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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
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) 
Buiten Amsterdam: raadpleeg onze site. Gunstige voorwaarden al vanaf 6 flessen door heel NL. 

Een nieuw bulletin
Zoals u van ons gewend bent, presenteren we in september een nieuw wijnbulletin. 
Hierbij weer een prachtige selectie van wijnen die de komende maanden bovendien tegen 
een speciale prijs verkrijgbaar zijn, zowel online als op de Willemsparkweg. Onze winkel 
heeft onlangs een make-over gehad en staat er weer stralend bij! Het glaswerk heeft extra 
ruimte gekregen en ook proberen we steeds meer wijnen uit ons grote assortiment in de 
winkel te laten zien. Kom gauw eens langs zou ik zeggen! Bijvoorbeeld op 20 november 
tijdens Wine & Design i.s.m. onze buren van Edha Interieur, waarbij sektmaker Volker 
Raumland aanwezig zal zijn. Ook organiseren we een wijn-spijs met de waanzinnige 
Duitse burgunderwijnen van Bernhard Huber in de Scheepskameel op zondag 13 
november. Tot snel!

Erik Muller & Team Pasteuning

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

Agenda
Zondag 13 november:
Wijn-spijs met Julien Huber (Bernhard Huber)
Zondag 13 november organiseren wij een late lunch of vroeg diner (eind september volgt hierover meer info) met 
Julien Huber, de wijnmaker (en zoon) van de legendarische Bernhard Huber. Deze presentatie organiseren wij in 
samenwerking met Scheepskameel, het nieuwe restaurant op het oude Marineterrein dat uitsluitend Duitse wijnen 
op de kaart heeft staan (waarvan meerdere van Huber). Zodra e.e.a. definitief is, zullen wij dat in onze emailing 
melden en op de site zetten. Voor deze emailing kunt u zich eenvoudig op de homepage aanmelden. 

Zondag 20 november:
Wine & Design 2016
Samen met en bij onze buren Edha Interieur organiseren wij onze jaarlijkse ‘Wine & Design’. Op deze middag 
staan meer dan 50 verschillende wijnen open en draait onze keuken overuren om u te verrassen met onze heerlijke 
hapjes. Als speciale gasten hebben wij Volker en Heide-Rose Raumland, die misschien wel ‘s werelds mooiste 
mousserende wijnen maken buiten Champagne. Wine & Design is van 14:00 tot 17:00 en de toegang is gratis. 

Foto voorpagina: onze winkel in een nieuw jasje
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Italië - Veneto
Zenato - Peschiera del Garda
Zenato is een echt familiebedrijf én succesverhaal. Een halve eeuw geleden werd het bedrijf opgericht door 
Sergio Zenato in een plaatsje aan de zuidoever van het Gardameer, in de grote wijnprovincie Veneto. Vandaag 
de dag wordt het met dezelfde passie en ambitie geleid door zijn vrouw Carla en kinderen Alberto en Nadia. 
Hun populaire wijnen worden overladen met medailles en lovende recensies en geëxporteerd naar meer dan 60 
landen wereldwijd. Het wijngaardareaal is steeds verder uitgebreid en omvat nu 75 hectare, verdeeld over het witte 
wijngebied Lugana langs het Lago di Garda, het grootste meer van Italië, en rode wijngebied Valpolicella dat 25 
kilometer oostelijker ligt. In beide gebieden worden wijnen gemaakt met een heel eigen signatuur. Vader Sergio 
koos ervoor voornamelijk te werken met klassieke, autochtone druivenrassen, zoals trebbiano di lugana, corvina 
veronese, rondinella en molinara. Die laatste drie zijn dé druiven van het Valpolicella-gebied, dat beroemd is om 
zijn krachtige en volfruitige rode wijnen met als boegbeeld de Amarone. De wijnen van Zenato zijn aantrekkelijk 
geprijsd voor hun kwaliteit en allure en al jaren een regelrechte hit.

Pinot Grigio 2015 
Gemaakt van 85% pinot gris en 15% chardonnay, met de hand geplukt in een aparte, 
iets noordelijker gelegen wijngaard van Zenato. Voor een frisse, droge wijn heeft 
deze Pinot Grigio een behoorlijke complexiteit en kracht. Hij is vol van smaak, met 
frisse aroma’s van citrusvruchten en zacht rijp fruit zoals meloen en perzik. Sappig, 
fruitig, verleidelijk en veelzijdig inzetbaar, als borrelwijn of als maaltijdwijn bij 
groentegerechten, vis of wit vlees.

Valpolicella Superiore 2013 
Robijnrode blend van de lokale corvina veronese (80%), rondinella en de oer-
Italiaanse sangiovese (beide 10%). De druiven zijn handmatig geplukt. Na de 
alcoholische fermentatie wordt de wijn door middel van zachte persing gescheiden 
van de schillen en rijpt hij 12 maanden in grote botti grandi van hoogwaardig 
Slavonisch eikenhout. De toevoeging ‘Superiore’ is voorbehouden aan Valpolicella-
wijn die een jaar fustrijping heeft gehad en een alcoholpercentage van minimaal 
12% heeft. De Valpolicella van Zenato is ook in figuurlijke zin superieur: hij won in 
twee achtereenvolgende jaren de gouden en zilveren medaille op de internationale 
Mundus Vini Awards. In de geur ruik je een boeket van kersenfruit, wilde bessen en 
kruiden. In de mond is hij zwoel, vol van body en soepel, met zijdezachte tannines. 
De wijn is mooi in balans, sappig en heeft een fluwelig zachte afdronk. Heerlijk om 
nu te drinken, bijvoorbeeld bij de pasta.

