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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
Koopzondagen van 12:00 tot 17:00:
20 november en 18 december

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. 

Inhoud:
pagina 3: Voorwoord   pagina 14: Thevenet-Delouvin - Champagne
pagina 4: Persoonlijk favoriete wijn pagina 15: Thevenet-Delouvin / Jordan 
pagina 5: Persoonlijk favoriete wijn pagina 16: Jordan - Stellenbosch
pagina 6: Benoît Arletaz - Roussillon pagina 17: Vissoux - Beaujolais
pagina 7: Benoît Arletaz & Sigl - Wachau pagina 18: Italië - Salento 
pagina 8: Casas del Bosque - Chili  pagina 19: Tramin - Alto Adige
pagina 9: Bernhard Huber  - Baden  pagina 20: Zuid-Rhône
pagina 10: Mousserende wijnen  pagina 21: Fondrèche - Ventoux 
pagina 11: Raumland - Rheinhessen pagina 22: Zoete wijnen
pagina 12: Henri Giraud - Champagne pagina 23: Alcoholvrije wijnen
pagina 13: Henri Giraud - Champagne pagina 24: Relatiegeschenken

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 Julian Huber (Bernhard Huber)
Zondag 13 november organiseren wij een diner met Julian Huber, zoon van de legendarische Bernhard Huber en 
de huidige wijnmaker bij het wijngoed. 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). We presenteren tien verschillende wijnen (waaronder vier Grosse Gewächse), begeleid door 
een prachtig 6-gangen menu. Aanvang: 16:30 
Kosten per persoon: € 95,00 all-in. Reserveren kan via de site. 

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, Vincent Chansault van Domaine Gayda 
en Benoît Arletaz, onze nieuwe ster die prachtige vin naturel maakt. Daarnaast zal Hans Melissen zijn nieuwste 
boek ‘Met liefde geschonken’ komen signeren.  Wine & Design is van 14:00 tot 17:00 en de toegang is gratis. 

Foto voorpagina: de lekkerste champagnes van Nederland
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Je zult maar wijnmaker zijn...
2016: bij menig wijnmaker staat dit jaar in het geheugen gegrift. En dat geldt zeker voor 
wijnmakers uit de noordelijke streken, zoals de Bourgogne, Loire en Duitsland. Het be-
gon in april met enorm veel regen. Ook in Nederland hebben wij daar wat van meegekre-
gen: u herinnert zich vast nog wel de wateroverlast in Brabant en Limburg. 
De extreme regenval bezorgde vooral de biologisch werkende wijnboeren grote kopzor-
gen. Door het vocht ligt meeldauw op de loer en die is met de ‘biologische wetgeving’ 
moeilijk te bestrijden. Als je ingrijpt, ben je minstens 3 jaar je certificaat kwijt.
Dan was er ook nog het hoofdstuk vorst. Tot eind april had het nog nergens gevroren en 
werd het ene warmterecord door het andere opgevolgd. Tot 26 april. Toen, op het moment 
dat de natuur al in zijn ‘lente-modus’ zat, sloeg het noodlot toe: vorst. De Bourgogne, 
Chablis en de Loire werden hard getroffen. Zo kregen wij het trieste bericht van Franck 
Grux uit Meursault dat er in 2016 geen druiven zouden groeien aan zijn stokken. En uit 
Chablis kwam een brief of we alsjeblieft wilden begrijpen dat de prijzen acuut omhoog 
gingen, anders zou hun bedrijf het niet overleven. 

Tot juni zag het er voor de wijnmakers niet al te best uit en hebben zij veel extra uren in 
de wijngaard moeten besteden om ‘te redden wat er te redden viel’. Maar zo slecht als 
de condities in het voorjaar waren, zo optimaal werden ze vanaf juni. Misschien was het 
zelfs een beetje té droog, maar er was elke dag zon, wind en september had koele nach-
ten. De oogst was nog nooit zo relaxed geweest, men kon exact op het juiste moment de 
druiven binnenhalen. Helaas waren dit er in een aantal gebieden niet veel en zullen de 
prijzen daarom wel wat aangepast moeten worden. Gelukkig staat daar wel een uitste-
kende kwaliteit tegenover; 2016 zal zelfs in veel streken de boeken in gaan als topjaar! En 
eigenlijk had niemand daar meer op gerekend...  

Inmiddels importeren wij wijnen van meer dan 50 wijnhuizen en nog steeds komen daar 
huizen bij. Ook in dit bulletin introduceren wij twee nieuwe wijnmakers waar we bijzon-
der enthousiast over zijn. Onze eerste aanwinst komt uit de Roussillon: Benoît Arletaz. 
Benoît adviseerde voorheen andere bedrijven over biodynamisch werken en koos er pas 
kort geleden voor zijn eigen wijnen te gaan maken. 2014 was zijn eerste oogst en meteen 
een voltreffer. Door voor ‘Vin Naturel’ te kiezen heeft hij de lat nog hoger gelegd. Veel 
schoner en puurder dan deze wijnen krijg je het niet. Maar daar ging het ons eigenlijk 
niet eens om (wij zijn niet echt grote aanhangers van ‘Vin Naturel’ door de vaak teleur-
stellende kwaliteit), het was de smaak van de wijn! Betoverend en met tonen die je alleen 
maar bij ‘s werelds allerbeste wijndomeinen aantreft. Ooit een witte Roussillon gedron-
ken die in de geur aan een Coche-Dury doet denken? Vóór deze wijn hadden wij nooit 
geloofd dat dit kon. Hij maakt er overigens maar 600 flessen van... 
Onze tweede aanwinst is een nieuw champagnehuis, Thevenet-Delouvin. Deze ‘Arti-
sans-Vignerons’ maken op een klein wijndomein, waar alles met de hand gedaan wordt, 
zeer fijne, elegante en eerlijke champagnes. Ook de wijngaarden worden natuurvrien-
delijk bewerkt. Dit alles voor uiterst schappelijke prijzen, vanaf € 29,95, en daarmee een 
uitstekend alternatief als Henri Giraud niet binnen het budget valt. 

En laat de Hommage van Henri Giraud wederom door Proefschrift zijn gekozen als ‘Bes-
te champagne in Nederland’, met de Blanc de Craie op een tweede plek. Een waanzinnige 
bekroning op de keuze voor kwaliteit van dit domein. En laten zij inmiddels - op hun 
eigenwijze manier - ook de ‘Vin Naturel’ weg ingeslagen zijn! Met de Esprit Nature als 
symbool daarvoor. Wij zijn om - en wensen u een bruisend 2017!

Erik Muller & Team Pasteuning
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Persoonlijk favoriete wijn
Jaime van Eijkelenborg
  Philipp Kuhn Sauvignon Blanc 2015
Bij Duitse wijnen denkt de witte wijnliefhebber onmiddellijk aan riesling. Sommigen begin-
nen spontaan te watertanden bij de gedachte aan hun favoriete wijn van deze edelste 
druif van het land en misschien wel van de hele wijnwereld. Wij zijn er ook positief over 
dat bij onze oosterburen een aantal kwalitatief veel mindere witte druivenrassen het veld 
ruimen ten gunste van de gerichte aanplant van interessantere variëteiten, met de weiss- en 
grauburgunder en silvaner voorop. Maar dan... Dan zien we ineens ook Duitse wijnen 
van de sauvignon blanc in de schappen verschijnen en komen we producenten tegen die 
zomaar zonder waarschuwing hun sauvignon laten proeven. Ik moet bekennen dat ik er 
wel mijn bedenkingen bij had (en stiekem nog een beetje heb...). Sauvignon is voor mij 

Frankrijk met zijn toppers uit de Loire en de witte Bordeauxwijnen, al of niet geblend, Noord-Italiaanse ‘Alpensau-
vignon’ en natuurlijk de moderne wijnen uit Nieuw-Zeeland, of die uit koele streken van Chili en Zuid-Afrika. 
Mijn favoriete wijn hier trok me echter meteen ver over de streep! Tussen de toch al overtuigende andere klas-
sewijnen van Philipp Kuhn stoof zijn sauvignon uit de startblokken en geweldig puur recht mijn neus in! Zeker heel 
herkenbaar sauvignon, maar zó knapperig, knisperend en krokant. Vitaal als maar zijn kan, met een dosis glanzend 
groen fruit en verse kruiden. En twee of drie keer de gemiddelde smaaklengte voor hetzelfde geld. 

Erik Muller
Bernhard Huber Weisser Burgunder 2014
Het afgelopen jaar zijn we enorm verwend met de hoge kwaliteit van de Duitse wijnen uit 
2015. Een jaar volgens het boekje, het kon niet mooier. Mede dankzij dit goede jaar is 
de interesse in Duitse wijnen nog verder gestegen en zien wij al jaren een groei van dub-
bele cijfers. Het is de verteerbaarheid, de lage(re) alcohol en de frisheid die Duitse wijn 
zo aantrekkelijk maakt. Ik zou met gemak 15 wijnen kunnen selecteren als mijn favoriet. 
Maar ik kan er maar één kiezen en dat is dan toch de wijn die ik het afgelopen jaar het 
meest gedronken heb én die wij van alle Duitse wijnen het meest verkocht hebben. Een 
bijzondere prestatie, omdat deze wijn niet tot de voordeligste behoort! 
Mijn keuze valt op de Weisser Burgunder van Bernhard Huber uit 2014, voor weissbur-
gunder een uitstekend jaar. Het is een wijn die zich heeft ontpopt als hét alternatief voor 
de steeds maar duurder wordende witte bourgognes. Hij wordt dan ook gemaakt op 

dezelfde manier: gefermenteerd op eikenhouten vaten - waarvan 1/3 nieuw is - en er wordt bâtonnage toegepast 
(omroeren van de lie). Je zou bij het proeven haast vergeten dat dit een weissburgunder is! Hij heeft een aantrek-
kelijke geur met mooie rijpe tonen van wit fruit en subtiele nuances van de houtlagering. In de smaak komt het witte 
fruit terug, aangevuld met een heel fijne kruidigheid, room, sap en een mooie frisheid. 
 

Youri Douwes  
Saint Gayan Côtes-du-Rhône 2014
Iedereen heeft wel een wijn met een heel bijzondere herinnering. Die van mij gaat zo’n 
8 jaar terug, naar mijn eerste wijnreis de ik samen met Erik en Jaime heb gemaakt. Bij het 
landen op Girona was er nog geen vuiltje aan de lucht, maar net over de Franse grens 
begon het zo heftig te sneeuwen dat de auto’s langs de weg stopten. Erik was echter 
vastbesloten de eindbestemming (Orange) te bereiken. Ergens in mijn achterhoofd dacht 
ik ‘kunnen we niet eerder overnachten’, maar dat zou het programma in de war brengen. 
De volgende morgen stond het eerste bezoek bij Saint Gayan immers gepland. Om 9.00 
de volgende morgen waren we daar inderdaad en toen sloeg de vonk over: bij de eerste 
slok van de Saint Gayan Côtes du Rhône was ik om. Ik was de reis alweer vergeten en 
snapte nu waarom Erik doorreed: dit mocht je niet missen! Een blend van 65% grenache, 
25% syrah en 5% mouvèdre geeft de wijn verrukkelijk rood fruit, souplesse en heerlijk sap. 

