uit 2014 kreeg 89 punten in de Guia Peñin en 90 punten in de 
Guia Repsol. 

2015 was een uitstekend jaar in de Rias Baixas en de eerste prijzen voor deze twee wijnen 
zijn al binnen! Op het hoog aangeschreven Concours Mondial de Bruxelles heeft de Nai 
de gouden en de Terra de Asorei de zilveren medaille binnen gesleept! 

Nai e Señora Albariño 2015  € 9,50 (normaal € 10,95) 
Terra de Asorei Albariño 2015  € 9,75 (normaal € 10,95) 

Nai e Señora Albariño 2015       
Een perfect voorbeeld van de albariño die momenteel zo geliefd is, in de crispy, frisse 
stijl. ‘Nai’ refereert aan de onafhankelijke Galicische vrouwen die in de eerste helft van 
de vorige eeuw kunstenaars en dichters inspireerden. Net als zij staat deze wijn voor 
zowel het traditionele als het nieuwe Galicië. De druiven worden perfect rijp geplukt en 
in kleine kistjes vervoerd naar de pers, zodat het fruit gaaf blijft. Vervolgens vindt een 
temperatuurgecontroleerde vergisting plaats op 16 graden in stalen tanks, waardoor de 
fruitige en frisse aroma’s optimaal behouden blijven. Het resultaat is een sprankelende 
licht strogele wijn met groenreflecties, met aroma’s van kruiden zoals munt, citrusfruit, 
peer en appel maar ook een tropische toets van lychees. In de mond is hij fris en vol 
van smaak, met een mooie zuurgraad en vooral heel fruitig. De wijn 2014 kreeg maar 
liefst 90 punten van de Guía Peñín en 92 punten van de Guía Repsol.
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Spanje - Ribeiro
Ramón do Casar - Castrelo de Miño
Een andere, fraaie toevoeging aan ons aanbod van Spaanse wijnen 
is het huis Ramón do Casar. Ramón González Figueiredo groeide op 
in de groene Ribeirostreek in Galicië, langs de oevers van de rivier de 
Miño. De Ribeiro ligt zuidelijker en ook wat verder landinwaarts dan 
albariño-gebied Rías Baixas. De zomers zijn in de Ribeiro dan ook 
warmer en er valt beduidend minder neerslag – hoewel alsnog meer 
dan in Nederland! Vanwege de slechte economische omstandigheden 
in Spanje emigreerde Ramón in 1955 naar Venezuela, op zoek naar 
een beter leven. Zijn droom was om ooit naar zijn geliefde Ribeiro terug 
te keren en daar een huis met wijngaarden te hebben. Door hard te 
werken aan de andere kant van de oceaan, slaagde hij erin finca’s en 
land te kopen in het land waar hij opgroeide. Zijn droom heeft hij nooit volledig zelf waar kunnen maken, maar 
gelukkig is de missie overgenomen door de nieuwe generatie: die begon in 2000 met het planten van wijngaarden 
aan de oevers van de Miño. Men plantte lokale witte druivenrassen zoals treixadura, godello en albariño aan, 
druiven waarvan -in dit dynamische en sterk opkomende witte wijngebied- frisse en subtiele wijnen worden gemaakt, 
vaak als blend. De eerste tien jaar verkochten ze de druiven aan andere wijnbedrijven, omdat ze wilden wachten 
tot dat de stokken de gewenste hoge kwaliteit leverden. In 2013 was het dan eindelijk zover en werden de eerste 
flessen Ramón do Casar gebotteld. Vernoemd naar opa Ramón en de boerderij, ‘casar’, waar hij opgroeide. Er 
worden twee soorten wijn gemaakt: een blend van treixadura, albariño en godello, en een 100% treixadura, die 
met jaargang 2014 uitgeroepen werd tot ‘beste Ribeirowijn’. In 2015 werd het wijnhuis verkozen tot ‘best white wine 
cellar’ tijdens de Gala Awards van de DO Ribeiro.

Ramón do Casar 2014 
Een blend van drie autochtone Galicische rassen: treixadura (80%), aangevuld 
met  albariño en godello. De treixadura heeft een gemiddelde zuurgraad en 
levert wijnen met structuur en lengte op. De albariño zorgt voor rijkere aroma’s 
en een iets hogere zuurgraad. De godello brengt balans, vettigheid en rondeur. 
De druiven worden met de hand geplukt en in kleine hoeveelheden vervoerd om 
het fruit niet te beschadigen. De druiven worden gekoeld vergist om aroma’s en 
fraîcheur te behouden. Daarna rust de wijn nog enige tijd op zijn ‘lie’, wat voor 
extra complexiteit en rondheid zorgt. De wijn is aromatisch, elegant en subtiel, 
met fruitige tonen van groene appel, limoen, ananas en perzik en een vleugje 
munt en eucalyptus.

Ramón do Casar 2014   € 12,50    (normaal € 14,95)  
Ramón do Casar Treixadura 2015  € 14,50    (normaal € 16,95)  

Ramón do Casar Treixadura 2015 
Een wijn van 100% treixadura met veel persoonlijkheid, structuur en lengte. 
De treixadura is het meest aangeplante en tevens meest karakteristieke 
druivenras in dit deel van de Ribeirostreek. De druiven groeien bij Ramón 
do Casar op de voor het ras meest ideale bodem, waardoor de eigen-
schappen van de variëteit optimaal tot uitdrukking komen. Het fruit wordt 
met de hand geplukt. Daarbij worden alleen de beste trossen geselecteerd 
en voor het ontstelen volgt nog een tweede strenge selectie. De druiven 
worden zacht geperst en op lage temperatuur gefermenteerd. 
De mooi geconcentreerde en spatzuivere wijn heeft aroma’s van kruiden 
en bloemen, venkel, gras, rozemarijn en mimosa, zelfs iets roosachtigs. In 
de mond is de wijn harmonieus en intens van smaak en wordt de frisheid 
van het fruit mooi ondersteund door structuur en lengte. Heerlijk aromati-
sche afdronk! 
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Spanje - Valencia
Antonio Arráez - La Font de la Figuera
Al een aantal jaren zijn ze een vaste waarde in onze winkel, de populaire wijnen van Antonio Arráez. De regio Va-
lencia stond in het verleden vooral bekend om zijn traditionele, eenvoudige wijnen. Inmiddels is er een stroming van 
nieuwe, vaak jonge wijnmakers die het kwaliteitspotentieel van deze streek willen laten zien. Een rijzende ster in het 
gebied is Bodegas Arráez: een typisch voorbeeld van een traditioneel wijnhuis dat omschakelt naar een moderne 
benadering van wijn maken. Antonio, ‘Toni’, Arráez, derde generatie in het familiebedrijf, liep stage in Ribera del 
Duero en deed daar uitgebreide ervaring op met nieuwe wijntechnieken. Om aan de vraag van een aantal lang be-
staande klanten tegemoet te komen worden er door Arráez nog steeds enkele traditionele wijnen gemaakt, maar de 
nadruk ligt op moderne, toegankelijke wijnen met meer finesse. Die eigentijdsheid zie je ook terug aan de etiketten, 
ontworpen door kunstenaar Eduardo Bermejo, en de doeltreffende marketing van Arráez. Hij gelooft er heilig in dat 
een superieure kwaliteit, samen met een presentatie die je niet snel vergeet, de beste garantie geeft voor verkoop 
op lange termijn. En met die kwaliteit zit het meer dan goed: de Spaanse Peñin-gids noemde zijn ‘Mala Vida’ zelfs 
één van de beste wijnen van Spanje voor zijn prijs en beloonde hem met 90 punten! Wij selecteerden naast deze 
hitwijn nog twee andere wijnen van Bodegas Arráez waarover wij bijzonder enthousiast zijn.

Toni Arráez Blanco Verdil Valencia 2014
Witte wijn van 80% verdil, een lokaal druivenras, van meer dan 30 jaar oude stok-
ken, aangevuld met voornamelijk moscatel en malvasia. De voedingsarme kalkbodems 
waarop de druiven groeien, zorgen voor extra concentratie en complexiteit van de 
wijn. Om frisheid en aroma’s te behouden worden de druiven ’s nachts geoogst en op 
een lage temperatuur vergist. In de geur heeft de wijn wit fruit, citruszest en tonen van 
oranjebloesem, seringen en jasmijn. In de smaak is hij vitaal en breed. Een wijn met pit, 
mooi bij mediterraanse visgerechten, schaal- en schelpdieren.

Mala Vida Valencia 2014
De ‘Mala Vida’ van Bodegas Arráez is de meest geschonken wijn in hip Valencia en krijgt 
inmiddels zelfs voet aan de grond op Ibiza. Missie geslaagd, aangezien de wijn werd 
ontwikkeld om ook het jongere publiek aan te spreken. Het is een aantrekkelijke, op het fruit 
gemaakte blend van cabernet sauvignon, syrah, monastrell en tempranillo die met de hand 
worden geplukt, van stokken die tussen de 15 en 30 jaar oud zijn. Alleen de beste druiven 
van de vele wijngaarden die Arráez bezit gaan in deze wijn. Hij rijpt 8 maanden op Frans en 
Amerikaans eikenhout en is fluweelzacht, met rijpe tannines, voortreffelijk rood en zwart fruit 
en subtiele toastaroma’s. Elegant en intens van smaak. Een heerlijke wijn voor bij de borrel 
of bij vleesgerechten. 90 punten Guía Peñín, 89 punten Parker. 