Zenato Pinot Grigio 2015   €   7,25    (normaal € 8,75)  
Zenato Valpolicella Superiore 2013  €   9,95    (normaal € 11,75)  
Zenato Ripassa 2012  € 16,95    (normaal € 19,95)  

Ripassa 2012
De Ripassa (met een a op het eind) van Zenato is tot zo’n bekend icoon geworden 
voor de populaire ripasso-wijnen, dat deze door velen tegenwoordig Ripassa’s 
worden genoemd… Bij de ripasso-methode wordt de Valpolicella-wijn (hier een 
mix van 85% corvina veronese, 10% rondinella en 5% oseleta) samengevoegd 
met de schillen en pitten van de supergeconcentreerde ingedroogde druiven die 
voor de productie van de Amarone gebruikt zijn. De wijn ondergaat zo een extra 
gisting en wint aan intensiteit en kracht. Hij rijpt vervolgens op eikenhout, in dit 
geval maar liefst 18 maanden. De uiteindelijke wijn heet een ripasso, eh, Ripassa! 
De kunst is om in dit proces ook de fruitigheid in de wijn te behouden. Deze wijn 
heeft heerlijke aroma’s van zoet zwart en rood fruit (kersen, pruimen), specerijen, 
koffie en chocolade en een likje vanille. Hij is sappig, krachtig, vol en zacht en 
heeft lengte. Hier kun je stevig bij eten: wild, geroosterd vlees, kaas en worst. De 
Ripassa kun je met recht een kleine Amarone noemen!
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Frankrijk - Bourgogne
Patrick Piuze - Chablis

Een van de betere adviezen die 
u in uw leven zult krijgen: sla 
op tijd nog een mooie selectie 
Chablis uit oogstjaar 2014 
in! 2014 was een geweldige 
vintage voor de Chablis en gaat 
de boeken in als een topjaar 
met veel bewaarpotentieel. Het 
is dé klassieke en perfecte wijn 
bij oesters en witte vissoorten. 
De wijnen van 
2014 zullen snel 

uitverkocht zijn en daarom is nu het moment om nog wat pareltjes 
van Chablisheld Patrick Piuze in te slaan. Ondanks zijn bescheiden 
43 jaar wordt zijn naam al een tijdje genoemd in het rijtje van de 
legendarische Raveneau en Dauvissat. Piuze is ‘vinificateur & éleveur’; 
hij bezit geen eigen wijngaarden maar zoekt de beste cru’s met 
oude stokken uit, waarvan hij vervolgens zelf de druiven plukt en de 
druiven per perceel vinifieert. Hij werd geboren in Québec, Canada, 
en raakte in de ban van de wijn door een ontmoeting met Rhône-
icoon Marc Chapoutier (broer van Michel). Hij deed ervaring op in 
o.a. Australië en Zuid-Afrika en in de Bourgogne ontwikkelde hij zich 
tot wijnmaker bij Olivier Leflaive en werd Franck Grux zijn mentor. 
In 2008 startte Patrick Piuze zijn eigen wijnbedrijf in Chablis en in 
2010 begonnen de vergelijkingen met Raveneau en Dauvissat al… 
Zelf blijft hij bescheiden onder alle lof: volgens Piuze is het maken 
van loepzuivere en terroirgetypeerde Chablis vooral een kwestie 
van op het juiste moment (handmatig) oogsten, streng selecteren en 
weinig tot niet ingrijpen in de kelder. Aan chaptaliseren doet hij niet 
en hij gebruikt geen nieuw eikenhout. Zijn wijnen worden gekenmerkt 
door een grote zuiverheid, mineraliteit en prachtige citrustonen. Dit is 
chardonnay op zijn puurst.

Petit Chablis 2014       
Een Petit Chablis? Wij konden het niet geloven toen we deze wijn voor het eerst proefden. Zo veel gulheid, 
elegantie en mineraliteit… zelfs voor een premier cru zou dit een prachtexemplaar zijn. Aan de andere kant 
verbaasde het ons ook weer niet van wonderkind Patrick Piuze. Zijn Petit Chablis komt van een plateau dat boven 
de grand cru ‘Les Clos’ ligt. Het is bezaaid met witte stenen die de warmte vasthouden, waardoor de druiven 
uitstekend rijpen. De gemiddelde leeftijd van de druivenstokken is 35 jaar en de oogst wordt in drie rondes met 
de hand geplukt. Het rendement is gelijk aan dat van de Chablis. De wijn heeft een fermentatieperiode van drie 
maanden, uitsluitend op RVS en met de natuurlijke gisten. Jancis Robinson schreef: “Echt zo veel beter dan de 
meeste AOC Chablis! Breed en intens met sappige reine claude aroma’s. Misschien wel de beste Petit Chablis 
die ik me kan herinneren.” Dit is inderdaad een wijn die zijn kleine naam eer aandoet!

Terroir de Chablis 2014 
Complexe wijn, afkomstig van wijnstokken van meer dan 40 jaar oud binnen de gemeente Chablis. De wijngaard 
grenst aan de Forest wijngaard, binnen de premier cru Montmains en bekend van de Chablis ’La Forest’ van de 
grote Dauvissat. Piuze’s Terroir de Chablis heeft een prachtige diepte en duidelijke minerale tonen. Prachtig citrusfuit 
(limoen en citroen), witte perzik en tonen van witte bloemen. De lange afdronk heeft een licht ziltige toets. Een 
voortreffelijke terroirgetypeerde Chablis.
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Terroir de Fyé 2014 
Afkomstig van een perceel met 60 jaar oude stokken bij het dorpje Fyé, vlak onder de 
bekende premier cru Montée de Tonnerre. De bodem bestaat uit pure kalksteen. Master 
of Wine Tim Atkin roemde het ongelooflijke palet van deze wijn, de focus en de minerale 
grootsheid met de kalkachtige ondertoon. Eigenlijk maakt niemand dit soort unieke Chablis 

in de categorie village-wijnen. Honing, limoen, witte bloesem en een voortreffelijke 
mineralige afdronk. Patrick Piuze noemt deze wijn zelf ‘de baby Montée de Tonnerre’. 