Deze wijn is niet voor niets al jaren een vaste waarde in ons assortiment waar nog altijd vele buurtgenoten voor 
langskomen. Ik zou zeggen: wacht niet op de onstuimige winterdagen en probeer hem nu alvast!

Philipp Kuhn Sauvignon Blanc 2015   € 13,50 (normaal € 14,95)
Bernhard Huber Weisser Burgunder 2014  € 17,95  (normaal € 19,95)
Saint Gayan Côtes-du-Rhône 2013   €  8,95  (normaal € 10,50)
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Persoonlijk favoriete wijn
Marjolijn Blom 
Ramón do Casar Treixadura 2015
Afgelopen zomer waren wij enkele dagen in Galicië en dat smaakte naar meer: wat 
een heerlijke en mooie streek! Natuurlijk stond ook een bezoek aan Ramón do Casar op 
ons programma, het wijnhuis uit de Ribeirostreek waarmee wij sinds dit jaar werken. We 
kenden het verhaal van Ramón al, die voor een beter leven naar Venezuela emigreerde, 
maar ter plekke werd ons pas echt duidelijk waarom zijn zoons uiteindelijk deels terug 
zijn gekeerd. Zij zijn opgegroeid in Venezuela en hebben daar een goed lopend bedrijf, 
een broodfabriek die de supermarkten dagelijks van brood voorziet. Maar Venezuela is 
bepaald niet politiek stabiel en als ‘escape’ hebben zij de droom van hun vader opge-
pakt en verwezenlijkt. Zo zijn zij hun grond in Spanje, die nog steeds in bezit was, gaan 

beplanten met druivenranken en hebben zij er uiteindelijk een prachtige ‘bodega’ bij gebouwd. Zolang het goed 
gaat in Venezuela, blijven zij meerdere keren per jaar op en neer vliegen, om beide bedrijven zo goed mogelijk 
te leiden. En dat is met de wijn zeker gelukt! Deze Treixadura is namelijk uitgeroepen tot beste wijn van de Ribeiro 
en zelfs hun iets voordeligere basiscuvée tot ‘beste witte wijn van Galicië’. En wat een wijn is het! Of het nu zomer 
of winter is, met of zonder een gerecht erbij, vervelen doet hij nooit. Misschien wel omdat hij van alles wat in huis 
heeft. Iets krijt, ziltige tonen, mineralen en heerlijk opwekkend fruit zoals appel, sterfruit, limoen en citrus. Supersap-
pig en verpakt in een zacht jasje. Het is een vrij unieke wijn, want 100% treixadura zie je zelden. Meestal heeft 
deze druif andere varianten nodig om wat extra karakter te krijgen, maar de oude stokken op de klei-zandbodem 
leveren meer dan voldoende typiciteit. Voor mij de ontdekking van 2016!

Martin Lacks 
Gayda T’Air d’Oc Sauvignon Blanc 2015
Als chardonnayliefhebber vond ik het lastig om te switchen, maar omdat ik een keer iets 
anders en frissers wilde proberen, heb ik de T’Air d’Oc Sauvignon Blanc meegenomen. 
De druiven van de T’Air d’Oc komen uit de Minervois. Daar groeien ze op kalksteenpla-
teaus met klei, waar de druif het zeer goed doet in het toch wel warmere klimaat. De 
druiven worden pneumatisch geperst en koud gefermenteerd en de rijping vindt plaats op 
de droesem. Doordat de druiven vroeger worden geplukt dan normaal, namelijk al eind 
augustus, behouden ze hun frisheid. De geur van de wijn is knisperend fris, met tropisch 
fruit en citrus en deze zijn ook in de smaak heel goed terug te vinden. Hij heeft een goede 
zuurgraad met een strakke afwerking. Ik dronk deze wijn op een warme zwoele avond 

in de tuin. Wat een genot! De frisheid in combinatie met het tropische fruit is een weelde in je mond. Zelf dronk ik 
hem bij een frisse groene salade met avocado, gebakken kip en een citrusdressing. Hierbij paste de wijn perfect! 
Maar hij is ook uitermate geschikt als aperitief of bij antipasti. Hou je niet van een romige chardonnay en heb je 
liever iets frissers waar toch dat lekkere fruit in zit dat je doet denken aan een tropische verrassing, dan kan ik deze 
wijn echt aanbevelen.

Vincent Candelaria 
Gayda Cépage Grenache rouge 2014
Voor mij als jonge student en niet dagelijks wijndrinker was het een hele opgave om een 
passende, betaalbare en toegankelijke wijn uit te zoeken. Uiteindelijk is het gelukt… en 
heb ik gekozen voor de Cépage Grenache 2014 van Domaine Gayda! Deze rode wijn 
komt van de uitstekende terroirs La Livinière in de Minervois (kalksteen) en Maury (schist) in 
de Roussillon. Deze wijn is als biologisch aan te merken omdat er op Domaine Gayda op 
een geheel natuurlijke wijze wordt gewerkt; iets wat ik persoonlijk erg prettig en belangrijk 
vind. De Cépage Grenache heeft expressief rood en zwart fruit en kun je als puur, serieus, 
fijn en elegant omschrijven. Hierdoor wordt hij wel ‘de meest sexy rode wijn van Gayda’ 

genoemd, iets waar ik het volkomen mee eens ben. Verder is de wijn fris en de drinkbaarheid uitstekend. Om deze 
reden is de Cépage Grenache ook geschikt om lekker op het terras of met je vrienden te drinken. Al met al is deze 
sexy rode wijn een echte aanrader die naar mijn mening een grootse indruk achterlaat.

Ramon do Casar Treixadura 2015    € 13,95 (normaal € 15,95)
Gayda T’Air d’Oc Sauvignon Blanc 2015   €  5,95  (normaal € 6,75)
Gayda Cépage Grenache 2014     €  7,50  (normaal € 8,50)
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Frankrijk - Roussillon
Benoît Arletaz - Opoul Périllos

Amen. Dit domein is voor ons een van de grootste ontdek-
kingen van de afgelopen jaren. Zijn wij normaal gespro-
ken zelden onder de indruk van een vin naturel – vooral 
niet van witte, die helaas te vaak aan frisheid en zuiver-
heid te wensen overlaat – bij Domaine Arletaz konden 
afgelopen zomer al onze vooroordelen overboord. De 
Bourgondische witte Ressaca is zelfs acuut een persoonlij-
ke favoriet geworden! Benoît Arletaz was al jarenlang ad-
viseur op het gebied van biodynamische wijnbouw toen 
hij met zijn vriendin Amélie 5,5 hectare wijngaarden met 
extreem oude stokken aankocht in de gemeente Opoul-
Périllos in de Pyrénées Orientales, Languedoc-Roussillon. 
Ze bevinden zich tussen Rivesaltes en Fitou en werden 
vroeger gebruikt voor de productie van zoete Rivesaltes. 
Hier maakt Benoît sinds oogstjaar 2014 drie prachtige natuurwijnen, twee rode en een witte, die wij per eind 
oktober in ons assortiment hebben. Omdat het land al meer dan 3 jaar biologisch bewerkt werd, kreeg hij in 2016 
de officiële bio-certificering. Domaine Arletaz gaat met zijn ‘vin naturel’ echter nog wat stappen verder dan bio en 
biodynamisch. Vin naturel staat voor: wijn van natuurlijk geteelde druiven en verder niks. Op het land worden geen 
chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt, alleen plantaardige extracten en organische mest. Voor het 
ploegwerk wordt paard Laurent ingezet. Hierdoor blijft de bodem luchtiger en daardoor levender. In de kelder geen 
manipulaties of toevoegingen, behalve een minieme hoeveelheid zwavel. De wijn maakt zichzelf, met de druifeigen 
gisten, en wordt niet geklaard of gefilterd. Bij al het werk, zowel in de wijngaard als in de kelder, wordt rekening 
gehouden met de maankalender zodat er op de meest ideale momenten wordt gesnoeid, geplukt, gebotteld, en-
zovoort. Benoît Arletaz beheerst zijn vak zo goed en werkt met zulk prachtig kerngezond fruit, dat maar een paar 
milligrammetjes sulfiet nodig zijn om de prachtigste, puurste wijnen te produceren. Verwaarloosbaar als je kijkt naar 
de 150 en 100 mg die zijn toegestaan in biologische witte en rode wijn en de 200/150 mg in conventioneel wit 
en rood… Deze vin naturel zou iedereen moeten proeven, wij zijn overstag!

Ressaca 2014 
De witte Ressaca bestaat uit grenache gris en grenache blanc van 60 tot 100 
jaar oude stokken die aangeplant staan op een bodem met veel kiezel, kwartsrijke 
zand-leem en ijzerrijke terra rossa. Het plaatsje Opoul Périllos ligt iets boven Perpig-
nan, vlak bij de kust. De druiven worden met de hand geplukt en heel zachtjes ver-
ticaal geperst. Ze vergisten spontaan, met de natuurlijke gisten. De wijn rijpt maar 
liefst 12 tot 18 maanden op eikenhout, waarvan een derde nieuw is. Het resultaat 
is een Bourgondisch aandoende wijn (de geur doet aan de legendarische wijnen 
van Coche-Dury denken!) met veel frisheid, energie en romigheid en daarnaast 
prachtige rijpingsaroma’s door het perfect geïntegreerde eikenhout. Het is vechten 
om de slechts 600 flessen die hiervan geproduceerd worden. Dit is goddelijk!
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Manon 2015    
De cuvée Manon is een assemblage van 1/3 carignan, 1/3 mourvèdre en 1/3 grenache noir. 
De carignan en grenache komen uit wijngaarden die voor 1900 zijn aangeplant, de mourvèdre 
is gemiddeld 35 jaar oud. De rendementen zijn extreem laag: 10 à 15 hl/ha. De bodem van 

kwartsrijke zand-leem en kiezel wordt bewerkt door paard Laurent. De druiven 
fermenteren met de eigen gisten en zonder toevoeging van zwavel. Er wordt niet 
geforceerd overgepompt, alles gebeurt met be-
hulp van de zwaartekracht. De wijn krijgt een 
houtopvoeding van 10 maanden, deels op (3x) 
gebruikte barriques. De wijn wordt niet gefil-
terd, zodat extra veel smaak en complexiteit 
behouden blijft. Hij heeft een romige neus bar-
stensvol bramen en bessenfruit. In de smaak is 
hij mooi peperig, vol en sappig, met veel fruit, 
frisheid en wat balsamico, die mooi aanhoudt 
in de lange afdronk.