Toni Arráez Blanco Verdil Valencia 2014 € 10,95 (normaal € 12,95) 
Vivir Sin Dormir Jumilla 2014  €   7,95 (normaal € 8,95) 
Mala Vida Valencia 2014   €   7,95 (normaal € 8,95) 

Vivir Sin Domir Jumilla 2014      
Perswijn beloonde deze rijke rode wijn met 4,5 sterren en ook door Proefschrift wordt hij 
warm aanbevolen. Het is een biologische wijn, gemaakt van 100% monastrell. De wijn-
gaard met 30 jaar oude stokken ligt in het warme en zonnige Jumilla, landinwaarts bij 
Alicante, op 650 meter hoogte. Dit zorgt voor grote concentratie en rijpheid van de druiven, 
maar alsnog voor voldoende zuren en aroma’s dankzij de koele nachten. De wijn heeft een 
neus van rood en zwart fruit en ook een vleugje vanille dankzij de 4 maanden rijping op 
eikenhout. In de smaak veel zongerijpt en ‘jammy’ donker fruit zoals bessen en bramen, met 
fluweelzachte tannines. Een wijn die zeer veel te bieden heeft voor zijn prijs.
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Frankrijk - Languedoc & Loire
Domaine Gaujal - Pinet
De historie van Domaine Gaujal gaat terug tot 1744. Het is één van 
de 13 onafhankelijke producenten in de AOC Picpoul. De wijngaarden 
van Gaujal liggen in het hart van deze regio, rondom het dorpje Pinet, 
niet ver van het Étang de Thau. Dit is een zoutwaterbassin tussen Béziers 
en Montpellier, dat vooral bekend staat om zijn oesters. Ook worden 
hier mosselen gekweekt. Het domein Gaujal telt 63 hectare, waarvan 
18 hectare beplant is met het druivenras picpoul. De frisdroge witte wijn 
die van deze druif wordt gemaakt, wordt niet voor niets ‘Vin de la Mer’ 
genoemd: hij is een perfecte begeleider van schaal- en schelpdieren. 
De Picpoul van Gaujal sprong er voor ons uit vanwege zijn zuiverheid 
en frisheid die gepaard gaan met een complexiteit en lengte die je niet vaak tegenkomt bij picpoul wijnen.

Picpoul de Pinet ‘Cuvée Ludovic Gaujal’ 2015 
De Picpoul van Gaujal mag tot de beste van de streek gerekend worden. Een schone, 
zuivere wijn met een mooie lengte en precies díe wijn die je zoekt voor bij de oesters! 
Hij is verkwikkend fris en laat de mond schoon achter. De frisheid stuift het glas uit als de 
zeewind. Veel citrus, maar ook wat perzik en ander sappig, romig fruit en een lichte krui-
digheid. De wijn eindigt met een afdronk waarin je de ziltheid van de zee terugproeft. 
Het is een wijn bedoeld om jong, en dus zo fris mogelijk, te drinken.

Domaine Le Fay d’Homme - Muscadet
Het domein Le Fay d’Homme behoort al vijf generaties tot dezelfde familie. Het bestaat 
uit 25 hectare wijngaard in de Muscadetstreek, verdeeld over 50 verschillende per-
celen. Het terroir van deze percelen bestaat uit gneis, orthogneis en gabbro: graniet-
achtige gesteentes die een uitstekende ondergrond vormen voor wijnen met een hoge 
mineraliteit. De wijngaarden worden al lange tijd biologisch bewerkt en sinds enkele 
jaren is Vincent Caillé zelfs overgegaan op de biodynamie. Een enorme uitdaging en 
prestatie in een relatief koel en nat gebied als de Muscadet, waar schimmels altijd op 
de loer liggen. Niet alleen streeft Caillé naar een zo gezond en natuurlijk mogelijk 
resultaat in de wijngaard, eenmaal in de kelder wordt er zo min mogelijk met zwavel 
gewerkt en worden er geen kunstmatige gisten gebruikt bij de fermentatie. Alle wijnen 
rijpen op cementen vaten, wat de puurheid, elegantie en frisheid ten goede komt.

Domaine Gaujal Picpoul de Pinet ‘Cuvée Ludovic Gaujal’  2015  €   8,95    (normaal € 10,95)  
Domaine Le Fay d’Homme Muscadet ‘Vieilles Vignes’ 2013 € 10,50    (normaal € 12,95)  

Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie ‘Vieilles Vignes’ 2013
Gemaakt van 50 jaar oude stokken melon de bourgogne op een bodem van donker 
gabbrogesteente. De wijn wint verder aan complexiteit door de ‘sur lie’ rijping van 
9 maanden, waarbij het gistbezinksel extra smaak, rondeur en een lichte vettigheid 
aan de wijn meegeeft. Een wijn die nu prachtig op dronk is maar met gemak nog 
een aantal jaren verder kan rijpen. Kenmerkend voor muscadet is de frisheid van 
citroen en appeltjes, ziltheid en vaak een mineralige toon van jodium, die hem een 
ideale begeleider maken van witte (jodiumrijke) vissoorten maar ook van schaal- en 
schelpdieren zoals mosselen en oesters. De zuurgraad van deze wijn ondersteunt 
de mineraliteit en lengte, die alleen nog maar nog verder zullen toenemen tijdens 
de flesrijping.
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Frankrijk - Languedoc
Château Rives-Blanques - Cépie
Misschien wel het beste domein van Limoux. Het op 350 meter hoogte gelegen 
Château Rives-Blanques omvat ruim 20 hectare aan wijngaarden. De Neder-
landse bankier Jan Panman en zijn half Engelse vrouw Caryl kochten dit château 
aan de voet van de Zuid-Franse Pyreneeën in 1999. Ze haalden de toenmalige 
eigenaar Eric Vialade over om in dienst van het domein te blijven als ‘régisseur’, 
bedrijfsleider, zodat ze door hem alle kneepjes van het vak en hoeken van het do-
mein konden leren kennen. Hij is er nooit meer weggegaan: Vialade, opgeleid in 
Bordeaux en in het biologisch wijn maken door zijn vader, is inmiddels al 30 jaar 
lang de wijnmaker van Rives-Blanques. De hoge ligging van de wijngaarden en 
de westenwind die er regelmatig waait, hebben twee voordelen: er kunnen dank-
zij de verkoeling prachtige frisse witte en mousserende wijnen gemaakt worden en 
de wijnstokken hebben door de wind minder last van schimmelziekten. Château 
Rives-Blanques was één van de eerste domeinen van Frankrijk die volgens de 
natuurvriendelijke ‘agriculture raisonnée’ methode werkte. De druiven worden volgens de beginselen van ‘Terra Vitis’ 
verbouwd, die dicht tegen de biologische wijnbouw aanzit. Er worden alleen witte druiven verbouwd: chardonnay, 
chenin blanc en het lokale ras mauzac. Het bijna uitgestorven druivenras mauzac is door de inspanningen van Caryl 
Panman weer helemaal op de kaart gezet. De Occitania Mauzac van Rives-Blanques wordt geschonken aan boord 
van de Business Class van KLM en is elk jaar snel uitverkocht. De AOC Limoux is vooral bekend om zijn mousserende 
wijnen, maar de stille witte wijnen van chardonnay en chenin, die vergisten en rijpen op eikenhouten barriques, zijn 
buitengewoon interessant. Het echtpaar Panman maakt volgens vele kenners de allermooiste van 
de streek. Dit wordt onderschreven door de Wine Advocate van Robert Parker, die aan de recente 
jaargangen weer 90+ punten geeft!

Chardonnay ‘Odyssée’ Limoux 2015
De bekendste witte wijnen uit de Limoux komen van chardonnay. Zoals Jancis Robinson schreef: 
“Buiten de Bourgogne is Limoux waarschijnlijk het meest geschikte gebied om mooie chardon-
naywijnen te maken.” De ‘Cuvée Odyssée’ van Château Rives-Blanques werd ook door haar al 
vergeleken met de wijnen uit Meursault of Puligny-Montrachet: “Je zou er graag het dubbele voor 
hebben betaald als er Puligny op het etiket had gestaan.” Ook werd hij al eens verkozen tot beste 
chardonnay ter wereld bij de jaarlijkse verkiezing ‘Chardonnay du Monde’. De druiven worden 
handmatig geoogst en geselecteerd. Vergisting en rijping ‘sur lie’ in Franse eikenhouten vaten, 
waarvan 20% nieuw is. De wijn is rijk aan aroma’s van citrus, appel, ingetogen exotisch fruit en 
bloesem. In de smaak vinden we verder sappig citrusfruit, tonen van brioche, hazelnoot en een 
boterig vetje. Mooie frisheid en een goede ‘bite’. De wijn kan uitstekend rijpen. 