 

Terroir de Courgis 2014
De wijngaard van de Courgis ligt ten zuidwesten van Chablis, 
deels op een plateau en deels op het zuiden gericht. Hier bevat de 
kalkbodem een groter aandeel klei, waardoor deze wijn de meest 
fruitige van de Terroir-serie is. Piuze werkt uitsluitend met druiven van 
oude chardonnaystokken, die meer complexiteit en concentratie 
hebben. In dit geval is de gemiddelde leeftijd 50 jaar. Na de oogst 
wordt het sap gedurende vijf maanden vergist op roestvrijstalen 
tanks. De wijn heeft aroma’s van abrikozen en limoen. De aanzet is 
zuiver en fris, met limoen en groene appel, en de frisse, rijke smaak 
eindigt in een delicate, ziltig-stenige afdronk die lang blijft hangen.

Terroir de Découverte 2014
De wijngaard van de Découverte ligt in een koele vallei en grenst 
aan de premier cru Vaulorent. Omdat de wijngaard op het noorden 
gericht is, is dit de meest frisse van de vier wijnen uit de Terroir-serie. 
Hij heeft een uitzonderlijke expressie van mineralen, die versterkt 
wordt door de langzame rijping van de druiven, die hier als laatste 
geoogst worden. Het lijkt wel of je de zee en oesters ruikt in deze 
wijn! In de smaak is hij rijker en vleziger dan je zou verwachten, 
met veel appel en citroen, eindigend in een zuivere finish van natte 
stenen en frisse citrus.

La Grande Vallée 2014
Chablis La Grande Vallée wordt door wijnmaker Patrick Piuze 
omschreven als ‘de vergeten Premier Cru’. De wijngaarden liggen 
ten oosten van het dorpje Courgis en werden door de monniken 

vroeger als tête de cuvée (vrij vertaald het neusje van de zalm) beschouwd. Piuze 
en de monniken hebben gelijk: de wijn is onweerstaanbaar geurig met perzikfruit 
en een boeket aan bloemen en bloesems. De smaak is breed en verfijnd, met witte 
perzik, citroen- en sinaasappelschil, en een verleidelijke touch van mirabelpruim in 
de finale. Groots! 92 punten Robert Parker

Patrick Piuze Petit Chablis 2014   € 14,75    (normaal € 17,50)  
Patrick Piuze Terroir de Chablis 2014   € 16,25    (normaal € 18,95)  
Patrick Piuze Terroir de Fyé 2014   € 16,25    (normaal € 18,95)  
Patrick Piuze Terroir de Courgis 2014   € 16,25    (normaal € 18,95)  
Patrick Piuze Terroir de Découverte ‘14  € 16,25    (normaal € 18,95)  
Patrick Piuze La Grande Vallée 2014   € 22,50    (normaal € 26,95) 

Terroir de Patrick
Maak kennis met alle ‘Terroir’ wijnen van Patrick Piuze met deze proefdoos. De zes verschillende wijnen samen voor 
een zéér fijne prijs. Zo kunt u ze allemaal met elkaar vergelijken en uw favoriet vinden! 

Proefbox Patrick Piuze 2014     € 99,00    (normaal € 120,25)
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Duitsland - Rheinhessen
Wagner-Stempel - Siefersheim
Daniel Wagner van Weingut Wagner-Stempel is nog steeds 
euforisch over 2015, dat voor Duitse wijn het beste oogst-
jaar van de eeuw tot nu toe was. Hij is hét voorbeeld van 
een nieuwe generatie topwijnmakers die het kwaliteitspoten-
tieel van hun terroir en druiven volledig benutten. Gepassio-
neerd, goed opgeleid, open en internationaal georiënteerd. 
Zo deed Daniel ervaring op in Bordeaux, Californië en 
Toscane. Mede door zijn visie en skills is Rheinhessen een 
wijnregio geworden waar Grosses Gewächs wijnen van-
daan komen, zoals zijn Heerkretz en Höllberg rieslings. De 
wijnen van Daniel Wagner behoren al jaren tot de absolute 
top van dit gebied. Begin jaren 90 nam hij, als negende 
generatie, de leiding van het familiebedrijf in Siefersheim 
over. Hij concentreerde zich volledig op de wijnbouw en 
vooral op de klassieke druivenrassen riesling, silvaner en 
weissburgunder (pinot blanc). Hij schakelde over naar biologische landbouw 
en bewerkt inmiddels 16 hectare aan wijngaarden op de glooiende heuvels, 
waaronder de grand cru’s Heerkretz en Höllberg. Siefersheim ligt in het uiterste 
noordwesten van Rheinhessen, tegen wijnbouwgebied Nahe aan, waarmee het 
dezelfde vulkanische porphyrbodem deelt. Deze bodem staat aan de basis van 
Daniels zuivere, terroirgetypeerde wijnen met veel fruit, mineraliteit en prachtig 

fijne zuren. Ook geeft de deels spon-
tane vergisting en gedeeltelijke rijping 
op traditioneel Duits Stückfass extra ka-
rakter aan de wijn. Al in 2004 werd 
Wagner-Stempel gevraagd om toe te 
treden tot de VDP, de vereniging van de 
beste wijnhuizen in Duitsland. Sindsdien 
is de kwaliteit alleen nog maar verder 
omhoog gegaan en daarvan getuigen 
elk jaar weer de lovende woorden en 
beoordelingen van Feinschmecker, Ei-
chelmann en Gault Millau en op het 
Proefschrift Wijnconcours. Afgelopen 
maand werd Daniel Wagner ook nog 
eens verkozen tot Mr. Riesling door 
Meiningers Weinwelt! Proef het zelf 
met deze speciale mixdoos van top-
jaar 2015! 