Marie 2014       
60% grenache noir en 40% carignan van de alleroudste stokken van het domein, 
sommige wel 100+ jaar oud! Bodem, rendementen en werkwijze zijn gelijk aan 
die van de Manon, maar de houtrijping is langer en intensiever: 18 maanden op 
3x gebruikte barriques. De productie is nog wat lager: 1000 flessen in plaats van 
2500. Er wordt alleen maar iets zwavel gebruikt bij botteling. Het is een zuidelijke 
wijn met veel vulling, zongerijpte, kruidige tonen en een hint van wierook in de 
afdronk. Zeer geconcentreerd en lang dankzij de oude stokken. Ontwikkelt zich 
prachtig met wat zuurstof, dus pak grote glazen of eerst even karaferen!

Benoît Arletaz Ressaca 2014    € 22,95 (normaal € 25,95) 
Benoît Arletaz Manon 2015    € 17,95 (normaal € 21,95) 
Benoît Arletaz Marie 2014     € 19,95 (normaal € 23,95)  

Oostenrijk - Wachau
Winzerhof Sigl - Rossatz-Arnsdorf

Sigl Grüner Veltliner Federspiel Frauenweingarten 2015
In 1989 namen Heinz en Adrienne Sigl het in totaal 8 hectare grote familiebezit in 
Rossatz over, gelegen op de noordoever van de Donau in Wachau. Dit is onbetwist 
de Oostenrijkse topregio als het op grüner veltliner aankomt. Het gebied wordt zelfs 
überhaupt als de meest prestigieuze wijnregio van het land beschouwd. Het ligt be-
schut tegen koude winden, het is er droog en er zijn zowel maritieme als continentale 
klimaatsinvloeden. De druivenstokken van Weingut Sigl zijn deels op steile terrassen 
langs de rivier aangeplant. De plantdichtheid is hoog en de rendementen laag, een be-
proefd recept voor een prachtige concentratie. Sigl’s perfecte Grüner Veltliners worden 
gekenmerkt door zowel kracht en rijkdom als een goede zuurgraad en mineraliteit. Deze 
Grüner Veltliner uit de wijngaard Frauenweingarten is een gastronomische duizendpoot 
en niet voor niets een favoriet van sommeliers. Ook in topjaar 2015 is de wijn weer 
prachtig rijp, mollig én fris. In de geur heeft hij gele appel, steenfruit en een hint van exotische vruchten. Het pit-
tige grüner veltliner pepertje is zowel te ruiken als te proeven! De wijn is rond en romig maar koppelt dit aan een 
opwekkende frisheid en verteerbaarheid. Waar andere witte wijnen het in wijn-spijs-combinaties af laten weten, 
steelt een pittige en rijke maar toch frisse ‘Grüner’ als deze vaak de show. Van Thais eten tot asperges tot wiener 
schnitzel tot sushi… probeer het zelf eens!

Sigl Grüner Veltliner Federspiel Frauenweingarten 2015 € 13,25 (normaal € 14,95) 
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Chili - Casablanca Valley
Casas del Bosque - Casablanca
Casas del Bosque begon in 1993 als ‘boutique winery’ in Casa-
blanca Valley. De familie Cunéo heeft inmiddels een wijngaard-
areaal van 237 hectare. Ze noemden hun domein naar de ‘casas 
del bosque’ die hier ooit stonden, lemen huisjes omringd door een 
bos van olijf- en pijnbomen. Dankzij de verkoelende invloed van 
de nabijgelegen Grote Oceaan is Casablanca Valley bijzonder 
geschikt voor het verbouwen van druivenrassen die gedijen in een 
koel klimaat. Sauvignon blanc is dan ook hun specialiteit en de an-
dere wijngaarden zijn beplant met chardonnay, riesling, pinot noir 
en syrah. De cabernet sauvignon en carménère komen uit Rapel 
en Maipo Valley, gerenommeerd om de blauwe rassen. Een sterk 
punt van Casas del Bosque zijn hun ongeënte, rasechte stokken 
die allemaal in de eigen wijngaarden worden vermenigvuldigd 
en opgekweekt. Het domein is steeds meer overgeschakeld naar biologische wijnbouw. Op 20 hectare wordt al 
strikt biologisch gewerkt, op de overige percelen heeft men het toch al matige gebruik van bestrijdingsmiddelen 
weten terug te brengen tot 30%. Casas del Bosque is uitgegroeid tot het meest geprezen domein van Chili en sleept 
jaarlijks een recordaantal prijzen in de wacht. De wijnen zijn prachtig in balans, herkenbaar en origineel, hebben 
heerlijk fruit en zijn stuk voor stuk ronduit geweldig voor hun prijs!

Chardonnay Reserva 2015 
De meest westelijk gelegen hellingen van Casablanca Valley zijn bijzonder geschikt 
voor een frisse stijl chardonnay. De handgeplukte druiven worden voor 75% op RVS 
vergist en de overige 25% op Franse eiken vaten, waarvan 1/3 nieuw. De wijn heeft 
een prachtige balans tussen fruit, zuren en (bescheiden) alcohol. De druiven worden 
relatief vroeg geplukt, voor extra frisheid en om een overdaad aan aroma’s van tropisch 
fruit te voorkomen. Een spannend en origineel glas is het resultaat, met impressies van 
citrus, perzik en abrikoos, een vleugje hazelnoot en iets vanille.

Pinot Noir Reserva 2015  
Dat Casas del Bosque een veel geprezen pinot noir domein is, dat bewijst deze wijn! 
De druiven komen van koele, hooggelegen percelen in de Casablanca Valley. Het ter-
roir is hier perfect voor de door Casas del Bosque zelf geteelde pinot noir klonen. Het is 
een wijn met puur en sappig rood (kersen)fruit, een lichte kruidige houttoets, frisse zuren 
en een heerlijke drinkbaarheid dankzij de weinige, soepele tannines.

Casas del Bosque Chardonnay Reserva 2015  €   9,75 (normaal € 10,95) 
Casas del Bosque Pinot Noir Reserva 2014  € 10,50 (normaal € 11,95) 
Casas del Bosque Cabernet Sauvignon Reserva 2013 €   9,75 (normaal € 10,95) 

Cabernet Sauvignon Res. 2013  Top-5 Cabernet van NL in Telegraaf!
Toen wijnmaker Grant Phelps in 2009 aantrad bij Casas del Bosque ontwikkelde 
deze voorheen stevige en tanninerijke wijn zich tot zowel boeiend als heerlijk toe-
gankelijk. De cabernet sauvignon druiven komen uit de valleien van Colchagua 
en Cachapoal, gelegen in de warme Rapel Valley. De wijn rijpt 10 maanden op 
barriques van Frans eikenhout. In de geur donker fruit, pruimen, bessen en bra-
men. In de smaak de typerende cassistonen, met daarnaast specerijen als kaneel 
en kruidnagel en koffiebonen. De fijne tannines dragen bij aan de toegankelijk-
heid, mooie structuur en lange, brede finale. 
Afgelopen november door de Telegraaf gekozen tot één van de vijf beste 
cabernets van Nederland! 
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Duitsland - Baden
Weingut Bernhard Huber - Malterdingen
De spätburgunders van Huber worden unaniem tot de beste rode wijnen van Duits-
land gerekend. Jancis Robinson’s Duitsland-specialist Michael Schmidt noemde 
Bernhard Huber de ‘wizard of pinot noir’ omdat zijn topcuvées zich kunnen meten 
met de betere bourgognes. Dit heeft alles te maken met het perfect geschikte ter-
roir, de traditionele wijnbereiding en de extreem lage opbrengsten per hectare. 
De in 2014 overleden ‘Burgunderkönig’ Bernard Huber droeg zijn vakkundigheid, 
geheimen en fijne kneepjes tijdens zijn laatste levensjaar zorgvuldig over op zoon 
Julian. De historie van Weingut Bernhard Huber gaat terug tot het einde van de 13e 
eeuw. Toen brachten cisterciënzer monniken de pinot noir uit de Bourgogne naar 
Malterdingen in Baden, hemelsbreed 250 kilometer ervandaan. Hun klooster annex boerderij met de bijbehorende 
wijngaarden bevond zich op exact dezelfde plek als nu die van Huber. De bodem van deze wijngaarden bestaat uit 
‘Muschelkalk’, een kalkrijke ondergrond die ook de Bourgogne zo uniek maakt. De pinot noir oftewel spätburgunder 
was hier zelfs zo op zijn plek dat hij in oude wijnlexicons regelmatig ‘malterdinger’ werd genoemd… Op het domein 
van 26 hectare staan naast spätburgunder ook andere Bourgondische druivenrassen zoals weissburgunder (pinot 
blanc), grauburgunder (pinot gris) en chardonnay aangeplant. Huber streeft ernaar zo elegant mogelijke wijnen te 
maken met maximale expressie van hun terroir. De fermentaties duren lang en de wijnen rijpen vervolgens lange 
tijd op hun gistbezinksel.

Weisser Burgunder 2014 - Zie persoonlijk favoriete wijnen op pagina 4.

Grauer Burgunder 2013/4  
Op het domein staat, naast andere Bourgondische druivenrassen, ook grauburgunder 
(pinot gris) aangeplant. Bij de Grauer Burgunder valt direct zijn frisse elegantie op. Deze 
frisheid is te danken aan een relatief vroege oogst en het supergezonde fruit, dat hele-
maal vrij is van botrytis. Een deel van de wijn wordt op groot eiken Holzfass gelagerd, 
het grootste deel rijpt in stalen tanks. Hierdoor blijft de nadruk liggen op het frisse fruit. Hij 
heeft aroma’s van rijpe gele en witte vruchten, opwekkende zuren en een prachtige lengte. 
 

 
Alte Reben Spätburgunder 2013
Het was deze wijn die zo’n weergaloze indruk op ons maakte dat wij begonnen met 
de import van de wijnen van Bernhard Huber. De Alte Reben komt van wijngaarden 
die 20 tot 40 jaar geleden zijn beplant. De rendementen zijn met gemiddeld 37 hl/
ha erg laag en de diepe wortels geven een flinke mineraliteit mee aan de wijn. De 
druiven vergisten op nieuw eikenhout en de wijn rijpt vervolgens 18 maanden op de 
lie, op deels nieuwe eiken vaten. De ongefilterde wijn is krachtig en heeft een prach-
tig pinot-karakter. Breed in de smaak, met rokerige specerijen en donker (kersen)fruit. 
Uit ervaring weten we dat hij uitstekend kan ouderen. Een waanzinnige wijn! 90-92 
punten Gault Millau.