Chardonnay ‘Odyssée’ Limoux 2015  € 12,95 (normaal € 14,95) 
Chenin Blanc ‘Dédicace’ Limoux 2014 € 12,95 (normaal € 14,95) 

Chenin Blanc ‘Dédicace’ Limoux 2014      
Wijn van 100% chenin blanc van 45 jaar oude stokken die vergist en zes maan-
den lang rijpt op Franse eiken vaten, waarvan een klein deel nieuw is. Tweemaal 
per week wordt er bâtonnage (omroeren van de gistcellen) toegepast voor extra 
rondeur en smaakrijkdom. De wijn heeft in geur en smaak mooie citrus, citroen-
room, perzik, ingehouden tropische fruittonen en een mineralige toets. De rijping 
op eikenhout zorgt voor een verleidelijke vleug vanille en rokerige tonen van ge-
roosterd brood. Dit alles wordt ondersteund door de sprankelende zuurgraad die 
zo typerend is voor chenin. Prachtige balans en een afdronk met veel lengte. 
Jancis Robinson waardeerde de wijn in het verleden al eens met 17,5 punten. Van 
Parker krijgt deze jaargang maar liefst 91 punten.
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Frankrijk - Zomerwijnen
Haut-Marin ‘Pure’ Gascogne 2015 
In 1920 vestigde de Zwitserse wijnmaker Jean François Morel zich in de Bas Armagnac in de Gascogne, Zuidwest-
Frankrijk, om er wijn te gaan maken. De omvang van de wijngaarden was destijds 10 hectare en door de jaren 
heen is het aantal hectare opgelopen tot 150. Tot 2003 werd de complete productie verkocht aan een coöperatie, 
maar sinds de overname door Elizabeth (3e generatie) worden de wijnen deels zelf geproduceerd. Voor deze 
eigen cuvées, zoals onze populaire witte wijn Haut-Marin ‘Pure’, houdt zij de allerbeste druiven zelf. 
 
Alleen de mooiste sauvignon blanc, gros manseng, ugni blanc en colombard druiven 
van het familiedomein gaan in deze cuvée. Ze fermenteren op lage temperatuur na 
een periode van schilweking. Het resultaat is een hele pure, stuivende wijn die elk jaar 
weer indruk maakt. De geuraanzet is intens, aromatisch en verleidelijk met levendig fruit 
van citrus, grapefruit, peer en perzik en met een flinke florale toets van geurige witte 
bloesem. De smaak sluit daar mooi bij aan: droog maar rond, lekker fruitig en fris en 
met een prettig laag alcoholpercentage (11,5%). Een ‘pure’ wijn en de ideale thuiswijn! 
Gewaardeerd met 4 sterren in Perswijn en een 8+ van Harold Hamersma.

Les Hauts de Median Petit Verdot Languedoc 2015
Een wijn met een ongelooflijke prijs-kwaliteit verhouding die al jaren een succesnummer is 
als huiswijn, thuis en in de horeca. Deze 100% petit verdot is het kindje van wijnmaakster 
Aurélie Trébuchon en draagt haar naam dan ook als eervolle ondertitel. Met zijn donkere 
fruit van bessen en bramen, fijne kruidigheid en zachte tannines is dit een bijzonder aan-
gename wijn die niet snel zal vervelen. In 2015 werd hij uitgeroepen tot ‘Huiswijn van het 
Jaar’ op de Nationale Huiswijncompetitie, nadat hij in 2011 en 2014 al gekozen was tot 
‘Wijn van het Jaar’ op het Proefschrift Wijnconcours. Wijnen die zoals deze gemaakt zijn 
van 100% petit verdot zijn zeldzaam. De druif wordt gezien als één van de beste maar te-
gelijkertijd lastigste druivenrassen ter wereld. Hij rijpt laat, kent lage rendementen en heeft 
door zijn wilde groei veel zorg nodig. Maar in de goede handen en op de juiste plek 

kan de petit verdot wijnen opleveren zoals deze: met veel elegantie, sappigheid, ingetogen donker fruit en kruidig-
heid en fijne tannines. Het was niet voor niets dat de petit verdot in de Bordeauxstreek, voor de alles vernietigende 
phylloxera, zo ruim stond aangeplant naast merlot en cabernet. Jérôme Vic en Aurélie Trébuchon slagen er elk jaar 
weer in om van dit edele druivenras een klassewijn te maken die karakter combineert met een hoog lekkergehalte. 
Hij is zeer verteerbaar, licht gekoeld drinkbaar, heerlijk bij borrel of diner en ook nog eens bijzonder betaalbaar.

Haut-Marin ‘Pure’ Gascogne 2015     € 6,25    (normaal € 7,25) 
Les Hauts de Median Petit Verdot Languedoc 2015   € 6,95    (normaal € 7,95)  
Domaine Gayda Viognier Languedoc 2015    € 7,50    (normaal € 7,95)  

Gayda Cépage Viognier Languedoc 2015
Samen met de Sauvignon Blanc Reserve van Casas del Bosque de meest ver-
kochte witte wijn van ons assortiment. Ooit in 2010 bekroond door Proefschrift 
als ‘Beste witte wijn van Nederland’ en sindsdien heeft hij die geweldige kwaliteit 
vastgehouden. En misschien is 2015 daarin wel een nieuw hoogtepunt. De wijn is 
een blend van wijngaarden in de Roussillon en Languedoc, maar door nóg meer 
gebruik te maken van de wijngaarden in La Livinière, de cru van Minervois, wint 
de wijn aan finesse en karakter. Nog nooit toonde de wijn zoveel gelijkenissen 
met de wijnen uit de Noord-Rhône! De wijn heeft een boeket met limoen, perzik, 
abrikoos en acaciabloesem. In de smaak is de wijn elegant, breed en prachtig in 
balans. Complex, maar toch ongecompliceerd lekker! 
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Zomerwijnen - wit, rosé, rood...
Casas del Bosque Sauvignon Blanc Reserva 2015 
Al jarenlang één van de grootste hits in ons assortiment, deze sauvignon 
blanc van ‘boutique winery’ Casas del Bosque in Casablanca Valley, Chili. 
Een wijn die rijk is aan typerende en stuivende sauvignon blanc aroma’s en 
daarnaast ook lengte heeft. Een échte wijn, en ook nog eens biologisch. De 
druiven worden ’s nachts geplukt en na vier dagen schilweking heel zacht 
geperst en ‘ultra-cool’ vergist. 7% van de wijn fermenteert en rijpt op eiken-
hout, hetgeen de wijn zo mogelijk nóg een tikje completer en de afdronk 
langer maakt. Passievrucht, groene paprika, kruisbes, buxus en grapefruit 
stuiven je vanuit het glas tegemoet. In de mond een heerlijk frisse zuurgraad 
als ondersteuning van de enorme aromatische rijkdom en een finale waarin 
het exotische fruit, komkommer en rijpe peer nog lang blijven nazinderen. 
Nieuw-Zeeland en de Loire zijn jaloers op deze sauvignon blanc die het al-
lerbeste uit de druif naar boven haalt! Veelvoudig winnaar van de titel ‘Beste 
Sauvignon Blanc van Chili’ en 90 punten in alle Chileense wijngidsen.

Exeo Letras Minusculas Rioja 2013   
Een superelegante rioja die door zijn stijl perfect geschikt is voor de zomer. We 
kennen de Riojastreek vooral van zijn krachtige, op Amerikaans eikenhout gerijpte 
tempranillo’s. Bodegas Exeo is een project van de gebroeders Fernandez dat een 
vernieuwend en experimenteel karakter heeft. Beide wijnhuizen van de broers liggen 
in de Rioja Alavesa. Waar Tierra Labastida staat voor een traditionele benadering, 
wordt er bij Exeo gezocht naar een maximale verfijning van de wijn, zonder verlies 
aan typiciteit. De druiven -tempranillo, garnacha en graciano- komen van wijngaarden 
van gemiddeld 25 jaar oud. De op het zuidwesten gelegen wijngaarden met kalkrijke 
kleibodems leveren mooi rijp, gezond fruit dat met de hand wordt geplukt. De druiven 
ondergaan een koude inweking van twee dagen alvorens zachtjes geperst te worden. 

De fermentatie vindt plaats op grote Frans eikenhouten vaten van 600 liter. Daarna rijpt de wijn nog korte tijd verder 
op Franse en Amerikaanse barriques. Dit alles resulteert in een moderne rioja met heerlijk fruit en een opwekkende 
frisheid. Het explosieve fruit krijgt dankzij het vleugje hout ook een volwassen gezicht. De wijn is mooi gestructu-
reerd, evenwichtig en complex en heeft een flinke lengte. Als je een échte Spaanse rode wijn wilt drinken die ook 
een zomerse lichtvoetigheid, sappigheid en frisheid heeft, dan is dit de voltreffer.