Silvaner trocken 2015
Zoals bij alle wijnen van Wagner-Stempel worden de biologisch geteelde druiven met de hand geplukt en zorgvuldig 
geselecteerd. Vergisting en rijping gebeuren op RVS en traditioneel Stückfass van Duits eikenhout. In de geur is de 
wijn levendig, met wit en geel fruit. In de smaak proef je vruchten zoals appel, kweepeer en honingmeloen en de 
voor silvaner zo typerende kruidigheid. Een heerlijk zuivere en droge, ronde witte wijn met een hartige afdronk, 
verrassend lekker bij asperges of een frisse salade.

Weissburgunder trocken 2015
De pinot blanc van Wagner-Stempel is elk jaar weer een succes, zeker ook in topjaar 2015. Hij is vol, rond, fris, 
licht kruidig/peperig en opvallend krachtig, met veel rijp geel fruit dat prachtig in balans is met de fijne zuren en 
mineraliteit. Wij dronken hem kort geleden nog op een warme zomerdag in de Heerkretz wijngaard, bij door 
Cathrin en Daniel Wagner klaargemaakte Wurstsalat, salades en kazen. Dit is niet zomaar een pinot blanc, maar 
een weissburgunder met karakter!
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Grauburgunder trocken 2015
Frisse en uitnodigende pinot gris, oftewel grauburgunder, met een brede 
waaier aan fijne aroma’s. Van wit en geel fruit tot een toets van exotische 
vruchten als papaja en meloen en daarnaast wat honing en amandel. De 
wijn is droog en verleidelijk, heeft voldoende body en een flinke afdronk. 
Mooie allrounder, als aperitiefwijn en bij de maaltijd.

Riesling trocken 2015
Riesling is hét visitekaartje van Daniel Wagner. 50% 
van zijn aanplant bestaat uit deze Duitse topdruif. Het is 
een druivenras dat zijn terroir maximaal kan reflecteren 
en dat is ook in de basisriesling van Wagner-Stempel, 
de ’Gutswein’, goed te proeven. Daaraan draagt het 
biologisch werken in de wijngaard natuurlijk ook bij. De 
druiven komen van een tiental percelen, onder andere 
van de jonge rieslingstokken in de grand cru wijngaard 
Heerkretz en zijn deels natuurlijk vergist. De wijn heeft 
alles: hij is aromatisch (appel, abrikoos, perzik, citrusfruit), 
zuiver, sappig, knackig en elegant dankzij het mooie 
zurenspel en heeft een mooie mineraliteit meegekregen 
van de porphyrbodems. Het kleine tintelingetje completeert 
de verfijnde afdronk.

Sauvignon Blanc trocken 2015 
Sprankelende, aromatische en vrij krachtige wijn, van druiven 
die afkomstig zijn van één koel perceel, hoog gelegen op de 
Siefersheimer Horn, grenzend aan de Heerkretz wijngaard. 
Frisse, fruitige geuren en smaken van kruisbessen, citrus en 
zelfs wat cassis. Ook deze wijn is vergist en gerijpt op een 
combinatie van RVS en groot hout, waarbij het Duitse eikenhout 
een heel subtiele toets meegeeft. 

Riesling vom Porphyr trocken 2015 
Een terroir-riesling met de klasse van een Grosses Gewächs, maar dan in een iets slanker jasje. 
De druiven komen van veertien verschillende percelen in de grand cru’s Höllberg en Heerkretz. 
De minimaal 15 jaar oude stokken hebben wortels die meer dan 10 meter de verweerde 
porphyrbodems in gaan. De rendementen zijn bescheiden (40 hl/ha) en de geconcentreerde 

druiven worden laat en extra rijp geplukt. Een derde deel van de wijn rijpt op groot Stückfass, wat bijdraagt aan de 
romige smaak vol fruit als perzik en abrikoos. Ook proef en ruik je groene kruiden zoals munt en citroenmelisse, een 
duidelijke ‘vulkanische’ toets en natuurlijk weer die kenmerkende knisperende zuren... Vom Porphyr is een krachtige, 
volle, rijke en mineralige riesling met een geweldige prijs–kwaliteit die zich bijzonder mooi ontwikkelt, dus probeer 
hem wat jaren te laten liggen! Eerste plaats bij de ‘Best of Riesling’ verkiezing! 

Wagner-Stempel Silvaner trocken 2015     € 10,95    (normaal € 12,95)  
Wagner-Stempel Weissburgunder trocken 2015  € 11,50    (normaal € 13,95)
Wagner-Stempel Grauburgunder trocken 2015  € 11,50    (normaal € 13,95)
Wagner-Stempel Riesling trocken 2015     € 11,50    (normaal € 13,95)
Wagner-Stempel Sauvignon Blanc trocken 2015  € 12,95    (normaal € 17,95)
Wagner-Stempel Riesling vom Porphyr trocken 2015   € 17,95     (normaal € 20,95)

Daniel’s proefdoos 
Geen beter moment dan nu om Daniel’s wijnen te proberen! Alle wijnen hierboven genoemd in een aantrekkelijk 
geprijsde doos. Ervaar zelf hoe bijzonder jaargang 2015 is en vind uw favoriet! 

Daniel’s proefdoos, van alle genoemde soorten één fles  € 75,00     (normaal € 93,70)
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Duitsland - Ahr
Jean Stodden - Rech
Het kleine Ahrdal (560 hectare wijngaarden) staat bekend als pinot noir paradijs, en dat op maximaal 3 uur rijden 
van Nederland en maar 50 kilometer zuidelijker dan Maastricht. Dat is te danken aan de beschutte ligging en 
de op het zuiden gerichte steile wijngaarden, die daardoor optimaal de zonnestralen opvangen. Die warmte kan 
bovendien vastgehouden worden dankzij de bodems van leisteen. Pinot noir, ‘de mooiste der blauwe rassen’, kan 
hier prachtig, langzaam rijpen. Weingut Jean Stodden heeft een meer dan 400 jaar oude traditie. Alexander 
Stodden zet hier het levenswerk van zijn vader Gerhard voort, die de Ahr op de kaart zette als topgebied voor 
droge spätburgunder. Pinot noir die zich kan meten met de toppers uit de Bourgogne, de bakermat van dit edele 
druivenras. Alexander is in het bezit van de beste percelen van de streek en zijn Ahrwijnen zijn gelauwerd en veel 
gevraagd. De druiven worden met de hand geplukt en streng geselecteerd. Zijn pinot-stijl is mineralig, krachtig, 
fris, heel precies en gefocust. De wijnen zijn van een buitengewone kwaliteit en kunnen uitstekend rijpen. Fijn 
nieuws voor liefhebbers van deze unieke spätburgunders van ‘Der Star von der Ahr’: wij kunnen de basis Pinot 
Noir, de meest toegankelijke van Alexanders spätburgunders en ook dit jaar weer een hit op o.a. het Proefschrift 
Wijnconcours, voortaan aanbieden voor een extra toegankelijke prijs!