Bernhard Huber Grauer Burgunder 2013/4  € 17,50 (normaal € 18,95) 
Bernhard Huber Malterdinger Spätburgunder 2013 € 21,50 (normaal € 23,50) 
Bernhard Huber Alte Reben Spätburgunder 2013 € 29,95 (normaal € 33,95) 

Malterdinger Spätburgunder 2013   90 punten Gault Millau  
Afkomstig van wijngaarden die tussen de 13 en 21 jaar oud zijn. Deze ’village’ 
wijn van Huber wordt gemaakt door middel van traditionele vinificatie en vervol-
gens gelagerd op 2 en 3 jaar oude eiken vaten. De wijn heeft in de open geur 
tonen van zwarte kersen, frambozen en drop. We proeven rijp fruit en rokerige 
tonen die doen denken aan gesteente en mineralen. In de afdronk rode bessen, 
een hint van vanille en rijpe tannines. Een elegante wijn met veel sappig rood 
fruit en een hoog pleziergehalte.
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Mousserende wijnen
Rives Blanques - Limoux
Rives-Blanques Blanquette de Limoux Brut 2012 
Château Rives-Blanques in Cépie is misschien wel het beste domein van 
Limoux, gelegen aan de voet van de Zuid-Franse Pyreneeën. De Neder-
landse bankier Jan Panman en zijn half Engelse vrouw Caryl kochten dit 
ruim 20 hectare aan wijngaarden omvattende domaine in 1999. Het 
gematigde klimaat en de hoge ligging van de wijngaarden maken het 
gebied van de appellation Limoux perfect geschikt voor de productie 
van mousserende witte wijnen. In Limoux zou in 1531 de eerste ‘prise 
de mousse’ hebben plaatsgevonden in een abdij van de Benedictijnen, 
lang voordat de mousserende wijn werd ontdekt in de Champagne. Deze 
traditionele Blanquette wordt gemaakt volgens dezelfde ‘méthode tradi-
tionelle’ en bestaat voor 90% uit de lokale druif mauzac aangevuld met 
10% chardonnay en chenin blanc. De dosage is 5 gram en de wijn rijpt 
minimaal 15 maanden sur lie. In de geur en smaak is hij expressief, met 
verleidelijke tonen van rijpe appel, sinaasappel en zelfs iets druivigs. 
Smaakvol en fris, heerlijk als aperitief of bij kaasjes, paté of canapés.

Rives-Blanques Blanc de Blancs Brut 2011 
Crémant de Limoux bestaat vooral uit chardonnay, in dit geval aangevuld 
met wat chenin blanc. Hij wordt op dezelfde manier gemaakt als cham-
pagne en deze ‘blanc de blancs’ is daar dan ook een prima alternatief 
voor. Master of Wine Jancis Robinson schreef zelfs: “Wie heeft er nog 
champagne nodig? Rijk parfum van appelcrème. Lang en met diepgang. 
Opwindende zuurgraad, vitaal met een fijne mousse. Tonen van appel-
brioche. Verrukkelijk.” Een heerlijke mondvol fijne en feestelijke bubbel-
tjes, en dat voor een al even aangename prijs.

Antonio Arráez - Valencia
Antonio Arráez Cava Brut Reserva
Antonio Arráez kent u misschien van zijn beroemde toegankelijke rode wijnen zoals de Mala 
Vida. Dit wijnhuis in Valencia staat bekend om zijn geavanceerde wijntechnieken waarmee 
wijnen worden gecreëerd die zowel aantrekkelijk als boeiend zijn. Arráez maakt ook een 
cava die een regelrechte hit is: de Cava Brut Reserva. Het centrum van de cavaproductie ligt 
in Penedès, Catalonië, maar deze mousserende wijn wordt ook in andere regio’s van Spanje 
geproduceerd, waaronder Valencia. Cava wordt gemaakt volgens de ‘metodo tradicional’, 
zoals ook champagne gemaakt wordt. Deze Cava Reserva is gemaakt van 80% macabeo 
en 20% chardonnay die na de oogst in recordtempo naar de cave gebracht worden om heel 
zachtjes geperst en op lage temperatuur vergist te worden. Zo blijft het mooie fruit behouden. 
De wijn krijgt vervolgens een tweede vergisting op fles en een lange rijpingsperiode van 20 
maanden. Arráez werkt zonder dosage, mede dankzij het zongerijpte fruit en de lange rijping 
op de gisten waarvan de cava extra rond en romig wordt en een zachtere mousse krijgt. De 
wijn heeft aroma’s van rijp fruit, subtiele citrustonen en een hint van mokkataart. Fijne, kleine 
belletjes en een volle, romige smaak en afdronk.

Rives-Blanques Blanquette de Limoux Brut 2012  € 15,95 (normaal € 17,95) 
Rives-Blanques Blanc de Blancs Brut 2011   € 16,50 (normaal € 18,95) 
Antonio Arráez Cava Brut Reserva     € 12,50 (normaal € 13,95) 
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Duitsland - Rheinhessen
Raumland - Flörsheim-Dalsheim

Van 10 hectare aan wijngaarden, beplant met ‘de grote drie’ Champagne-
rassen chardonnay, pinot noir en pinot meunier en daarnaast ook pinot blanc 
en riesling, maakt Volker Raumland in Flörsheim-Dalsheim de beste sekts van 
Duitsland. Al tijdens zijn wijnopleiding in Geisenheim was hij gefascineerd door 
mousserende wijn en won hij de eerste prijs met zijn sektproject. Volker is een 
perfectionist met een werkwijze die we ook terugzien bij de beste Champagne-
huizen. Veel basiswijnen krijgen een houtopvoeding, malolactische zuuromzet-
ting en hij zweert bij een lange rijping op de gisten (tot een record van 12 jaar 
bij speciale cuvées!). De rondheid en smaakrijkdom die hierdoor ontstaat, zorgt 
ervoor dat zijn dosages opvallend laag kunnen zijn: vaak maar 3 of 4 gram 
suiker per liter, in de rosé sekt zelfs 0. Dat heeft ook alles te maken met de kwa-
liteit van fruit en sap. De druiven worden handmatig in kleine kistjes geoogst en 
alleen het middelste deel van het geperste sap, met de allerhoogste kwaliteit, 
wordt gebruikt. Het eerste sap, dat troebel is en niet bevorderlijk is voor de 
mousse, en het laatste perssap (de ‘vin de taille’) wordt verkocht aan andere producenten. Al vanaf het prille begin 
in 1990 werkt Volker Raumland biologisch. De wijngaarden zijn gelegen op de glooiende heuvels om de prach-
tige klassieke villa van Sekthaus Raumland heen. De bodems zijn hier kalkrijk (Muschelkalk, terra fusca, mergel) en 
daarmee ideaal voor de pinotrassen inclusief de chardonnay. De sekts van Raumland spelen mee in de Champions 
League van de mousserende wijnen en winnen het bij proeverijen regelmatig van grand cru champagnes!

Cuvée Katharina Sekt Brut
Deze cuvée die vernoemd is naar jongste dochter Katharina, is een blanc de noirs. Hij wordt gemaakt van de 
blauwe druivenrassen pinot noir en pinot meunier, die door een directe persing als witte wijn gevinifieerd worden. 
In de neus is hij delicaat en verfrissend, met tonen van honing, bloesem, een zachte gistigheid als van fijne biscuit 
en daarnaast citrus en rijpe gele appel. De wijn heeft structuur en laat een vineuze indruk achter, met veel sap, 
rondeur, fruit en lengte. De opvallend fijne mousse maakt dat de wijn harmonieus en zijde-
zacht overkomt. 

Rosé Prestige Sekt Brut
Rosé champagne wordt normaal gesproken gemaakt door een heel klein percentage (ca. 
2%) rode wijn aan de witte toe te voegen. In heel uitzonderlijke gevallen komt de kleur door 
een heel kort schilcontact. Bij deze Rosé Prestige Sekt Brut is dat laatste het geval.  Hij be-
staat uit 100% pinot noir die gevinifieerd is volgens de saignée-methode. Daarbij laat men 
na kort inweken van de blauwe druiven het sap uit het vat lopen, voordat dit de kleur en de 
tannines van de schillen heeft overgenomen. Wel krijgt de wijn zo subtiele aroma’s van rode 
vruchten. Volker Raumland vindt rosés vaak te zoet en te bitter. Hij maakt zijn rosé sekt in een 
harmonische stijl met nul(!) dosage. Hij is vol van smaak en heeft een mooie vulling, gevolgd 
door een frisse, mineralige finale.

Cuvée Katharina Sekt Brut     € 20,95 (normaal € 23,50) 
Rosé Prestige Sekt Rosé     € 23,95 (normaal € 26,95) 
Blanc de Noir Prestige Brut 2007    € 29,95 (normaal € 34,95) 

Blanc de Noir Prestige 2007 Sekt Brut      Best Buy in Vinum!
Een ongekend mooie en prestigieuze cuvée voor zijn prijs. Hij bestaat voor 100% uit 
pinot noir uit het voortreffelijke oogstjaar 2007, die op eikenhouten vaten is vergist. Dit 
geeft de wijn een Bourgondisch tintje en een winterse stijl. Voor een mousserende wijn 
van pinot noir is de mousse bijzonder fijntjes. De wijn heeft na de tweede vergisting op 
fles een zeer lange ‘sur lie’ rijping ondergaan van ruim 6 jaar. In de geur aroma’s van 
verse bloemen en rijp geel fruit, aangevuld met citrus en een duidelijk mineralige toets. 
In de smaak zet deze mineraliteit door en proeven we ook een lichte ziltigheid. Lange 
afdronk en een fijne, aangename mousse.



12

Frankrijk - Champagne
Henri Giraud - Aÿ
In de Marnevallei, op een paar kilometer van Epernay, ligt het grand cru 
plaatsje Aÿ. De zacht glooiende hellingen met hun 100 tot 200 meter 
diepe kalk-krijtbodem zijn een topterroir voor pinot noir en chardonnay. 
Hier is sinds 1625 champagnehuis Henri Giraud gevestigd. Alles draait 
bij dit domein om topkwaliteit, om het terroir van Aÿ voor de druiven en 
het terroir van Argonne voor het speciale eikenhout. Het motto van Henri 
Giraud is: ‘return to excellence’. Ze nemen hier graag afstand van de snel 
in elkaar geflanste, zielloze ‘partychampagnes’ die vanaf 1950 de markt 
overspoelden, met als hoogtepunt (of dieptepunt) het jaar 2000. Giraud 
focust volledig op kwaliteit en gaat daarin steeds verder. Met ingang 
van 2016 is men zelfs volledig gestopt met het gebruik van stalen vergis-
tingstanks voor alle cuvées. Ook voor de geliefde basischampagne, die 
omgedoopt is tot Esprit Nature. De sleutel tot kwaliteit zit hem ten eerste 
in de lage opbrengsten van oude stokken en de vinificatie en rijping 
met kleine hoeveelheden tegelijk. Vervolgens het samenstellen van 
de perfecte blend en dan een lange, rustige rijping ‘sur lattes’ na 
de tweede vergisting op fles. De dosages zijn bescheiden en liggen 
tussen de 7 en 8 g/l. Een deel van de basiswijnen vergist en rijpt 
inmiddels op speciaal voor Giraud ontwikkelde terracotta eieren van 
7 hectoliter. De cave telt 850 eikenhouten vaten waarin basiswijnen 
rijpen. Elke wijn blijft ruim een jaar lang in zijn vat; zowel de alcoho-
lische als de malolactische vergisting en de sur lie rijping gebeuren 
in hetzelfde vat. Alle wijnen krijgen malo, omdat dit bijdraagt aan de 
volle smaak die Giraud beoogt én omdat dan geen zwavel gebruikt 
hoeft te worden om de malo geforceerd te voorkomen. Pasteuning is 
alweer bijna 10 jaar exclusief importeur van Henri Giraud. Wij leve-
ren alle cuvées van dit topchampagnehuis exclusief voor Nederland, 
van de prijswinnende Hommage tot de prestigieuze vintage Argonne 
en de gloednieuwe Dame-Jane Rosé die veel indruk maakt, ook als 
maaltijdwijn.