Casas del Bosque Sauvignon Blanc Reserva 2015 €   9,75 (normaal € 10,95) 
Schäfer-Fröhlich Weissherbst 2014    € 13,50 (normaal € 15,95) 
Exeo Letras Minusculas Rioja 2013   €   9,95 (normaal € 12,50) 

Schäfer-Fröhlich Weissherbst 2014       
Tim Fröhlich behoort zonder twijfel tot de beste en meest succesvolle Duitse wijn-
makers. Hij haalde met zijn rieslings al meerdere malen 95 punten van Robert 
Parker binnen, met daarbij de toevoeging “There isn’t a more exciting winery to 
watch out for in Germany today.” ‘Rieslinggrootheid’ en ‘meester van de spon-
tane gisting’ wordt hij genoemd. Zijn wijnen zijn perfect in balans, uitermate 
precies en hebben fantastisch fruit. Een van de lekkerste rosé’s in ons assortiment 
is de Weissherbst van Schäfer-Fröhlich. De wijn wordt voor 100% gemaakt van 
pinot noir en uitsluitend van het sap dat spontaan afloopt. Hierdoor is de kleur 
van de wijn bleekroze. 
Maar hoe gereserveerd de kleur ook is, in de smaak vindt er een subtiele kracht-
explosie plaats. De 35 tot 40 jaar oude stokken van de grand cru wijngaard 
Stromberg voorzien de wijn van minerale tonen en een mooie lengte. De wijn 
heeft de typerende elegantie en precisie van Tim en mooi zacht wit maar ook 
rood fruit, zoals frambozen, bosaardbeien en roze grapefruit. Een milddroge 
wijn voor een mooie lange zomer, met of zonder een zomers gerecht erbij. 
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Zuid-Afrika - Walker Bay
Creation Wines - Hemel-en-Aarde Vallei
In 2003 plantten Jean-Claude & Carolyn Martin 22 hectare 
wijngaarden aan, in het hoger gelegen deel van de be-
roemde Hemel-en-Aarde Vallei bij Hermanus, aan Walker 
Bay. Het is een afgelegen gebied, met destijds zelfs nog 
geen verharde wegen; werkelijk alles moest ‘from scratch’ 
worden opgebouwd. JC en Carolyn, allebei telgen uit wijn-
makersfamilies uit Zwitserland en Zuid-Afrika, geloofden 
heilig in het potentieel van deze plek, de bodem en hun 
droom. Uit Duitsland, Zwitserland en Frankrijk werd state-
of-the-art apparatuur geïmporteerd, zoals een pneumatisch 
pers- en pigéage-systeem en temperatuurgecontroleerde 
tanks. De kelder was net op tijd in gereedheid voor hun 
eerste oogst, die in 2007 plaatsvond. Vanaf dat moment is Creation Wines volledig aan het doorbreken, zowel met 
hun toprange van wijnen als met hun inmiddels beroemde restaurant. Door de gunstige klimatologische omstandig-
heden kunnen hier elegante doch volle wijnen met mooie aroma’s en een lange verfijnde afdronk worden gemaakt. 
De druiven worden namelijk optimaal rijp, maar behouden dankzij de verkoelende zeewind ook hun zuurgraad en 
verfijnde aroma’s. Een ander voordeel van de combinatie van zon en zeewind is dat er in de wijngaarden maar 
minimaal gebruik gemaakt hoeft te worden van bestrijdingsmiddelen. Creation’s specialiteiten zijn Bourgogne-stijl 
(chardonnay en pinot noir) en Rhône-stijl wijnen (syrah, grenache, viognier). Alle rode wijnen, en ook de chardon-
nays, rijpen in Franse barriques van 225 liter. Het proeflokaal annex restaurant van Creation Wines won al driemaal 
dé wijn-spijs-award van Zuid-Afrika en is met 250 bezoekers per dag (alleen lunch) inmiddels hét wijn-spijs-lokaal 
van Zuid-Afrika. Een absolute must bij een bezoek aan de Kaap! 

Chardonnay 2015  
Bourgogne-stijl chardonnay. De wijn rijpt 8 maanden op eikenhout waarvan 30% 
nieuw. Elke 2 weken vindt bâtonnage plaats, waardoor de wijn extra rondeur, 
romigheid en aromatische complexiteit krijgt. In de geur rijpe peer en perzik, frisse 
mineralige tonen, citrus en een hint van vanille. In de mond is de wijn vol en har-
monieus, met veel (exotisch) fruit, een subtiele kruidigheid en een lichte vettigheid 
die ondersteund worden door de mooie zuurgraad. Levendige en lange afdronk. 
Erg mooie begeleider van zeevruchten zoals krab, kreeft, maar ook van zalm, 
romige pasta’s of kipgerechten.

Creation Wines Chardonnay 2015  € 18,50    (normaal € 21,95)  
Creation Wines Viognier 2015  € 16,95    (normaal € 19,95)  

Viognier 2015
Zo succesvol als de viognier in Frankrijk is, zo moeilijk heeft hij het vaak daarbuiten. 
Vooral in nieuwe wereldlanden is het al snel te warm voor dit aromatische druiven-
ras. Maar in de koele Hemel-en-Aarde Vallei voelt de viognier zich duidelijk wel op 
zijn gemak en maakt Creation er een bijzonder geslaagde cépagewijn van. Rijk en 
romig, met veel fris steenfruit. Gemaakt op roestvrij staal voor de fruitigheid. De wijn 
rijpt daarna nog 4 à 5 maanden op de lie voor het ronde karakter. 
In de neus witte perzik en room, die in de mond naadloos overgaan in een crispy 
mineraliteit en een mooi geïntegreerde natuurlijke zuurgraad. Perfecte begeleider 
van Indiaas eten, romige witvis, coquilles, kip en kreeft en van gerechten (ook des-
serts!) met perzik en abrikoos. Ook in de Wine Advocate van Robert Parker wordt 
de wijn gewaardeerd met maar liefst 90 punten!
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Duitsland - Pfalz
Philipp Kuhn - Laumersheim
Een nieuwe ster aan ons stralende Duitse firmament: Philipp Kuhn. Sinds 
begin jaren 90 maakt hij in de Pfalz krachtige pinotwijnen en fijne ries-
lings. Philipp was nog maar 19 jaar oud, toen hij wegens de ziekte van 
zijn vader de dagelijkse leiding van het bedrijf overnam. De gepassio-
neerde wijnmaker met een uitgesproken gevoel voor traditie werkte zich 
vervolgens in de afgelopen 20 jaar tot de top van Duitsland. Inmiddels 
onderscheidt hij zich niet alleen met zijn burgunders en rieslings, maar 
maakt hij ook bijzondere wijnen van internationale druivenrassen als mer-
lot, cabernet sauvignon, sangiovese, sauvignon blanc en zelfs viognier. En 
niet zonder succes: zijn rode wijnen behoren steevast tot de beste van het 
land, getuige zijn winnende scores bij de ‘Deutscher Rotweinpreis’ van het 
toonaangevende blad Vinum, en zijn sauvignon blanc is van een niveau 
waarop ze in de bekendere sauvignonstreken nog wel eens jaloers op 
kunnen zijn. In 2007 trad hij met zijn wijngoed toe tot de VDP, de vereniging van ca. 200 beste wijnproducenten in 
Duitsland. Zijn wijngoed omvat ruim 20 hectare aan wijngaarden die voor 50% met rode druivenrassen beplant zijn: 
spätburgunder, frühburgunder, blaufränkisch, dornfelder en st. laurent, maar dus ook cabernet sauvignon, merlot en 
zelfs wat sangiovese. Op de andere 50% staan onder andere riesling, weissburgunder, gewürztraminer, sauvignon 
blanc en viognier aangeplant. Kuhn past een strenge kwaliteitsselectie toe, zowel in de wijngaard als in de kelder, 
wat tot lage rendementen van zelfs minder dan 40 hl/ha leidt. Kwaliteit über alles! 

Freistil Muskateller 2015  
Eén van de meest verrassende aperitiefwijnen die wij de afgelopen jaren zijn tegengeko-
men. Deze heel licht tintelende blend van bloemige muskateller en fruitige silvaner is licht, 
vrolijk, origineel en spannend, gemaakt voor de lichte en leuke momenten in het leven. 
De ‘Freistil’ vergist en rijpt op roestvrij staal, waardoor hij al zijn frisse, pure fruitigheid en 
bloemigheid kan behouden. In de neus vruchten als mango, kruisbes en appel. De silvaner 
geeft een licht mineralige en friskruidige toets mee, die voor een net iets complexer karakter 
zorgt. In de mond is de wijn net zo lichtvoetig en sprankelend als hij ruikt en precies zoals 
hij bedoeld is… leicht und locker, met maar 10,5% alcohol!

Grauer Burgunder vom Löss 2015  
De lössbodem zorgt voor sappige, krachtige wijnen met een mineralige touch. Dankzij het 
oogsten van het optimaal rijpe fruit is deze Grauer Burgunder, oftewel pinot gris, krachtig 
en weelderig van smaak met buitengewoon veel rijp fruit. Denk aan abrikoos, gedroogde 
appel, sappige peer en lychee. Omdat de wijn na de koele, temperatuurgecontroleerde 
vergisting nog op zijn fijne gistbezinksel verder heeft gerijpt, is er nog meer complexiteit in 
de aroma’s gekomen. De wijn is door zijn milde zuurgraad een mooie begeleider van gevo-
gelte, pasta’s met roomsauzen of gepocheerde vis. Eerdere jaargangen kregen 92 punten 
van het Duitse online wijnmagazine Belvini en 16,5 punten van Jancis Robinson. 