Pinot Noir JS 2011
De JS wordt gemaakt van de beste spätburgunder druiven uit Stoddens steile en zonnige 
wijngaarden in Rech en Dernau. De bodems bestaan hier uit verweerde leisteen met 
löss en leem. Ook voor deze cuvée worden de druiven handmatig geoogst, ontsteeld 
en langzaam vergist. De wijn rijpt maar liefst 16 maanden op kleine barriques. In de 
geur is hij licht rokerig met tonen van kersen, zwarte bessen en munt. Hij heeft een 
expressieve en zuivere smaak met pit, verfijning, fruit en mineraliteit en een lange, 
zachte afdronk. Veel structuur door de mooie zuren en milde tannines. De wijnen van 
Stodden hebben veel rijpingspotentieel en tonen zich in hun eerste jaren soms wat 
ontoegankelijk. De JS 2011 is nu prachtig op dronk, vol harmonie, verfijning en pit. 
Combineer hem met krachtige (lams)vlees- of wildgerechten.

Pinot Noir Recher Herrenberg 2013 
De Herrenberg is een absoluut topterroir voor spätburgunder. De heuvel ligt direct 
achter het wijngoed en heeft een bodem van leisteen en ‘Grauwacke’, zandsteen. 
De hellingsgraad is hier 60% en de stokken staan pal op het zuiden. De wijn kreeg 
17 maanden houtrijping op nieuwe en gebruikte barriques en is, in de traditie van de 
Bourgogne, niet gefilterd. Decanteren wordt aanbevolen. Prachtige, typerende aroma’s 
van kersen, stenige mineralen en een rokerige toets. Een buitengewoon elegante, 
verfijnde, gefocuste en frisse wijn, met lichte doch vlezige tannines. Er is nog een 
heel beperkte voorraad van oogstjaar 2011; opschieten dus als je deze schoonheid 
meteen wilt drinken, want hij wordt alleen nog maar mooier en toegankelijker met wat 
flessenrust. Klassieke begeleider van gebraden ree of hert.

Jean Stodden Pinot Noir 2014   € 14,95 (normaal € 18,95) 
Jean Stodden Pinot Noir JS 2011   € 26,50 (normaal € 29,95) 
Jean Stodden Pinot Noir Recher Herrenberg 2013 € 34,95 (normaal € 39,95) 

Pinot Noir 2014      sterk in prijs verlaagd!
Een aantrekkelijk geprijsde wijn met het typerende pinotkarakter van Stodden die 
al jong toegankelijk is. Afkomstig van wijnbergen die op het zuiden en zuidoosten 
gericht zijn en een bodem van zand, leem en steen hebben. De druiven worden 
met de hand geplukt, ontsteeld vergist en de wijn rijpt daarna op grote houten 
foeders. Dit levert een soepele, primair fruitige Spätburgunder op. Je ruikt rode 
bessen en kersen. In de smaak is hij sappig, fruitig (zwart en rood fruit), fris 
en bescheiden qua tannines. Door de aardse toets heerlijk bij een gerecht met 
paddenstoelen, gevogelte (ook wild) of bij de borrel met rillette van eend... Is 
bovendien een rode wijn die perfect samengaat met een gebakken visje. Tot het 
einde van het jaar voor een vaste lage prijs van € 14,95! 
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Frankrijk - Noord-Rhône
Stéphane Ogier - Ampuis (deel 2)
Stéphane Ogier, de 38-jarige ‘Côte-Rôtie rockstar’. In het vorige bulletin presenteerden wij voor het eerst een 
selectie van zijn grootse wijnen, met de focus op wit (Condrieu). Nu zijn de rode aan de beurt: zijn sublieme Côte-
Rôtie wijnen én een bijzonder project in de Zuid-Rhône. Stéphane’s grootste liefde blijft echter Côte-Rôtie. Die liefde 
wordt meegevoeld: de cuvée La Belle Hélène kreeg al drie maal de zeldzame 100-punten-score van Robert Parker. 
Zelfs zijn vrije uurtjes brengt Stéphane het liefst ondergronds door, te midden van zijn met ultieme syrah gevulde 
vaten. Boven de grond kijkt hij als door een etalage uit op de twee Côte-Rôtie heuvels, waarop hij precies de 
perceeltjes kan aanwijzen die in zijn bezit zijn. Stéphane heeft het domaine van zijn vader Michel overgenomen 
en verder uitgebreid; van de inmiddels 11 hectare liggen er 3,5 in Côte-Rôtie, verdeeld over de Côte Blonde en 
Côte Brune. Hij houdt zijn planten nauwlettend in de gaten en alle verschillende percelen worden apart door hem 
gevinifieerd. De wijn rijpt vervolgens langzaam op de beste kwaliteit eikenhouten vaten die hij laat maken door de 
fameuze tonnellerie Saury. 