Esprit Nature Brut       
Esprit de Giraud is in 2016 omgedoopt tot Esprit Nature. Niet als 
verwijzing naar de dosage, maar naar de zorg voor de natuur, met 
inbegrip van Girauds boomplantproject in het Argonne-bos. De Esprit is de instapper van 
Giraud, maar zo veel beter en vineuzer dan een ‘eenvoudige’ champagne. Het aandeel 
pinot noir is nu 80%, naast 20% chardonnay. De helft van de wijn komt uit het nieuwe 
oogstjaar, de andere 50% bestaat uit réservewijn. De champagne krijgt gemiddeld zo’n 
20 maanden flesrijping op de gistcellen, wat bijdraagt aan de complete smaak. In de 
neus veel fruit zoals limoen, peer en abrikoos, een vleugje vanille, tonen van biscuitdeeg, 
munt en witte peper. In de mond veel fraîcheur, sap en tegelijk zachtheid, mede door de 
aangename mousse. Werd jaren geleden al gekozen als ‘beste basis brut champagne’ 
door Jancis Robinson en Antonio Galloni.

Blanc de Craie Brut 
Samen met Girauds Hommage stond de Blanc de Craie afgelopen oktober in de finale van het 28e Proefschrift 
Wijnconcours. Het is een blanc de blancs van 100% chardonnay. ‘Craie’ verwijst naar de beroemde bodem die de 
Champagne zo kenmerkt: krijt. 55% van de druiven komt uit de grand cru Aÿ en 45% van de Montagne de Reims. 
De druiven uit Aÿ worden op Argonne-eikenhout vergist en de wijn rijpt vervolgens een jaar door op de lie. Na de 
tweede vergisting op fles bijna 2 jaar sur lattes rijping. De wijn is een prachtige expressie van de chardonnaydruif: 
citrusfris in de geur met een hint van anijs, een knisperende smaak met een spannende mineraliteit die doorzet in de 
afdronk. Uiterst elegant en strak, gecombineerd met volheid en zachtheid. Smakelijk en sappig, als aperitief, maar 
ook grandioos bij een plateau ‘fruits de mer’.  
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Hommage Grand Cru Brut 
Ook dit jaar werd de Hommage op het Proefschrift Wijnconcours weer uitgeroepen tot beste 
champagne in Nederland. We beginnen er bijna aan te wennen… Feit is dat dit een onovertrof-
fen champagne is in zijn prijsklasse. Hij kan zelfs moeiteloos mee in vergelijkende proeverijen 
van topcuvées van de grote namen, die soms wel drie keer zoveel kosten als deze wijn. De cuvée 
is een eerbetoon aan François Hémart, die het domein in 1625 oprichtte. Het is een verfijnde 
blend van 70% pinot noir en 30% chardonnay uit de grand cru Aÿ. De basiswijnen zijn gemid-

deld 5 jaar oud en rijpten eerst 6 maanden sur lie op RVS om vervolgens verder te rij-
pen op kleine eiken vaten. Na het blenden rijpt de champagne 3 jaar op de gisten in 
de fles. In de geur geel fruit, munt, mooie gist- en mineralige tonen, vleugjes karamel, 
geroosterde amandelen en citroenpatisserie. In de smaak is hij verfijnd en gevuld, 
met vruchten zoals abrikozen en peren, wat toast van de houtrijping, bloesem en zelfs 
iets van chocolade en sinaasappelschil. Ondanks zijn krachtige body is dit een vrien-
delijke wijn door zijn balans en finesse, maar dan wel eentje boordevol spanning! 
 

Dame-Jane Rosé Brut
Deze nieuwe cuvée is een schot in de roos. Hij heeft exact dezelfde basis als 
de Hommage maar voor de botteling en tweede vergisting is hier 6% rode pinot 
noir wijn uit de Coteaux Champenois Aÿ aan toegevoegd, uit een wijngaard 
uit 1954. Deze rode wijn rijpte 1 jaar op eikenhout en 1 jaar op ‘Dame-Jane’ 
terracotta, waarnaar het beeld op het etiket verwijst. Na het blenden rijpt de 
champagne nog 3 jaar op zijn lie in de fles. Hij heeft een zachte geur van rode 
vruchtjes, room en patisserie en een prachtig volle en opwekkende smaak. De 
wijn is vineus zonder aan champagne-elegantie in te boeten. Prachtig bij eten, 
ook bij gevogelte, beenham of Franse porcelette. 

Code Noir Brut
Alleen het model en de styling van de fles zijn al om van te watertanden. De 
naam verwijst naar het type wijn, een blanc de noirs van 100% pinot noir.  De 
basiswijnen rijpten op Argonne-eikenhout en de champagne nog 4 jaar op zijn 
eigen lie in de fles. Zeker voor een wijn van pinot noir is de stijl onwaarschijnlijk 
fris, elegant en mineralig, met dank aan de krijthellingen in de grand cru Aÿ! 
Hij heeft een prachtige geur waarin je eerst heel lichte toast en iets van karamel 
ruikt. Daarna volgt een breed palet aan aroma’s: allerlei rijp fruit, gele bloesem, 
iets vanille, witte peper, honing... In de mond komt de krijtachtige mineraliteit 
heel duidelijk naar voren, ondersteund door de zachte mousse. De afdronk is 
heerlijk lang en mineraal en wordt afgetopt met een vleugje toast. 93 punten 
Parker.

Fût de Chêne MV09 Brut
Een van de allerhoogste cuvées van Giraud, en daarom doet men er ook met de verpakking nog een schepje 
bovenop: om de kurk van de superstrakke karaffles zit als prachtig detail een 24 karaat goud vergulde afsluiting. 
Maar de allermeeste aandacht wordt opgeëist door de indrukwekkende wijn die erin zit. Die heeft één jaartal als 
basis: de MV09 komt voor 70% uit 2009 en bestaat voor 30% uit vins de réserve van oudere jaargangen die rijpen 
volgens de soleramethode. De verhouding tussen pinot noir en chardonnay is eveneens 70% om 30%. De druiven 
komen van zuidhellingen uit de grand cru Aÿ en de wijnen rijpen een jaar op het allerbeste Argonne-eikenhout. 
Vervolgens rijpt de wijn nog 6 jaar sur lattes. In de neus prachtige tonen van honing en vers gebakken brood. 
Enorm vol in de mond, met complexe aroma’s van munt en anijs, zowel gele als rode vruchten, mineraliteit, fijne 
zuren en een lichte kruidigheid van de houtrijping. Grootse concentratie en lengte dankzij de oude stokken. Een 
gastronomische wijn met een grandioze diepgang.

Henri Giraud Esprit Nature Brut    €  39,95 ook op half, magnum & jeroboam (zie site)
Henri Giraud Blanc de Craie Brut    €  47,95
Henri Giraud Hommage Grand Cru Brut    €  48,95 ook op magnum & jeroboam
Henri Giraud Dame-Jane Rosé Brut    €  49,95 ook op magnum 
Henri Giraud Code Noir Brut    €  84,95 ook op magnum
Henri Giraud Fût de Chêne MV09 Brut    € 119,95 ook op half, magnum & jeroboam

13
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Frankrijk - Champagne
Thevenet-Delouvin - Passy-Grigny

Thevenet Delouvin is een geweldige toevoeging aan ons assortiment. Omdat 
er vanuit onze klanten veel vraag was naar een mooie kwaliteit champagne 
voor een aantrekkelijke prijs gingen wij op zoek en kwamen wij uit bij het 
kleine champagnehuis Thevenet Delouvin. Isabelle en Xavier Thevenet zetten in 
het hart van de Marnevallei, bij de dorpjes Passy-Grigny en Cerseuil, met pas-
sie de familietraditie voort. Zij verbouwen hier op duurzame wijze de drie klas-
sieke druivenrassen voor champagne: chardonnay, pinot noir en pinot meunier. 
Het domein heeft onlangs, in 2016, een dubbel certificaat binnengehaald: de 
onderschrijving van duurzame landbouw op het hoogste niveau én van duurza-
me wijnbouw in de Champagne. Elke stap in de wijnbereiding geschiedt zeer 
nauwkeurig en daarbij spelen voortdurende verkenning van de mogelijkheden 
en innovatie een belangrijke rol. Voor de Champagne is het bijzonder dat de 
vinificatie van elk wijnperceel apart wordt uitgevoerd. Daarbij worden ook de 
verschillende druivenrassen apart gevinifieerd. Ook de precieze technische 
stappen van remuage tot dégorgement en de botteling van de verschillende authentieke cuvées verzorgen de Theve-
nets zelf. Isabelle en Xavier hebben een uitzonderlijk talent voor het blenden van de verschillende basiswijnen. Van 
de diversiteit van de verschillende terroirs met al hun subtiliteiten assembleren zij een prachtige reeks champagnes: 
van vintagewijnen en wijnen al dan niet vergist op eiken vaten tot en met karakteristieke reservewijnen, met verschil-
lende verhoudingen van de druivenrassen. Met hun unieke ‘savoir-faire’ creëren zij een prachtige terroir-getypeerde, 
karaktervolle champagnelijn die bovendien – voor Champagne – erg prettig geprijsd is. 

Brut Réserve
Brut Réserve is een assemblage van pinot meunier (60%), pinot noir (20%) en chardon-
nay (20%), van druiven verbouwd op beide oevers van de Marnevallei. De Réserve 
is gebaat bij een langere kelderrijping op het domein dan de andere cuvées. Het is 
een goudgele, verleidelijke wijn, met een fijne maar duidelijk aanwezige mousse. De 
wijn heeft een zeer elegante neus met duidelijk geel fruit, een levendige evenwichtige 
en complexe smaak van rijp fruit, waarbij de chardonnay een mooie ronding en mi-
neraliteit toevoegt. Te gebruiken als aperitief of bij visgerechten. Ook verkrijgbaar op 
magnum.