 Sauvignon Blanc Trocken 2015   
Deze Loiredruif staat sinds een jaar of 15 ook in de Pfalz aangeplant en het gebied 
staat inmiddels bekend als de streek waar Duitslands beste sauvignon blancs van-
daan komen! De sauvignon levert hier sappige en aromatische wijnen op met een 
frisse zuurgraad. De druiven worden met de hand geplukt en vervolgens gekoeld 
verwerkt en vergist om de frisse aroma’s optimaal tot expressie te laten komen. Om 
diezelfde reden past Philipp Kuhn schilweking toe en voedt hij de wijn op RVS op. 
In de aroma’s vinden we een potpourri aan groen fruit, vooral kiwi, kruisbes en pas-
sievrucht. Daarnaast proeven we groene paprika, groene appel, vers gemaaid gras 
en zelfs wat anijs, munt en citroengras. In de mond is de wijn fris en crispy, met mi-
nerale tonen die aan vuursteen doen denken. In de afdronk houden de dynamische 
aroma’s nog lang aan, ondersteund door de vitale fruitzuren, en komen er nog hints 
van lychee, meloen en vooral weer kruisbes naar boven.
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Edelsatz Gewürztraminer-Riesling 2015  
Een gewürztraminer blenden met een riesling, je kunt het op zijn minst onalledaags
noemen. We kunnen Philipp dan ook wel de titel ‘master-blender’ geven, want hij slaagt 
er bij zowel zijn witte als rode wijnen in om de meest verrassende combinaties te-
voorschijn te toveren! Deze witte is er zo één. Het is een intense, aromatische droge 
wijn met delicate zuren. Bloemig en weelderig dankzij de gewürztraminer, elegant en 
fris-aromatisch door de riesling. De 70% gewürztraminer zorgt voor aroma’s van mus-
kaatdruiven, lychees, rozen en gember. De riesling voegt aan dit boeket zijn fijne zuren, 
mineraliteit en citrustonen toe. De wijn is multifunctioneel inzetbaar, gastronomisch maar 
ook als opwekkend aperitief. Een blend om van te watertanden!

Mano Negra 2013
Mano Negra staat voor de paarszwarte handen die wijnmakers krijgen door het 
werken met de sterk gekleurde druiven. In deze cuvée betreft dat blaufränkisch, ook 
wel lemberger genoemd, en cabernet sauvignon. Beide druiven worden apart gevi-
nifieerd en 17 maanden lang op eikenhouten barriques gerijpt, waardoor ze elk hun 
eigen expressie aan de wijn toevoegen. Fruitige kersen-, cassis- en pruimenaroma’s 
gaan hand in hand met tonen van peper en koekkruiden. De wijn is krachtig, heeft 
goede tannines en fijne zuren. 

Luitmar Trocken ‘Barrique’ 2012 
De eerste prijs bij de ‘Deutscher Rotweinpreis’ en de hoge scores bij Eichelmann en 
Gault Millau verraden al iets over de bijzondere kwaliteit van deze cuvée. De unieke 
blend van cabernet sauvignon, st. laurent, blaufränkisch en sangiovese zorgt voor 
een complexe neus die doet denken aan een Bordeauxwijn, met cassis, cederhout 
en een vleugje chocola. In de mond sappige kersen, donker bessenfruit, wat krui-
digheid en mooi gestructureerde tannines. Een complexe, elegante en spannende 
klassewijn met een opvallend lange afdronk en veel bewaarpotentieel. Staat garant 
voor een bijzondere wijnervaring. 
91 punten Eichelmann, 90 punten Gault Millau.

 
Freistil Muskateller 2015      € 10,50 (normaal € 11,95)
Grauer Burgunder vom Löss 2015     € 15,50 (normaal € 17,95)
Sauvignon Blanc Trocken 2015     € 13,95 (normaal € 15,95) 
Edelsatz Gewürztraminer-Riesling 2015    € 16,95 (normaal € 18,95)
Incognito 2013       € 12,50 (normaal € 14,95) 
Mano Negra 2013      € 16,95  (normaal € 19,95)
Luitmar Trocken ‘Barrique’ 2012     € 29,95 (normaal € 34,95) 

 Incognito 2013
Een geheime cuvée met een ongekend goede smaak! De blend is samengesteld 
uit enkele nationale en internationale druivenrassen. Namen en verhoudingen 
houdt wijnmaker Philipp Kuhn geheim, maar wel weten we dat hij naast burgun-
dersoorten en blaufränkisch ook merlot, dornfelder, cabernet sauvignon, st. lau-
rent, cabernet dorsa en regent in zijn wijngaarden heeft aangeplant. Een geheime 
mix van blauwe druiven heeft zich een weg gevonden naar de cuvée ‘Incognito’. 
Deze topblend, in combinatie met 15 maanden opvoeding in barriques, maakt 
van deze wijn een hit onder iedereen die hem proeft. Naast de body en rokerige 
eikenhouttoets die hij heeft, is hij ook mooi fris en sprankelend. Kersen, pruimen en 
bramen worden aangevuld door tonen van leer en een vleugje munt en paprika.
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Duitsland - Mittelrhein
Matthias Müller - Spay
De Mittelrhein is één van de mooiste wijnstreken van 
Duitsland. Het waren de Romeinen die hier de eer-
ste wijnstokken plantten. Met zijn steile wijngaarden, 
dramatische rotsformaties, burchten en middeleeuw-
se stadjes, biedt het smalle Rijndal tussen Bingen en 
Bonn een schilderachtige aanblik. Het toch al impo-
sante landschap wordt extra indrukwekkend door de 
arbeidsintensieve wijnbouw die bedreven wordt op 
de steile hellingen, vooral in het zuidelijk gedeelte 
van de streek: het Oberes Mittelrheintal. Dit unieke 
cultuurlandschap is in 2002 op de Werelderfgoed-
lijst van Unesco geplaatst. Dit specifieke gedeelte 
van het Rijndal is ideaal voor wijnbouw, met zeer 
steile hellingen (tot wel 70%!), veelal op het zuiden gericht, en leisteenbodems. Matthias Müller wordt gezien als 

de beste producent van het gebied, welke eigenlijk ten onrechte weinig aandacht kreeg. 
Al sinds 2007 maakt hij deel uit van de VDP, de vereniging van de beste wijnproducenten 
in Duitsland. Zijn Weingut bevindt zich in Spay, een dorpje langs een bocht van de Rijn, 
iets boven de beroemde wijngaarden van de Bopparder Hamm. De naam Müller is al 
lange tijd verbonden aan de wijn uit Spay, maar het was Matthias die zich volledig stortte 
op de wijnbouw. Hij breidde het wijngaardarsenaal van het familiebedrijf aanzienlijk uit, 
naar 14 hectare. Matthias Müller bezit wijngaarden op de hellingen van de Bopparder 
Hamm, waar de ondergrond bestaat uit leisteen. Hier komen prachtige elegante rieslings 
en grauburgunders vandaan. Inmiddels is de erkenning daar en hebben zijn wijnen vele 
prijzen gewonnen. Het hoogtepunt was in 2012, toen Gault Millau hem uitriep tot ‘Winzer 
des Jahres’. Müller werkt in een zeer zuivere, precieze stijl. Zijn wijnen worden gekenmerkt 
door fijne zuren en subtiele aroma’s. Ook zijn delicate zoete wijnen mogen niet overge-
slagen worden. 

Riesling Rheinschiefer 2015 
Schiefer staat voor de leisteenbodem waarop de druiven groeien. Dit gesteente houdt 
overdag de warmte vast en geeft die ’s nachts weer aan de wijnstokken af, waardoor 
de laatrijpende riesling mooi rijp kan worden. Bovendien zorgt deze ondergrond voor 
een mineralige toets in de wijn. Deze toegankelijke droge riesling wordt gekenmerkt 
door een expressief fruitig boeket en een grote levendigheid. Een wijn die verleidt door 
zijn zuiverheid en doordrinkbaarheid.

Bopparder Hamm Riesling Trocken ‘Alte Reben’ 2015  
Deze droge riesling komt van stokken die in het begin van de jaren 70 werden aan-
geplant op de steile hellingen van de Bopparder Hamm wijngaard. Deze inmiddels 
bijna 45 jaar oude ‘Alte Reben’ hebben zeer diepe wortels en leveren minder fruit dan 
jongere stokken, wat zorgt voor meer concentratie en mineraliteit in de wijn. Omdat 
de wortels van de planten diep en wijd vertakt zijn, is er een constante, hoewel be-
perkte, toevoer van water en voedingsstoffen. Daardoor leveren deze oude stokken 
een uitgebalanceerde constante kwaliteit. De wijn heeft geel steenfruit: abrikoos en 
wat mango. Finesse en elegantie!