Le Temps Est Venu 2014
Stéphane Ogier kocht ook 6 hectare wijngaard in de zuidelijke Rhône, en wel in Plan 
de Dieu, gelegen tussen Châteauneuf-du-Pape en Gigondas en behorend tot de AOC 
Côtes du Rhône Villages. Ook met de druiven die hij in dit warmere gebied teelt, 
slaagt Stéphane erin om een terroir-getypeerde wijn te maken die zich onderscheidt 
door zijn fraîcheur en relatieve lichtheid. De Plan de Dieu wijngaard heeft een bodem 
van ijzerhoudende rode klei en grote keien, de beroemde galets roulés. De oude 
grenachestokken moeten op deze arme bodem extra diep wortelen om aan water 
en voedingsstoffen te komen, en bovendien de onbarmhartige, snijdend koude 
mistralwinden trotseren. Dit alles draagt bij aan de complexiteit van de wijn. Ogier 
maakt van 80% grenache, syrah en een pietsje mourvèdre een kruidige, soepele Zuid-
Rhône-wijn, met aroma’s van frambozen, bramen, peper, zwarte olijven en bijzonder 
veel elegantie. 90 punten Parker

Côte-Rôtie Village 2014
De Village is een mooie ‘instap’ Côte-Rôtie van grootmeester Stéphane Ogier. “Ogier’s 
wijnen blijven maar beter en beter worden, dus als je nog niet bent ingestapt, doe het 
dan nu,” aldus Robert Parker. 2014 was een goed jaar, zonder noemenswaardige 
complicaties. De wijnen hebben rijp fruit, structuur en finesse. Ook de Côte-Rôtie 
Village is vergist met de eigen gisten en in principe van 100% syrah; heel zelden 
voegt Stéphane een drupje viognier toe voor een florale lift. Hij kreeg 18 maanden 
houtrijping. In de geur herken je bloemen, rode vruchten en een vleugje bacon en rook. 
In de mond is hij gestructureerd en proef je kruidig rood en zwart fruit (kersen), aardse 
tonen, drop en peperige specerijen. Een complexe, lange wijn, die nu op dronk is maar 
alleen maar mooier wordt met wat jaartjes kelderrust.

Stéphane Ogier ‘Le Temps est Venu’ 2014     € 11,50 (normaal € 13,50) 
Stéphane Ogier Côte-Rôtie Village 2014     € 37,95 (normaal € 44,95)  
Stéphane Ogier Côte-Rôtie Réserve 2012    € 56,95 (normaal € 67,95)  
PS: de Lieux-dits, Lancement en Belle Hélène zullen worden aangeboden via onze exclusief mailing.

Côte-Rôtie Réserve 2012
2012 was een zeer geslaagd jaar in de Rhône en Stéphane Ogier vond het 
zelfs een topjaar voor rood. De Réserve is een assemblage van de per perceel 
apart gevinifieerde wijnen van zowel de Côte Blonde als Côte Brune en is nog 
rijker, ronder, langer en complexer dan de Village. Toch heeft hij de fraîcheur en 
lichte verteerbaarheid waar Ogier’s Côte-Rôtie om bekend staat. Hij heeft mooie 
donkere aroma’s: rijp zwart fruit, aardse geuren, tapenade, met zwarte peper 
ingewreven biefstuk… In de smaak proef je de delicaatheid en de balans tussen 
fruit, fijne tannines en zuren. Een grootse wijn die met de jaren nóg grootser 
wordt. Met gemak 15 jaar te bewaren. 92 punten Parker
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Frankrijk - mediterrane wijnen

Domaine de l’Amauve Vin de Pays de Vaucluse 2014    
Christian Voeux is een van de beste oenologen in de zuidelijke Rhône. Hij gaf recentelijk 
nog leiding aan het vooraanstaande Château La Nerthe in Châteauneuf-du-Pape, 
maar besloot zijn vaardigheden volledig te richten op zijn eigen kleine wijndomein 
in het nabijgelegen Séguret: Domaine de l’Amauve. Hier wordt biologisch gewerkt, 
met lage rendementen en handmatige pluk. Hij maakt hier een ijzersterke Vin de Pays 
van grenache en syrah, die eigenlijk veel te goed is voor de categorie landwijn. De 
2014 begint nu prachtig op dronk begint te komen. In de neus veel kersen- en donker 
bessenfruit, die samen met het frisse zuurtje een sappig-fruitige aanzet in de mond 
geven. Daarbij voegen zich subtiele, kruidige aroma’s van rozemarijn en jeneverbes. 
De tannines zorgen voor structuur. Ideaal als eetwijn, vooral bij gerechten die ook 
lekker juicy, robuust en landelijk zijn, bijvoorbeeld met gegrild vlees.

Domaine de l’Amauve Les Merrelies Séguret 2013    
Christian Voeux maakte in 2011 voor het eerst een Séguret die hij 12 maanden op 
barriques (van 3 jaar oud) lagerde. De wijn is daardoor verleidelijker en toegankelijker 
dan gebruikelijk is voor de wijnen uit Séguret en was meteen een succes. Robert Parker 
beloonde hem het jaar erop met 90 punten. Les Merrelies bestaat uit 75% grenache 
en 25% syrah, is vlezig, rond en soepel, met verfijnde tonen van irissen en viooltjes, 
zwarte bessen, kersen, ceder, zoethout en garrigue. Harmonieuze en uitnodigende 
wijn, nu goed op dronk maar ontwikkelt zich nog mooi verder.