Brut Prestige
De Brut Prestige is het resultaat van een combinatie van de drie beroemde Champagne-
druivenrassen, geoogst van beide oevers van de Marnevallei. Alleen de allerbeste 
druiven gaan in deze prestigewijn, waarin de chardonnay met 50% domineert en 
waarvan de pinot meunier met 30% en de pinot noir met 20% deel uitmaken. Voor de 
assemblage verbleven de wijnen tijdens de alcoholische en malolactische gisting op 
eiken vaten. De mousse is fijn en discreet. In de geur heeft de wijn rijp fruit en licht krui-
dige aroma’s, met daarbij een subtiele toasty en rokerige houttoets. Behoorlijk rijk en 
complex van smaak met een mooie frisheid. Allround toepasbaar, ook bij de maaltijd. 
De familie Thevenet beveelt de Brut Prestige speciaal aan bij gebraden eendenborst 

Carte Noire Brut      Aanrader prijs/kwaliteit! 
Carte Noire is een cuvée die zowel het terroir van Passy-Grigny als de expertise 
van het huis weerspiegelt. Hij is afkomstig van druiven van beide kanten van de 
vallei, de rechteroever (Passy-Grigny) en de linkeroever (Cerseuil-Troissy). In deze 
succesvolle champagne van het type ‘blanc de noirs’ domineert de pinot meunier 
met 75%, aangevuld door pinot noir. In de geur knapperig fruit van appel en 
peer, fijnzinnig floraal met vleugjes vanille en boter. In de ronde smaak subtiele 
hints van herfstvruchten. De dosage is 10g/l. Een evenwichtige champagne die 
perfect dienst doet als feestelijke wijn maar door zijn kracht en frisheid ook als 
maaltijdbegeleider.
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Carte Rosée Brut
Dit is een gemengde rosé champagne, die is gebaseerd op de cuvée Carte Noire waar-
aan ongeveer 12% rode wijn is toegevoegd. Deze rode wijn wordt gemaakt van druiven 
van oude wijnstokken pinot meunier uit Cerseuil en Passy-Grigny. Deze uitzonderlijke as-
semblage geeft subtiele aroma’s van klein rood fruit, vooral van aardbeien door het ronde 
karakter van de pinot meunier. De dosage is 9,5 g/l. Een originele en charmante wijn, 
verrassend als aperitief en zeer geraffineerd bij een dessert met rode vruchten of bij gegrild 
wit vlees. En -zeker voor rosé champagne- zeer sympathiek geprijsd!

Thevenet-Delouvin Carte Noire Brut € 29,95 
Thevenet-Delouvin Brut Réserve  € 33,95 ook op magnum
Thevenet-Delouvin Brut Prestige  € 35,95
Thevenet-Delouvin Carte Rosée Brut € 34,95

Zuid-Afrika - Stellenbosch
Jordan - Stellenbosch
‘Synergy between Soul and Soil’, dat is het motto van Gary 
en Kathy Jordan. Gary is geoloog en specialist op het ge-
bied van bodem- en klimaatonderzoek, Kathy kreeg haar 
wijnopleiding in Californië, onder andere op UC Davis. In 
1993 begonnen zij met het maken van wijn op het 146 
hectare grote Jordan Wine Estate in Stellenbosch, dat sinds 
1982 in het bezit van de familie Jordan is. Op de verschil-
lende hellingen – noord, zuid, oost en west –, wisselende 
hoogtes – van 160 tot 410 meter boven zeeniveau – en 
diverse bodems – van 600 miljoen jaar oud graniet tot klei, 
leem, kiezel/grind en zand – hebben Gary en Kathy zorgvul-
dig de meest geschikte druivenrassen aangeplant. Zo maken 
de Jordans unieke wijnen die de fruitigheid en toegankelijk-
heid van de nieuwe wereld combineren met de klassieke elegantie en structuur van de oude wereld. Vanuit hun 
wijngaarden heb je spectaculaire vergezichten op de Tafelberg, False Bay en het historische stadje Stellenbosch. 
Door de nabijheid van de Atlantische en Indische Oceaan profiteren de druivenstokken van zowel een mediterraan 
klimaat als voldoende verkoeling. In het rijpingsseizoen is het hier gemiddeld 3°C graden koeler dan iets verder 
landinwaarts. Alle wijnen zijn afkomstig van de eigen wijngaarden en zijn voornamelijk cépagewijnen, gemaakt 
van één enkel druivenras. Op het estate is ook het beroemde Jordan’s restaurant van de Zuid-Afrikaanse chef Ge-
orge Jardine gevestigd, dat steevast in de Top 10 van de beste restaurants van het land staat. Zowel voor wijn als 
gastronomie een topadres dus!

Chenin Blanc Inspector Péringuey 2015
Deze zeer complete Chenin Blanc is een hommage aan Inspector Péringuey, de 
Franse inspecteur-generaal die in de 19e eeuw de strijd tegen de phylloxera-druifluis 
leidde in de Kaapregio. De meer dan 30 jaar oude cheninstokken staan aangeplant 
op een bodem van verweerd graniet met leem, op hellingen met een zuidelijke 
en oostelijke expositie. Deze zijn relatief koel doordat op het zuidelijk halfrond de 
noordzijde de zonzijde is en de zuidhellingen derhalve meer schaduw hebben. 
De druiven worden in de loop van februari geoogst. De vergisting vindt voor 50% 
plaats op Frans eikenhout en voor 50% op RVS. De op hout vergiste wijn blijft nog 8 
maanden ‘sur lie’ rijpen op het vat en wordt daarna geblend met het andere deel. 
Het resultaat is een wijn met een frisse zuurgraad, aroma’s van citrus, peer, ananas 
en een vleugje honing en een fijne, romig-kruidige invloed van de houtlagering.

Jordan Chenin Blanc Inspector Péringuey 2015  € 10,75 (normaal € 12,95) 

Vervolg Jordan op de volgende pagina
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Zuid-Afrika - Stellenbosch (vervolg)
Jordan - Stellenbosch

Chardonnay Barrel Fermented 2015
Ook de wijngaarden met chardonnay liggen op de koelere zuid- en oosthellingen, op 
250 à 300 meter hoogte. Omdat er verschillende inheemse en Bourgondische chardon-
nayklonen staan aangeplant, wordt er op verschillende momenten bij optimale rijpheid 
geoogst. De wijn vergist en rijpt op Franse eikenhouten barriques, waarvan 45% nieuw 
is. Tijdens de 9 maanden durende ‘sur lie’ rijping worden de vaten regelmatig omgerold 
bij wijze van bâtonnage. Uiteindelijk wordt er geblend met 8% op stalen tanks vergiste 
en gerijpte chardonnay, voor een extra frisse citrustouch. Deze prijswinnende Barrel 
Fermented Chardonnay is een pure expressie van de chardonnaydruif met heerlijk fruit, 
elegantie en een flinke knipoog naar de Bourgogne, met in de smaak toast, boter, 
hazelnoot en citrusfruit.

Chardonnay Nine Yards 2014
Gary Jordan had een aantal vaten met chardonnay die hij zó goed vond, dat hij hiervan 
een aparte wijn wilde maken. Hij besloot deze wijn apart te bottelen en eenmaal op 
fles was hij toch wel heel benieuwd naar de mening van anderen. Hij had destijds een 
afspraak met een aantal beroemde zakenmensen in het Krugerpark en dacht dat dit een 
perfect moment was zijn bijzondere chardonnay te laten proeven. Dus schonk hij de wijn 
(die zelfs nog geen naam had) in en enige euforie ging rond de tafel. Richard Branson 
was één van de gasten en zei over de wijn: “This is the whole Nine Yards.” En de wijn 
was geboren! Inmiddels zijn we al flink wat oogstjaren verder en is de wijn dé icoonwijn 
van Jordan. In de geur heeft hij tonen van butterscotch, kruidnagel, citroen en sinaasap-
pelschil. Het subtiele mondgevoel is in evenwicht met de getoaste tonen van het eiken. In 

de afdronk proeven we aangename tonen van perzik en meloen. Inmiddels al tweemaal door Decanter uitgeroe-
pen tot ‘s werelds beste chardonnay. Helaas beperkt leverbaar, maximaal 6 flessen per klant.

Syrah The Prospector 2014
Op de westelijke hellingen, met uitzicht op Kaapstad en de Tafelberg, worden de syrah-
druiven voor deze wijn verbouwd. De oogst vindt doorgaans medio maart plaats. Gary 
Jordan heeft de syrahwijngaard op deze plek aangelegd omdat hier naast verweerd 
graniet veel tin en grind in de bodem zit, waardoor hij zich perfect leent voor deze druif. 
Dit uit zich in een rijke doch verfijnd elegante smaak van zwart fruit, donkere chocolade, 
‘fynbos’ en witte peper. De 16 maanden durende rijping op zowel Frans als Amerikaans 
eikenhout geeft de wijn zijn licht getoaste tonen en romige textuur.

Menhir Negroamaro Nº Zero 201?    
€   9,50 (normaal € 10,75) 

Menhir Primitivo Quota 29 201?    
€   9,50  (normaal € 10,75)

Poggio del Sole Negroamaro 2015     
€   6,25  (normaal € 6,95)

Jordan Chardonnay Barrel Fermented 2015   € 14,75 (normaal € 16,95) 
Jordan Chardonnay Nine Yards 2014   € 32,95 (normaal € 35,95) 
Jordan Syrah ‘The Prospector’ 2014    € 14,50 (normaal € 16,50) 
Jordan Chenin Blanc Inspector Péringuey 2015  € 14,50 (normaal € 16,95) 

Cabernet Sauvignon 2013 Winnaar beste Cabernet in Perswijn!
De blauwe rassen staan aangeplant op de warmere hellingen en de laatrijpende 
cabernet sauvignon op de allerzonnigste, op het noorden (zuidelijk halfrond!) en 
westen gerichte wijngaarden. Daardoor kan de cabernet meestal tegen medio 
maart worden geoogst. Door een zachte persing van de druiven blijven de tan-
nines bescheiden. Een ingenieuze mix van vinificatietechnieken wordt ingezet om 
een optimum aan extract en fruit te krijgen met behoud van spanning en elegantie. 
Na 18 maanden rijping op (deels nieuw) Frans eiken rijpt de wijn nog een jaar op 
fles. Hij heeft een diepe kleur en al even donkere, complexe aroma’s van zwarte 
bessen, bramen en toast, gecompleteerd door cederhout, tabak en vanille. 
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Frankrijk - Beaujolais
Domaine du Vissoux - St. Vérand
De 3e donderdag van november is traditiegetrouw de dag van de Beaujolais Primeur, of Beaujolais Nouveau 
zoals de Fransen zeggen. Deze lichte en fruitige rode primeurwijn van gamaydruiven wordt gemaakt in het lieflijke 
Beaujolaisgebied tussen Macon (Bourgogne) en Lyon. De nieuwe wijn kan al zo’n 6 à 8 weken na de oogst gebot-
teld worden (dat gebeurt bij ons in de winkel rechtstreeks uit het vat!) dankzij de ‘macération carbonique’ methode, 
waarbij hele trossen druiven door middel van al dan niet natuurlijke koolzuurweking vergist worden. Er komen 
daardoor weinig tannines vrij en de aroma’s van rood fruit blijven optimaal behouden. De wijn is daardoor extreem 
fruitig, soepel en snel op dronk. Domaine du Vissoux van Martine en Pierre-Marie Chermette onderscheidt zich door 
kwaliteit en puurheid. Zij werken met oude stokken en houden niet van gekunstel. Oftewel: natuurlijke gisten, geen 
chaptalisatie of andere toevoegingen, amper zwavel. Vanwege de kwaliteit zijn zelfs hun primeurwijnen gemakkelijk 
enkele jaren houdbaar. Sterker nog: na een jaar wordt de smaak er zelfs nóg mooier op!