Bopparder Hamm Grauer Burgunder Trocken 2015 
De grauer burgunder -oftewel pinot gris- van Matthias Müller is een werkelijk 
geweldige wijn! De wijn laat op fenomenale wijze zien dat de grauer burgunder 
en leisteen voor elkaar geboren zijn! De wijn toont ‘best of both worlds’. Zo heeft 
hij mooi wit en geel rijp fruit, denk bijvoorbeeld aan perzik, meloen en abrikoos, 
maar ook veel minerale tonen die op een fijne manier door het fruit verweven 
zijn. Ondanks dat de druiven eerder worden geplukt dan de riesling, heeft de 
wijn zachtere en fijnere zuren, die weer een mooi spel vertonen met de kruidige 
tonen van de grauer burgunder. Een aanrader!
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Bopparder Hamm Riesling Feuerlay ‘S’ 2015 
De Bopparder Hamm wijngaard is dermate groot dat deze is onderverdeeld in zeven 
subzones, waaronder Mandelstein, Ohlenberg, Engelstein en Feuerlay. De Feuerlay 
wijngaard is centraal gelegen en bevat naast leisteen ook leem. De ‘S’ in de naam van 
deze droge cuvée staat voor ‘Spätlese’: dit betekent dat de druiven laat en zeer rijp 
geoogst zijn. Dit gebeurt uiteraard met de hand en er vindt een strenge selectie van 
de druiven plaats. Vervolgens worden de druiven vergist tot een droge wijn met veel 
concentraat en duidelijke, fijne zuren. De afdronk heeft een kruidige toets en wordt 
verlengd door een lichte prikkel en strak minerale tonen.   

Bopparder Hamm Mandelstein Riesling Spätlese 2015 (zoet)
Ook de wijngaard Mandelstein ligt in het middengedeelte van de Bopparder Hamm. 
De wijngaard staat bekend om zijn wijnen met een bijzondere fruitigheid en minerali-
teit. De druiven voor de Spätlese worden pas eind oktober geplukt, als ze maximaal 
rijp en zoet zijn. Ze komen van oude stokken met lage opbrengsten. Tijdens de hand-
matige oogst worden de druiven streng geselecteerd. De vergisting gebeurt lang-
zaam, op lage temperatuur, en vervolgens rijpt de wijn nog een tijd op zijn fijne ‘lie’ 
van afgestorven gistcellen. Hierdoor wordt nog extra complexiteit aan de weelderige, 
geconcentreerde wijn toegevoegd. Door het samenspel van zoet en zuren komt de 
wijn alsnog heel fris, bijna dorstlessend, over. 

Matthias Müller Rheinschiefer 2015    €   9,95 (normaal € 11,50)
Matthias Müller Bopparder Hamm Riesling ‘Alte Reben’ 2015 € 12,95 (normaal € 14,95)
Matthias Müller Bopparder Hamm Grauer Burgunder 2015 € 11,95 (normaal € 13,95)
Matthias Müller Bopparder Hamm Riesling Feuerlay ‘S’ 2015 € 14,50 (normaal € 16,95)
Matthias Müller B. Hamm Mandelstein Riesling Spätlese 2015 € 14,95 (normaal € 17,50)

Astobiza Txakoli 2015  € 12,50 (normaal € 14,95)

Astobiza Txakoli 2015  
Een van onze favoriete plekken op de wereld is Baskenland, en dan met name San Se-
bastian. ’s Avonds door het oude centrum van deze stad wandelen, met al zijn tapasres-
taurants, is een belevenis! In de tapasbarretjes schenkt men de lokale wijn: txakoli. Deze 
wordt geheel volgens traditie van grote hoogte in het glas geschonken. 
Er zijn meerdere streken waar txakoli geproduceerd wordt: vanaf de grens met Frankrijk, 
langs de Atlantische Oceaan tot voorbij Bilbao. De Astobiza komt uit de streek Bizkaia 
en het wijnbedrijf ligt ten zuidwesten van Bilbao. De Atlantische Oceaan heeft daar veel 
invloed op het klimaat, de gemiddelde temperatuur is 12 graden en er valt 1000 tot 
1200 mm regen per jaar. Op 300 meter hoogte maakt men hier uitstekende witte wijnen 
van de de ‘hondarribi zuri’ druif. 
Voor goede txakoli moet veel werk verzet worden en bij Astobiza legt men de lat extra 
hoog. De wijngaarden worden zonder bestrijdingsmiddelen bewerkt en het kleine do-
mein was het eerste ter wereld dat gecertificeerd CO2-neutraal werd. Bij de oogst wor-
den de druiven in kleine kratjes vervoerd en voor het persen vindt nog een selectie plaats 
in de cave. Uitsluitend de beste trossen worden voor de wijn gebruikt. Het rendement in 
de wijngaarden is erg laag en ligt tussen de 35 en 50 hectoliter per hectare. Dit is uit-
zonderlijk, want de meeste producenten hanteren rendementen die minstens het dubbele 
zijn! In de cave worden de meest moderne technieken gebruikt om de wijn zo schoon en 
fris mogelijk te produceren, met behoud van zijn heerlijke fruit. 
In de geur heeft de wijn tonen van appel, peer, grapefruit en perzik. In de smaak komen 
deze fruittonen terug en komt de wijn verfrissend, smakelijk en evenwichtig over. De lange 
afdronk heeft opmerkelijk veel minerale en ziltige tonen, aangevuld met een klein bittertje 
dat zo kenmerkend is voor de hondarribi zuri druif. Drink de wijn niet te warm, op 8 tot 
10 graden, en combineer hem met sushi, sashimi of ook heel spannend: met gorgonzola 
of cabrales.
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Frankrijk - Noord-Rhône (vanaf 3e week juni) 
Stéphane Ogier - Ampuis
In dit bulletin presenteren wij nog een nieuwe aanwinst voor ons assortiment 
waar we, om het zacht uit te drukken, ‘très contents’ mee zijn: Domaine Sté-
phane Ogier. Stéphane Ogier is een wijnmaker die wij al jarenlang volgen 
en van wiens Condrieus en Côte-Rôties wij altijd weer uit ons dak gaan. Hij 
krijgt voor deze wijnen al jaren exceptioneel hoge scores van Robert Parker. 
Stéphane werkt al sinds 1997 op het domein en nam later de leiding over van 
zijn vader Michel. Elke dag brengt hij door in zijn arbeidsintensieve wijngaar-
den die op steile hellingen en terrassen langs de Rhône liggen. Hij breidde het 
wijngaardareaal uit en legde zich erop toe om van al zijn verschillende perce-
len, met hun verschillende bodems en unieke omstandigheden, karakteristieke, 
terroirspecifieke wijnen te maken. Condrieus en Côte-Rôties, en daarnaast ook 
andere cuvées op basis van viognier of syrah. Stéphane kreeg zijn wijnoplei-
ding in de Bourgogne en die Bourgondische invloed werkt door in zijn huidige 
stijl van wijn maken in de noordelijke Rhône. Hij maakt ‘terroirwijnen’ met een 
bijzondere finesse en elegantie. Het gaat Ogier om de perfecte balans tussen 
frisheid en rijkheid. Vandaar dat zijn viogniers soms wel een procent minder 
alcohol bevatten dan die van zijn collega-wijnmakers. Vanaf nu importeren wij de wijnen van ‘deze jonge Côte-
Rôtie rockstar’, om de woorden van Robert Parker’s Wine Advocate te gebruiken. Hieronder een selectie van wijnen 
van Stéphane Ogier die wij in dit zomerse bulletin in het zonnetje willen zetten.

Viognier de Rosine 2014
Het zusje van de grootse Condrieu van Stéphane Ogier. Met dezelfde liefdevolle aan-
dacht gemaakt en opgevoed (in dit geval 9 maanden sur lie rijping op groot en klein 
eikenhout), als de grote namen die hij op zijn domein creëert. Ogier staat erom bekend 
dat hij elk jaar weer feilloos het optimale oogstmoment weet te kiezen om zijn unieke 
stijl wijnen te kunnen maken. Die hebben naast een prachtige rijpe, volle smaak name-
lijk ook een bijzondere frisheid, lichtheid, finesse en elegantie. De wijngaard ‘La Rosine’ 
ligt iets onder Côte-Rôtie en heeft een bodem van licht graniet. De wijn heeft in de 
geur kruidige bloemen als kamperfoelie met daarnaast fris en romig fruit zoals perzik, 
abrikoos, peer en limoen. De fijne zuren houden deze verleidelijke viognier mooi fris.