Gayda Figure Libre Freestyle Blanc 2014   €   9,95 (normaal € 12,95) 
Gayda Figure Libre Freestyle Rouge 2014    €   9,95 (normaal € 12,95) 
Domaine de l’Amauve Vin de Pays de Vaucluse 2014  €   6,95 (normaal € 7,95) 
Domaine de l’Amauve Les Merrelies Séguret 2013  € 12,50 (normaal € 14,95) 

Gayda Figure Libre Freestyle Blanc 2014
De wijngaarden van Domaine Gayda zijn prachtig gelegen aan de uitlopers van de 
Pyreneeën. De biologisch gecertificeerde Freestyle is een eigenzinnige blend die elk jaar 
zo wordt samengesteld dat dé perfecte wijn ontstaat. In 2014 maakte masterblender 
Vincent Chansault een assemblage van 55% grenache blanc en grenache gris, 20% 
macabeu, 10% marsanne, 10% roussanne en 5% chenin blanc. De handgeplukte 
druiven van de verschillende percelen worden apart door hem gevinifieerd en de wijnen 
rijpen vervolgens sur lie op nieuw en gebruikt eikenhout. Het eindresultaat is een volle 
wijn met een mooie complexiteit; hartig, kruidig en elegant. Je proeft en ruikt steenfruit, 
kamperfoelie en een subtiele, romige houttoets. Een wijn die bij iedereen in de smaak 
valt, ook in de restaurants van Sergio Herman en bij Jancis Robinson (16,5 punten). 
 
Gayda Figure Libre Freestyle Rouge 2014       
De wijnen uit de Figure Libre serie kregen in 2012 als eerste de officiële bio-certificering 
op het biologisch werkende Domaine Gayda. Ook de rode Freestyle wordt elk jaar 
zo samengesteld dat de ideale mix ontstaat – want dat blenden kun je wel aan 
wijnmaker Vincent Chansault overlaten! Hij werd opgeleid door het gerenommeerde 
Boekenhoutskloof in Zuid-Afrika. In 2014 maakte hij de volgende assemblage van 
typerende Languedoc-rassen: 40% syrah, 30% grenache noir, 20% carignan en 10% 
mourvèdre. Alles werd met de hand geplukt en apart gefermenteerd en gerijpt. Net als 
de witte Freestyle rijpt de rode op de fijne droesem, die regelmatig omgeroerd wordt. 
Dit heeft bij rood als extra voordeel dat een deel van de tannines zich bindt aan de 
gistcellen, waardoor de wijn zachter en soepeler wordt. Hij is krachtig, rond, rijk en 
lang, met intens donker fruit, kersen en kruidige garrigue (tijm, rozemarijn, laurier) maar 
daarnaast heerlijk elegant en verteerbaar. Ook de rode Freestyle wordt geschonken in 
de restaurants van Sergio Herman.
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Zuid-Amerika
Achaval Ferrer - Mendoza - Argentinië
Met het najaar in het verschiet mag wat intens en herfstig rood in dit bulletin natuurlijk niet ontbreken. Daarvoor 
reizen we eerst af naar Mendoza, het belangrijkste wijngebied van Argentinië. In 1998 startte Achaval Ferrer hier 
als een project van Argentijnse en Italiaanse vrienden/wijnmakers die wijngaarden aankochten. Hun doel: absolute 
topwijnen maken, met de verschillende terroirs, lage opbrengsten per hectare en - hoe kan het ook anders - de 
malbecdruif als uitgangspunten. Alle wijnen van Achaval Ferrer hebben malbec als basis, van wijngaarden die 
op 750 tot 1100 meter boven de zeespiegel liggen. Deze van oorsprong een Franse druif, met veel tannines en 
structuur, bleek juist in het warme Argentinië de beste resultaten te leveren en minder ‘streng’ van karakter te zijn. 
Argentijnse malbecs zijn krachtige, zwoele, stevige en vlezige rode wijnen met veel zachte, rijpe tannines. Achaval 
Ferrer slaagt er op onnavolgbare wijze in om de kracht van de malbec te combineren met ‘Europese’ finesse en 
frisse aroma’s, en dat alles met een ongeëvenaarde lengte. Het wordt beschouwt als het beste (rode) wijndomein 
van Argentinië en krijgt jaar in jaar uit de hoogste scores van Decanter, Wine Spectator en Robert Parker die Zuid-
Amerikaanse wijnen ooit kregen.

Achaval Ferrer Malbec 2013   
100% malbec met een unieke finesse en raffinement. De druiven worden bij Achaval 
Ferrer met de hand en eerder dan gebruikelijk geplukt, op een moment dat de 
verhouding tussen concentratie, rijpheid en zuren optimaal is. De wijn is 9 maanden 
gerijpt op Franse eikenhouten barriques. Intens van kleur en geur, met rood en zwart 
bessenfruit, frambozen en bramen. In de mond is hij vol en fris, met fluweelzachte 
tannines. De afdronk houdt lang aan en smaakt naar meer. 92 punten Robert Parker

Achaval Ferrer Quimera 2010   
Een warme en rijke Argentijnse ‘Bordeauxblend’ van handgeplukte malbec uit 
Medrano en Luján de Cuyo (de ‘malbec-hoofdstad’ van Argentinië), aangevuld met 
cabernet sauvignon, cabernet franc en merlot en een heel klein beetje petit verdot. 
Zeer lage rendementen (18 hl/ha) en 14 maanden rijping op Frans eikenhout. De 
Quimera is complex, kruidig (tabak, anijs, cederhout) en mondvullend, met veel 
bessenfruit, donkere kersen, aardbeien, een vleugje drop, rook en toast. De afdronk is 
lang, hartig en vlezig en krijgt een opvallend frisse ‘lift’ van de sappige zuren. De wijn 
heeft een verfijnde tanninestructuur en rijpt fantastisch op fles. Is nu heel mooi op dronk 
maar ontwikkelt zich zeker nog wel 6 jaar prachtig verder, dus ook bewaren loont.  
91 punten Robert Parker: “Old World meets New – with style.”

Achaval Ferrer Malbec 2013    € 15,50 (normaal € 18,95) 
Achaval Ferrer Quimera 2010    € 29,95  (normaal € 36,95) 
Casas del Bosque Syrah Gran Reserva 2012    € 13,75  (normaal € 16,95) 

Casas del Bosque – Casablanca Valley - Chili 
Van Mendoza reizen we 400 kilometer in westelijke richting. Vlak voor de Chileense kust ligt Casablanca 
Valley, een gebied met een relatief koel klimaat dankzij de invloed van de oceaan. Casas del Bosque werkt 
grotendeels biologisch en produceert hier spectaculaire, expressieve wijnen. Voor dit bulletin hebben wij een 
warmbloedige, geconcentreerde syrah uitgekozen, die 93 punten kreeg van James 
Suckling en als beste werd gekozen op de Wines of Chile Awards.