Beaujolais Les Griottes 2016 Beschikbaar vanaf 17 november!
Dit jaar wordt de ‘Bojo Nouveau’ op donderdag 17 november vrijgegeven. De oogst 
2016 viel twee weken later dan in voorgaande jaren, maar de druiven waren uiteindelijk 
precies op tijd binnen. Na een nat en koel voorjaar volgden een goede vruchtzetting 
en een warme, zonnige, droge zomer en nazomer die alles goed maakten. In de laatste 
week van september kon rijp en gezond fruit geoogst worden. Domaine du Vissoux staat 
bekend om zijn constante kwaliteit en zuivere Beaujolais, puur natuur. De Chermettes 
maken elk jaar weer de perfecte primeurwijn: sappig, soepel, lichtvoetig, barstensvol 
rood fruit, zuiver en dorstlessend. Afkomstig van stokken tot 35 jaar oud op een bodem 
van graniet. En hij is nog een paar jaartjes houdbaar ook, échte wijn! 

 
Beaujolais Vieilles Vignes 2016 Beschikbaar vanaf 17 november!
Deze cuvée wordt gemaakt van oude stokken die in leeftijd variëren van 35 tot 85 jaar. 
De wijn is als primeur niet te evenaren, daar zijn de kenners het over eens. Hij is ‘eigen-
lijk té goed, te fijn, te echt wijn voor een primeur, krachtig en rijk, floraal, met tannines 
van kant en een frisse mineraliteit’. Er hoeft dan ook geen haast gemaakt te worden met 
drinken, deze wijn gaat met gemak 3 à 4 jaar mee. Hij toont zich na wat flessenrust zelfs 
nog beter en completer. In De Grote Hamersma 2016 staat dan ook jaargang 2014, met 
een 9- als cijfer! In DGH 2017 zullen we ongetwijfeld de 2015 zien opduiken… Het is 
een lichtvoetige en tegelijk solide kwaliteitswijn vol kersenfruit, aardbeien, granaatappel 
en een heerlijk vleugje boerenerf. Een pure wijn waarmee je je op het Franse platteland 
waant, een wijn om lekker van (door) te drinken. 

Domaine du Vissoux ‘Les Griottes’ Primeur 2016  €   9,95 
Domaine du Vissoux ‘Vieilles Vignes’ Primeur 2016  € 11,50
Domaine du Vissoux Fleurie ‘Les Garants’ 2015   € 19,95

Fleurie Les Garants 2015     Absoluut topjaar!   
Domaine du Vissoux is gevestigd in het zuidelijk deel van de Beaujolais, maar 
bezit ook wijngaarden in de tien cru’s van de Noord-Beaujolais, te weten in 
Fleurie, Brouilly en Moulin-à-Vent. Hier worden geen primeurwijnen gemaakt, 
maar complexere wijnen die een langere (hout)rijping ondergaan. Fleurie staat 
bekend om haar ‘edele’ roze granietbodem, die de wijn een verfijnd, vrouwelijk, 
floraal karakter geeft. De gamaydruiven van de wijngaard Les Garants worden 
traditioneel gevinifieerd. De wijn rijpt op nieuw eikenhout, dat volledig geïnte-
greerd is in de wijn. Die is geconcentreerd, ongekend sappig en (rood)fruitig en 
daarnaast rijk aan die voor Fleurie zo typerende florale nuances: viooltjes, iris, 
jasmijn, roos... De spicy toets maakt het plaatje compleet. Een wijn met enorme 
smaaklengte, diepte en een bijzonder rijpingspotentieel (tot wel 10 jaar).
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Italië - Salento
Cantina Menhir - Minervino di Lecce

De regio Apulië in het uiterste zuidoosten van Italië heeft een gevarieerd landschap van rode 
aarde, majestueuze olijfbomen -met ondergrondse olijfpersen- en rotsen gevormd door zout 
en door een stevige zeewind. Een landschap onder een eeuwigdurende zon. De rijke oude 
geschiedenis is zichtbaar in dolmens en menhirs, oude versterkte boerderijen en historische 
wijngaarden. Daar waar het Italiaanse vasteland bijna ophoudt, geeft de familie Marangelli 
leven aan de bijzondere Cantine Menhir Salento met als inzet elegante wijnen van negroa-
maro en primitivo, de belangrijkste druivenrassen van dit gebied.

Menhir Negroamaro Nº Zero 2013
De Nº Zero is 100% negroamaro. De druiven groeien op gelaagd kalksteen en worden 
na de pluk ingeweekt en vergist onder een gecontroleerde temperatuur met daarna een 
gedoseerde rijping op eiken vaten. Opvallend soepel overkomende geur van kersenfruit, 
frisse verse kruiden en een zachte vanille-kokostoon van het precieze houtgebruik. Een ver-
fijnde, droge wijn met een levendige aanzet en in de smaak ingetogen fruit van bessen, 
vijgen, bramen en een lichte kruidigheid. Wie de wijn na opening overgiet in een karaf 
wordt extra beloond! Ook deze volle Italiaan doet het geweldig bij regionale gerechten 
zoals het populaire kipgerecht pollo alla cacciatora, waarin zeker een flink glas van deze 
wijn thuishoort!

Menhir Primitivo Quota 29 2013
De Quota 29 is voor 100% afkomstig van de primitivodruif. Het druivenras primitivo is in 
de streek bezig aan een enorme revival met het doel er wijnen van te maken waarin het 
ras soleert. De inspiratie komt van het grote succes van de zinfandel in Californië, zeker 
vanaf het moment dat met zekerheid gezegd kon worden dat dit oorspronkelijk dezelfde 
druif betreft. Aangenaam, fris en zonnig! Termen die passen bij deze diep robijnrode wijn 
met paarse reflecties. Echt ‘primitivo’ fruit van rijpe rinse kersen, bramen en een spoor 
munt voor extra fraîcheur. Het is een knap gemaakte wijn, waarin de op de loer liggende 
zwaarte en overconcentratie afdoende getemd zijn. Het hout is volledig opgenomen en 
de wijn is ondanks zijn diepe smaak helemaal niet zwaar. Drink hem bij geroosterd lams-
vlees of ambachtelijke salami of coppa uit Puglia.

Poggio del Sole - San Marzano

Menhir Negroamaro Nº Zero 2013    €   9,50 (normaal € 10,75) 
Menhir Primitivo Quota 29 2013    €   9,50  (normaal € 10,75)
Poggio del Sole Negroamaro 2014     €   6,25  (normaal € 6,95)

Poggio del Sole Negroamaro 2014  Onze meest verkochte Italiaan!
Filippo Baccalaro is de dynamische oenoloog achter een reeks zeer geslaagde 
wijnprojecten in het Zuid-Italiaanse Apulië, vooral in en rond de plaats San Mar-
zano. De oogst van de negroamaro gebeurt geheel handmatig en moet eind sep-
tember precies op tijd plaatsvinden om de typerende kenmerken van het druivenras 
te vangen in de wijn. Het is belangrijk om te veel restzoet en hoog alcohol zoveel 
mogelijk te mijden, zodat de wijn vooral drinkbaar fris en niet zwaar wordt. De 
wijnbereiding vindt om diezelfde reden volledig plaats op RVS tanks. De negroa-
maro geeft veel kleur af en de donkere wijn heeft toegankelijke aroma’s van klein 
rood en zwart fruit en een aantrekkelijke mediterrane kruidigheid. Hij is vol en 
zacht van smaak en een toonbeeld van drinkbaarheid. Aanbevolen bij streekge-
rechten zoals verse cavatelli, pollo alla cacciatora en casseruola, maar een klein 
beetje koeler (13-14ºC) geschonken ook prima als aperitiefwijn.
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Italië – Alto Adige
Cantina Tramin –  Termeno

Cantina Tramin is gevestigd in Südtirol oftewel Alto Adige, in het hart van de imposante Dolomieten. Het is een 
coöperatie die op het allerhoogste niveau opereert. Cantina Tramin is eigendom van 300 wijnboeren die samen 
250 hectare aan wijngaarden bezitten, gelegen op hoogtes tussen de 250 en 850 meter. Hiervan worden jaarlijks 
30 verschillende cuvées in 1,8 miljoen flessen geproduceerd. De wijnen van Tramin zijn uitzonderlijk puur door de 
natuurlijke bewerking van de wijngaarden en de grote precisie waarmee gewerkt wordt in de kelder. Inmiddels zijn 
al meer dan 20 wijnen van Tramin onderscheiden met de Tre Bicchieri, de hoogste Italiaanse wijnprijs! De grote 
kracht achter Cantina Tramin is topwijnmaker Willi Stürz. Hij legt uit: “Onze wijnboeren steken veel passie en tijd in 
hun wijnstokken, die vaak nog door hun grootvaders zijn aangeplant. We hebben een structuur met korte lijnen. Dat 
is vooral belangrijk tijdens de oogst, die handmatig wordt gedaan. In de kelder verwerken we de druiven vervolgens 
heel zachtjes om hun aroma’s optimaal te bewaren. Alles gaat met behulp van de zwaartekracht, zonder te forceren. 
Door de precisie waarmee we werken, is elke fles wijn een maximale reflectie van zijn druivenras.”

Pinot Grigio 2015
Gebotteld bergsap, zo noemen wij deze populaire Pinot Grigio van Tramin. De drui-
ven zijn biologisch geteeld en afkomstig van wijngaarden met kalkrijke klei- en kiezel-
bodems op een hoogte van 250 tot 500 meter. De most wordt bij een gecontroleerde 
temperatuur (19°C) vergist op RVS en ondergaat geen malo, om extra frisheid te 
behouden. Deze Pinot Grigio is inderdaad fris en kraakhelder als een bergbeekje. 
In de delicate geur vind je bloesem en groene appels, maar ook iets notigs en wat 
honing. De smaak heeft een aantrekkelijke, frisse aanzet en gaat over in wit fruit, een 
vleugje meloen en een heel licht tinteltje. En ook die afdronk is weer zo… schoon! 