Syrah d’Ogier 2014  
Het kleine neefje van de Côte-Rôtie, dat met dezelfde zorg en toewijding wordt 
gemaakt als de hogere cuvées van Stéphane Ogier. 100% syrah, met de hand 
geplukt, streng geselecteerd, gefermenteerd met de natuurlijke gisten en 12 maan-
den gerijpt op gebruikte barriques. De wijn heeft behoorlijk wat diepte, balans en 
een ronde zachtheid van de fijne tannines. In de aardse geur ruik je zwart fruit, 
viooltjes, kruiden als tijm en laurier en vooral zwarte peper. In de mond is de wijn 
sappig, soepel en rond en valt zijn frisheid op. Een ongelooflijke aanrader voor 
zijn prijs. Heerlijk om te drinken bij een goede steak of gegrild lamsvlees. 
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Condrieu La Combe de Malleval 2014 
94 Parkerpunten kreeg de laatst geproefde vintage! Het jaar 2014 doet daar zeker niet voor onder; Stéphane 
Ogier noemt oogstjaar 2014 samen met 2010 zelfs zijn favoriete oogstjaren voor viognier. Op de steile hellingen 
van granietbodem in de kleine appellation Condrieu, komt deze autochtone druif tot zijn allergrootste hoogte. Alle 
druiven voor ‘La Combe de Malleval’ worden met de hand geplukt en vergisten met hun eigen, natuurlijke gisten. 

De plantdichtheid is hoog (bijna 10.000 stokken per hectare!) en de rendementen 
laag: 35 hl/ha. Na de vergisting op eikenhout rijpt de wijn 10 maanden verder op de 
eigen lie. Deze Condrieu is intens, verfijnd, gelaagd en complex, en integreert op on-
navolgbare wijze florale (orchidee en kamperfoelie) en fruitige aroma’s van puur en rijp 
fruit -zoals perzik, peer, abrikoos en lychee-, met een prachtige subtiliteit en vuursteen-
achtige mineraliteit. Met zijn enorme concentratie en levendige, lenteachtige frisheid 
verovert hij je hart. Wie de viognier op deze intense en tegelijkertijd super elegante 
manier leert kennen, zal voor altijd in de ban blijven van deze druif. Ook gastronomisch 
is hij schitterend inzetbaar: drink hem eens bij coquilles, kreeft of andere schaaldieren 
(langoustine, garnalen, gamba’s), of bij gerechten met een Aziatische twist.

Stéphane Ogier Syrah d’Ogier 2014   € 10,95 (normaal € 12,95)
Stéphane Ogier Viognier de Rosine 2014   € 21,95 (normaal € 25,95)
Stéphane Ogier Condrieu La Combe de Malleval 2014  € 37,95 (normaal € 42,95)

Een hele zomer lang: 
Fondrèche Rosé 2015  € 8,95 (normaal € 10,50)

Onze zomerrosé: Fondrèche Rosé 2015 
Een van de meest populaire rosé’s van het Franse zuiden is de rosé van Fondrèche. Er 
wordt wel gekscherend gezegd: “De beste rosé van de Provence komt uit de Ventoux.” 
De wijn is dan ook steevast al voordat hij op de markt komt uitverkocht. Gelukkig 
hebben wij elk jaar een allocatie, maar die was doorgaans zo klein dat we de wijn 
zelden in ons wijnbulletin durfden te zetten. Nee verkopen is nu eenmaal iets wat wij 
niet graag doen. 
Maar dit jaar – blijven vragen blijkt uiteindelijk toch te helpen – krijgen wij driemaal 
zoveel als gebruikelijk! Eindelijk kunnen we tegen onze klanten zeggen dat hét alter-
natief voor de modieuze Provence rosé de hele zomer lang verkrijgbaar is. En dan te 
bedenken dat de prijs van deze rosé ruim 30% lager ligt...

Wat maakt de Fondrèche rosé zo goed? 
Het begint bij de wijnmaker Sebastien Vicenti. Hij is al geruime tijd geleden overge-
schakeld van biologische naar biodynamische wijnbouw. Het biodynamisch bewer-
ken van de wijngaarden heeft grote voordelen, wat vooral bij de rosé maximaal tot 
expressie komt. De wijn heeft aan finesse gewonnen en het alcoholpercentage is nóg 
lager (slechts 12%). In de kelder wordt zeer hygiënisch gewerkt met minimaal gebruik 
van zwavel. Dit zorgt voor een verfrissend glas wijn, waarna je je ook de volgende 
dag nog kiplekker voelt. 
Een ander belangrijk ingrediënt is de cinsault druif. Deze is uitermate geschikt voor 
rosé door zijn verfijnde smaak, lichte pigment en lage tannines. De blend van deze 
rosé bestaat voor 50% uit cinsault, aangevuld met 30% syrah en 20% grenache. 
Door de druiven vroeger te oogsten wordt er veel frisheid behouden en blijft het 
alcoholpercentage laag. Na een koude inweking vergisten de druiven in stalen tanks 
en uiteindelijk rust de wijn nog 6 maanden op zijn lie. Het uiteindelijke resultaat is 
een buitengewoon pure wijn met in de geur tonen van citrusfruit, perzik en aardbeien. 
In de smaak heeft hij naast zijn frisse tonen vooral rood fruit. De afdronk is mineralig 
en verfrissend. 
En niet alleen wij zijn zo enthousiast over deze rosé; in de Wine Advocate van Robert 
Parker scoort hij regelmatig 90 punten! Laat het maar een zonnige zomer zijn!
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Italië - Toscane
ColleMassari - Cinigiano
ColleMassari, Winery of the Year 2014! Maria-Iris en Claudio 
Tipa, zus en broer, hadden altijd al twee grote passies: die 
voor de natuur en die voor grote wijnen. Om aan beide passies 
gehoor te geven, richtten zij in 1998 ColleMassari op: een 
state-of-the-art winery waar zij, ondersteund door een team van 
oenologen, indrukwekkende biologische wijnen maken. Van het 
meer dan 1000 hectare grote landgoed wordt 110 hectare 
gebruikt voor druiventeelt. Op 60 hectare staan olijfbomen aan-
geplant en op 400 hectare worden allerlei andere gewassen 
verbouwd. ColleMassari ligt in de streek Montecucco in het hogere deel van de Maremma, letterlijk tussen de 
DOCG Brunello di Montalcino en Morellino di Scansano in. Het is een gebied waar de sangiovese druif uitzonder-
lijk goed gedijt, mede dankzij de ventilerende werking van de luchtstromen. Vanaf de oogst 2011 is Montecucco 
gekwalificeerd met de hoogste Italiaanse kwaliteitsgarantie DOCG. 80% van de druivenaanplant op ColleMassari 
bestaat uit de oer-Toscaanse sangiovese. Het domein had zijn eerste oogst in 2000 en dankzij de tomeloze inzet en 
drang naar perfectie is de kwaliteit elk jaar omhoog geschoten, een proces dat nog steeds voortduurt. Alle wijnen 
zijn biologisch gecertificeerd. De ultieme beloning kwam in september 2014, toen ColleMassari door de Gambero 
Rosso (de belangrijkste wijngids van Italië) uitgeroepen werd tot ‘Winery of the Year 2014’. 

Montecucco ‘Gróttolo’ Rosato 2015
De rosé van ColleMassari heeft een gedaanteverandering ondergaan: de donker ge-
kleurde Gróttolo is vervangen door een lichter gekleurde rosé, die ook net iets lichter 
van stijl is. Wat gebleven is naast de naam, zijn de uitgesproken aroma’s van rood fruit 
en de veelzijdige gastronomische inzetbaarheid. De Gróttolo 2015 is een blend van 
sangiovese (70%), ciliegiolo (15%) en montepulciano (15%). Gemaakt met de focus op 
een frisse stijl en daarom gerijpt op roestvrij stalen tanks. In de smaak heeft deze rosé 
volfruitige tonen van kersen en granaatappel met daarnaast een delicate florale toets en 
een heerlijke kruidigheid. Hij heeft een mooie mineraliteit, een lichte ziltigheid en een 
uitstekende balans tussen zijn mooie zuren en het opwekkende fruit. Niet te versmaden 
bij tonijn, kip, gegrilde vis, charcuterie en zachte kazen.

Montecucco ‘Rigoleto’ 2014 
Net als de ‘Gróttolo’ is dit een blend van sangiovese (70%), ciliegiolo (15%) en mon-
tepulciano (15%), maar dan gevinifieerd tot een rode wijn. De fermentatie vindt plaats 
op lage temperatuur en op roestvrij staal om zoveel mogelijk aromatische expressie te 
krijgen. Daarna rijpt de wijn 10 maanden, voor de helft op RVS en voor de andere helft 
op 2 à 3 jaar oude kleine en grotere eikenhouten vaten. Een levendige, sappige wijn 
met tonen van rijp rood fruit, kersen en zachte tannines. En net als de andere wijnen van 
ColleMassari 100% biologisch. 