Casas del Bosque Syrah Gran Reserva 2012   
Alleen de beste trossen syrah worden vergist, in hun geheel en met lang schilcontact 
(27 dagen). De wijn rijpt 12 maanden op grotendeels nieuw Frans eikenhout. Het 
resultaat is een kruidige krachtpatser met veel donker, rijp en zondoorstoofd fruit, die 
dankzij de ruggengraat van frisse zuren en boterzachte tannines heerlijk drinkt. Heel 
veel bessenfruit, wat braam en een vleugje vanille… een zwoele en gulle Nieuwe 
Wereld wijn die een warm gevoel achterlaat. 93 punten James Suckling
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Duitsland - Moezel
Carl Loewen - Leiwen
Lichtheid, elegantie en karakter: dat is het ideaal dat vader en zoon Loewen 
met hun rieslings nastreven. En dat is ook precies waarom hun wijnen zo 
gewaardeerd worden. Zo noemt de Duitse Gault Millau gids Carl Loewen de 
beste producent van droge wijnen van de Mosel en rekenen Der Feinschmecker 
en Hugh Johnson’s Wine Atlas of Germany het wijnhuis tot de beste van 
Duitsland. Weingut Carl Loewen is opgericht in 1803 en wordt geleid door Karl 
Josef Loewen. Zijn 25-jarige zoon Christopher speelt inmiddels een steeds grotere 
rol in het familiebedrijf. Hij studeerde net als zijn vader aan de wijnuniversiteit van 
Geisenheim en liep stage bij ‘grand cru winery’ Felton Road in Nieuw-Zeeland. 
Het grootste gedeelte van hun wijngaarden is beplant met oude wijnstokken die 
bovendien rasecht zijn, oftewel niet geënt op Amerikaanse onderstokken. Dit is 
mogelijk dankzij de bodems van leisteen, waarin de phylloxera druifluis zich niet 
thuis voelt. Het Weingut is zelfs in het bezit van een rieslingwijngaard die uit 
1896 stamt en daarmee de oudste ter wereld is! Vanwege de steile hellingen 
moeten de druiven met de hand geplukt worden en is ook het onderhoud van 
bodem en wijnstokken extra arbeidsintensief. Zowel in de wijngaard als in de 
kelder proberen vader en zoon Loewen zo min mogelijk te interveniëren. Ze 
gebruiken geen kunstmest, zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt en de 
fermentatie van de druiven gebeurt spontaan, met de natuurlijke gisten van de druiven. De wijnen rusten tot vlak voor 
botteling op hun gistbezinksel en worden zo puur mogelijk gebotteld. Graag presenteren wij u weer enkele van 
hun – en inmiddels ook onze – juweeltjes.

Pinot Blanc Trocken 2015  
De op het zuidwesten gelegen Leiwener Klostergarten, met een diepe bodem van grijze 
leisteen, biedt een ideaal terroir voor de pinot blanc druif. Ook deze wijn is spontaan vergist. 
Hij rijpt net als de rieslings op grote houten foeders op de eigen lie en krijgt daardoor extra 
complexiteit en rondeur mee. Het resultaat is een elegante en volle pinot blanc, met tonen 
van wit fruit zoals peer, kweepeer, een lichte kruidigheid en een duidelijke minerale toets. 
Zijn kracht en lengte maken hem ook erg geschikt voor bij de maaltijd. 4,5 sterren Perswijn. 

Riesling Alte Reben 2015   
Komt van steile wijngaarden die tussen de 50 en 70 jaar geleden beplant zijn. Door de 
hoge leeftijd van de stokken in combinatie met een hoge plantdichtheid zijn de rendementen 
beperkt en de concentratie hoog. De perfect rijpe druiven worden op de traditionele manier 
geperst en de most vergist langzaam, tot wel 100 dagen, met de eigen gistcellen. Pas 
enkele dagen voor het bottelen wordt de lie verwijderd, zodat de wijn zoveel mogelijk 
aroma’s heeft kunnen ontwikkelen: bloesem, limoen, honing, rijpe gele appel, peer... Werd 
in mei 2016 unaniem gekozen door Harold Hamersma’s proefpanel in het Parool. Lotte 
Wolf: ‘Kruidig en bloemig. Goede bite. Fraîcheur en crispy. Zuiver als een strakblauwe 
zee.’ Harold Hamersma: ‘Heel fijnmazig, fijnzinnig, verfrissend en verteerbaar. Zo heerlijk 
passend bij dat elegante gerecht.’

Carl Loewen Pinot Blanc Trocken 2015  €   9,95 (normaal € 12,50) 
Carl Loewen Riesling Alte Reben 2015   € 11,50 (normaal € 13,95) 
Carl Loewen Riesling Laurentiuslay Erste Lage 2015  € 14,95 (normaal € 17,95)

Riesling Laurentiuslay Erste Lage Trocken 2015   
Weingut Carl Loewen heeft 1 hectare van de beroemde ‘Erste Lage’ Laurentiuslay 
wijngaard in bezit. Naast steil is deze wijngaard ook warm, waardoor er zelfs 
mediterrane flora en fauna (hagedissen) voorkomen. Ook is hij met zijn deels 
100-jarige ongeënte, wurzelechte, rieslingstokken bijzonder oud. Hiervan wordt 
een juweel van een riesling gemaakt, met tonen van grapefruit, perzik, abrikoos, 
mirabelpruim en een licht ziltige ondertoon. De wijn heeft een voortreffelijke balans 
tussen kracht en zuren en een opvallend lange, krachtige en mineralige afdronk.