Montecucco ‘Melacce’ Vermentino 2015  
De witte vermentino druif is bezig met een opmars in Toscane. Niet toevallig, want 
vooral dicht bij de kust levert hij boeiende wijnen op. De vermentino van ColleMas-
sari komt van nieuw aangeplante wijngaarden. De vinificatie gebeurt op roestvrij 
stalen vaten op lage temperatuur om de aromatische expressie beter te bewaren. 
Daarna rijpt hij nog 3 maanden op de lie. Deze vermentino heeft een super aan-
trekkelijke geur van wit fruit en fijne verse kruiden, zoals salie. Hij doet ons denken 
aan een mooie grüner veltliner uit Oostenrijk. In de smaak heeft de wijn rijpe tonen 
en is hij breed en mondvullend. Het witte fruit wordt aangevuld met wat tropisch 
fruit en de wijn is behoorlijk mineralig, met een levendige zuurgraad. Ook heeft 
hij een minuscuul prikkeltje, wat hem extra opwekkend maakt. Wat een plezier!
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Montecucco Riserva 2013
De sangiovese maakt 80% van de blend uit, gecombineerd met gelijke delen ciliegiolo 
en cabernet sauvignon, deels van oude wijngaarden. De wijn rijpt 18 maanden op 
nieuw en gebruikt eikenhout van verschillende formaten. Het is een Toscaanse wijn in 
een modern en verleidelijk jasje. De houtrijping geeft kruidigheid en tonen van drop en 
chocolade mee. In de geur komt de wijn nog wat jong over en toont hij donker fruit, 
op een uiterst stijlvolle manier. De aanzet van de wijn is krachtig en al snel komen het 
cassis- en kersenfruit, samen met een fijne kruidigheid, zoethout en prachtige zuren, je 
tegemoet. Allemaal perfect met elkaar in balans. De wijn heeft een mooie structuur van 
zachte en vooral rijpe tannines, is breed in smaak, harmonieus en verleidelijk. Het is 
moeilijk om van deze wijn af te blijven, al kan hij met gemak nog een aantal jaren mee 
(tot zo’n 8 jaar vanaf het oogstjaar). Een prachtige gastronomische wijn; drink hem bij 
gebraden of gestoofd vlees, wild of oude kaas.

ColleMassari Montecucco ‘Melacce’ Vermentino 2015     €   9,75 (normaal € 11,95)
ColleMassari Montecucco ‘Gróttolo’ Rosato 2015     €   9,75 (normaal € 11,95)
ColleMassari Montecucco ‘Rigoleto’ 2014      €   9,95 (normaal € 11,95) 
ColleMassari Montecucco Riserva 2013      € 13,25 (normaal € 16,95)

La Rasina – Montalcino
Misschien heeft u het verhaal over onze geschiedenis met La Rasina wel al eens gehoord, maar misschien ook niet... 
Meer dan 20 jaar geleden kwam er een klant in de winkel met een fles wijn die wij móesten proeven. Het betrof 
een wijn van een domein in Toscane, vlak bij Montalcino. Wanneer hij in Toscane was, dronk deze klant altijd een 
Rosso di Montalcino. Het ging om de Rosso di Montalcino 1991 van La Rasina, destijds nog gemaakt door Vasco 
Mantengoli. Die proeffles was zo’n sensatie in de mond (dat fruit!), dat wij deze wijn direct bestelden. Na 1991 
volgde de even mooie 1993 en toen Vasco met pensioen ging, nam diens zoon Marco de leiding van het bedrijf 
over. Wij kregen de proefflessen van 1995 binnen en er viel een behoorlijke stilte bij het proeven. Het waanzinnige 
fruit was verdwenen, alsof Vasco dat met zijn vertrek had meegenomen... Uiteindelijk verloren wij het domein een 
beetje uit het oog, totdat wij weer eens proefflessen opvroegen, nadat we zeer positieve berichten over het domein 
hadden gelezen (zoals scores van 93 en 94 punten bij Parker, Suckling en Tanzer voor hun Brunello’s). U voelt ’m 
al aankomen: het prachtige fruit was terug! En La Rasina is daarmee sinds 2014 weer terug in ons assortiment.

Toscana Sangiovese 2014
Het domein van La Rasina ligt aan de noordzijde van Montalcino en de wijngaarden 
liggen voornamelijk op het koelere oosten gericht, wat grote invloed heeft op de wijn. 
Fruit, sap en elegantie zijn hier de sleutelwoorden. Deze IGT Toscana, voor 100% 
gemaakt van de sangiovese druif, is vrij licht en helder van kleur met in de geur aan-
trekkelijk rood en zwart (kersen)fruit. In de smaak is de wijn opvallend sappig, met heel 
fijn fruit, elegant, subtiel en een opmerkelijke complexiteit in de afdronk. Heel Toscaans 
en vooral heel erg lekker, bijvoorbeeld bij saltimbocca van kalfsvlees!

 
Rosso di Montalcino 2014
De wijn waar het voor ons meer dan 20 jaar geleden allemaal om begon. Met 
mystiek donker fruit, zoals bramen, zwarte bessen, kersen, maar ook geheimzinnige 
groene kruiden, viooltjes, drop, laurier en een vleugje leer. Hij komt van wijngaarden 
die op 400 meter hoogte liggen. De druiven worden voor de inwekingsperiode vol-
ledig ontsteeld, om de tannines in de wijn te beperken. Na de vergisting rijpt de wijn 
gedurende 10 maanden op gebruikte Sloveense eiken vaten. Wij noemden hem in 
1993 al ‘type jonge Brunello’ en dat klopt nog steeds! Rond en zwoel, met veel rijpe 
tonen en een mooie, kruidige afdronk. Een heerlijke begeleider van gerookte eenden-
borst of carpaccio van Harry’s Bar. 

La Rasina Toscana Sangiovese 2014  €   9,25 (normaal € 10,95)
La Rasina Rosso di Montalcino  2014 € 15,95 (normaal € 18,95)
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Stölzle Wijnglazen - Duitsland
Mooi en betaalbaar kristallen glaswerk
Stölzle Lausitz is een glasproducent in het voormalige Oost-Duitsland, waarvan de roots 
meer dan 500 jaar teruggaan. Vanwege de beschikbaarheid van grondstoffen als 
kwartszand, hout, kalksteen en klei floreerde de glasproductie in het gebied, met een 
piek aan het begin van de 20e eeuw. De plaats Lausitz werd de grootste glaswerk pro-
ducerende regio van Europa. In 1889 werd het bedrijf opgericht en het groeide uit tot 
de grootste glasproducent van de voormalige DDR, met circa 4000 medewerkers. In de 
jaren 30 ontwierp de glasdesigner van Bauhaus, Wilhelm Wagenfeld, er revolutionaire 
nieuwe glasvormen die vandaag de dag nog steeds in schwung zijn.
Een grote verandering, en uiteindelijk verder vervolg van de success story van het bedrijf, 
kwam zo’n 10 jaar geleden. Riedel nam destijds Spiegelau over en ontsloeg het grootste 
gedeelte van het personeel van Spiegelau. Stölzle zag het enorme potentieel van deze 
mensen en besloot een eigen wijnglazenlijn op te starten. Zodoende konden zij glazen 
gaan produceren van dezelfde kwaliteit als Spiegelau, maar dan voor een veel aantrek-
kelijkere prijs. Zo is de Exquisit serie van Stölzle nagenoeg gelijk aan de Authentis serie 
van Spiegelau, alleen dan 45% voordeliger! De wijnglazen van Stölzle zijn gemaakt van 
loodvrij kristal, ook wel kristalline genoemd. Ze hebben daardoor een mooie glans, zijn 
sterk en kunnen gewassen worden in de vaatwasser. Voor de productie wordt gebruik 
gemaakt van de modernste productiemethoden. Door de bijzondere smeed- en trektech-
niek kunnen er glazen worden gemaakt die door hun vloeiende overgang van steel naar 
kelk, en qua lichtheid, dicht in de buurt komen van mondgeblazen glazen. Stölzle Lausitz 
produceert jaarlijks 30 miljoen glazen die over de hele wereld worden verkocht. Stölzle 
staat voor kwaliteit en innovatie: fonkelend, lichtgewicht, loodvrij kristalglas met een hoge 
breuk- en vaatwasserbestendigheid. En dit met een optimale prijs-/kwaliteitsverhouding.  

Wijnglazen
Van Stölzle bieden wij wijnglazen van twee verschillende lijnen aan. De Experience lijn 
(bovenste glas) is een eigentijds model met uitstekende proef-eigenschappen. De Exquisit 
lijn (onderste glas) is afgeleid van de Spiegelau Autenthis, welke wij altijd al verkochten. 

Experience:   Exquisit:
- Witte wijn - Bordeaux  - Witte wijn - Bordeaux
- Multi Purpose - Bourgogne - Multi Purpose - Bourgogne
- Rode wijn  - Champagne - Rode wijn  - Champagne
      - Sekt
Alle glazen kosten € 4,95 per stuk.  
Ter introductie: doos à 6 glazen € 25,00
Wij zullen de glazen van Stölzle ook opnemen in het spaarprogramma op onze site. Zo 
kunt u uw gespaarde punten gebruiken voor de aanschaf van dit prachtige glaswerk.  

Karaffen
Naast wijnglazen maakt Stölzle ook bijzonder mooie en 
originele karaffen, van 100% kristal en ze zijn een sieraad 
op tafel. Ook voor deze karaffen geldt dat de prijzen 30 tot 
40% lager liggen dan bij karaffen van vergelijkbare merken! 

De rechts afgebeelde karaf is de ‘Dancing’ en kost, inclusief 
houten frame, € 54,95.

Een compleet overzicht kunt u vinden op onze site. 