Lagrein 2015  
De lagrein is de trots van Alto Adige. Deze lokale blauwe druif kan karakteristieke 
rode wijnen met pit en bite opleveren, met aroma’s van viooltjes en zwarte bessen. 
De druiven worden ontsteeld en vergist op tanks van staal en cement. Daarna rijpt de 
wijn minimaal 6 maanden op zowel cement als eikenhout van verschillende formaten. 
De wijn heeft een opvallend fijne structuur en veel kleur, paarsrood in zijn jeugd. Hij 
is sappig, aromatisch (rood fruit, bramen, viooltjes), heeft subtiele zuren en een mooie 
aardse aanzet met tonen van chocola en teer. Samen met de fijne tannines maakt dit 
hem een uitstekende begeleider van wild, rood vlees en kazen.

Tramin Pinot Grigio 2015     € 10,95  (normaal € 12,25) 
Tramin Pinot Grigio ‘Unterebner’ 2014   € 22,50  (normaal € 24,95) 
Tramin Lagrein 2015     € 11,50  (normaal € 14,95) 

Pinot Grigio ‘Unterebner’ 2014     Wijn van het Jaar Proefschrift
Een Pinot Grigio zoals je hem nog nooit hebt gedronken. De Unterebner won al 
twee keer de finale van het Proefschrift Wijnconcours in zijn categorie, ook weer 
afgelopen oktober 2016. De pinot grigio druiven groeien op 400 tot 600 meter 
hoogte, op een kalkrijke ondergrond met grind en leem, deels op een moederrots 
van vulkanische porphyr. Ze krijgen overdag veel zon (de wijngaarden liggen 
op het zuidoosten en zuiden) en ’s nachts koelt het flink af, mede door de frisse 
wind die hier dan van de hellingen rolt. De opbrengsten zijn laag (45 hl/ha). De 
Unterebner onderscheidt zich door zijn rijpe stijl en fermentatie op groot eiken-
hout, voornamelijk op foeders van 30-40 hectoliter en deels op kleinere tonneaux. 
Daarin vinden ook de malolactische vergisting en rijping plaats. De wijn rijpt bijna 
een jaar op de lie en daarna nog een tijd op fles. Hij is goudgeel van kleur en heeft een breed palet met 
fijne aroma’s van bloemenhoning, rijp wit fruit, kruidigheid en geroosterd brood met boter. In de mond is er 
een werkelijk schitterende balans tussen mineraliteit, sap, frisse zuren en romige vettigheid. Deze complexe 
wijn is met zijn rondeur en structuur, maar zonder zwaar te zijn, een maaltijdwijn bij uitstek. Heeft een goed 
rijpingspotentieel, tot wel 10 jaar.
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Frankrijk - Zuid-Rhône
Rode Rhônewijnen om de herfst mee in te luiden. Wat de wijnen bindt, is dat ze prima passen bij het najaar en bij 
het wildseizoen. Daarnaast koesteren deze wijndomeinen een grote hoeveelheid oude wijnstokken, die zo belang-
rijk zijn voor terroirwijnen met diepgang en karakter.

Les Hautes Cances Cairanne Tradition 2012  
Het dorp Cairanne heeft in de Rhône eindelijk zijn cru-status verkregen! Met de 
Cairanne Tradition van ‘ons’ kleine wijngoed Les Hautes Cances kunt u onmiddellijk 
vieren dat dit terecht is. Deze ongefilterde biologische wijn uit 2012 is bijna niet te 
geloven zo goed. Onder andere de stokoude aanplant, van iets na 1900, draagt 
bij aan deze glorieuze wijn. De assemblage bestaat naast veel grenache uit syrah, 
mourvèdre, carignan en cinsault. Deze druiven zijn afkomstig van kleine percelen 
gelegen op terrassen langs de rivier de Aygue en van de keiige gronden hogerop. 
Natuurlijke gisten starten de vinificatie op in betonnen tanks. De rijping vindt plaats 
op gebruikte eiken barriques van 1 tot 4 jaar oud. In de neus overtuigt zwart ker-
senfruit en de toon van blauwe bessen, rondom bekleed met een verscheidenheid 
aan haast mysterieuze aroma’s. In de smaak is hij sappig en mineralig en houdt hij 
de spanning prachtig vast, met in de finale heel zachte tannines. Rhône-expert John 
Livingstone spreekt van een ‘gestroomlijnde royale wijn’ met ‘fruit on roller skates’!

Saint Gayan Gigondas Origine 2012   
De Gigondas Origine van Saint Gayan is een solide, klassieke Rhônewijn en steevast 
een van de meest gerespecteerde binnen zijn appellation. De oude grenacheranken 
geven, geblend met kleine delen syrah en mourvèdre, het donkerste sap van de Zuid-
Rhône. Nu iets gerijpt is de wijn nog steeds geconcentreerd dieprood. De deels ont-
steelde most is vergist en gerijpt op een mix van betonnen tanks, 18 hl grote foeders 
en eiken demi-muids (600 liter). De geur van de wijn is open, intens en zuiver. Het 
fruit is vooral donker: zwarte kersen, bosbessenconfiture en iets van bramen. Ook zijn 
er ingetogen aroma’s van tabak, rozijnen, chocolade in de smaak terug te vinden, 
naast de donkere fruittonen. Vol en warmbloedig in de mond, met flink wat materie 
maar ook genoeg frisheid. De wijn heeft een mooie, lekkere tanninestructuur zonder 
stroefheid. Onze ervaring leert dat de wijn uit zo’n mooi oogstjaar lang meegaat, 
zeker 10 jaar.

Roche Audran Merlot 2015     €     7,50 (normaal €  8,95) 
Les Hautes Cances Cairanne Tradition 2012    €   14,50 (normaal € 16,95) 
Saint Gayan Gigondas Origine 2012   €    17,95  (normaal € 19,95) 

Roche-Audran Merlot 2015        Biodynamisch ‘Demeter’    
Er komen nogal wat gearomatiseerde en soepelzoete fruitdrankjes van de merlot op 
de markt! Zonde van dit toch edele druivenras. Waar de merlotdruiven eerder in zijn 
rosé verdwenen, maakt wijnmaker Vincent Rochette er de laatste jaren een rode wijn 
van die een blijvertje is geworden. Net als al zijn andere wijnen is de Merlot Demeter-
gecertificeerd en biodynamisch geproduceerd. De 2015 is een voortreffelijke opvolger 
van de al mooie 2014. De wijngaarden worden gericht behandeld met een oplossing 
van duizendblad, een medicinale plant. Vanaf het zomerse bloeiseizoen tot in het 
volgend voorjaar wordt de bodem onbewerkt gelaten en bloeien er achtereenvolgens 
witte, blauwe en gele bloemen in de wijngaard. Andere vegetatie wordt weggehou-
den voor meer luchtcirculatie. Dit houdt de druiven droog en zorgt tegelijk voor minder 
alcohol in de wijn. Deze jonge merlot is dieprood met een violetpaarse rand. Het is 
een uitgesproken glas wijn met diepgang, met fruit van allerlei bessen en kleine rode 
vruchten, spicy door peper en piment, en iets van walnoot op de achtergrond. De wijn 
heeft naast structuur en goede zuren een zachte romigheid die zo bij merlot past.
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Frankrijk
Domaine Fondrèche - Mazan
Het jaar 2015 betekende een keerpunt voor het wijndomein Fondrèche, gelegen aan de voet van de Mont Ventoux. 
Twintig jaar lang heeft Sébastien Vincenti met zijn team intensief de identiteit van zijn terroirs bestudeerd en deze 
volledig in kaart gebracht. Vincenti ging uit van hun microklimaat en hoe dit wordt beïnvloed door de omgeving. 
Het doorgronden van alle aspecten van een terroir is cruciaal. Wat een bijzonder terroir blijkt te zijn voor rode 
wijnen, is niet vanzelfsprekend hoogstaand voor witte wijnen. En er bestaan weer andere criteria voor het produ-
ceren van rosé. Daarom zijn de wijngaarden en het wijngoed Fondrèche gedurende deze lange periode volledig 
geherstructureerd. Het land werd al biologisch bewerkt, zonder gebruik van pesticiden, herbiciden of kunstmest en 
er wordt bovendien bij al het werk rekening gehouden met de biodynamische zaai- en oogstkalender. Alle rode 
wijnen worden nu geproduceerd op het historische terroir van het domein en de druivenrassen voor de witte wijnen 
zijn ‘verplaatst’ naar bodems met roze kalksteen en zanderige grond. Tevens is het aantal druivenrassen uitgebreid. 
Vincenti’s rood, wit en rosé weerspiegelen dit geslaagde werk. De stijl is nu nog herkenbaarder en de kwaliteit van 
alle wijnen is nog verder verhoogd.

Ventoux Blanc du Domaine 2014
Deze wijn is de eerste jaargang van de nieuwe witte bio-blend van Fondrèche. De 
cuvée bestaat uit roussanne, grenache blanc, clairette en een flink aandeel vermentino 
druiven. De vermentino verhoogt de fijne florale aromatiek van de wijn. De nieuwe 
assemblage is deels gerijpt op nieuwe vaten. Het karakter van de wijn komt vooral als 
natuurlijk over. De heerlijke florale tonen worden omlijst door een hoge mineraliteit met 
ziltige aspecten. Daar waar het veel witte Rhône wijnen mankeert aan frisse zuren, 
zijn die hier juist bepalend voor de extra klasse van de wijn. We hebben, na recente 
vergelijkende proeverijen, zo’n vermoeden dat Fondrèche met deze witte blend veel 
succes gaat hebben. Deze 2014 kreeg alvast 16,5 punten van Jancis Robinson!

 
 
 
 
Persia Rouge 2012
Zoals de syrah in de noordelijke Rhône regeert in de rode wijnen, is dat in de hitte van 
de Zuid-Rhône de grenache. Maar rond de koelere uitlopers van de zuidelijk gelegen 
Mont Ventoux blinkt de syrah wel uit! Dat bewijst Domaine de Fondrèche al jaren met 
de rode Persia als topwijn. De syrah en de 10% mourvèdre van de ruim 50 jaar oude 
stokken komen van de beste percelen van het oorspronkelijke terroir, een plateau van 
28 hectare rondom de cave. De wijn is gemaakt om een aantal jaren te kunnen rijpen 
en wordt gevinifieerd op een combinatie van barriques en grotere eiken vaten. Hij 
verblijft daarbij een jaar lang op zijn depot. Door het hoge aandeel syrah in de wijn 
heeft de wijn veel donker fruit, met een volle geur van zwarte bessen, crème de cas-
sis, kersen en hints van acaciabloesem. De mourvèdre voegt zijn typische stevige structuur toe aan de wijn, samen 
met tonen van Provençaalse kruiden, grafiet en olijven. Parker’s Wine Advocate beloont de wijn met 91 punten!

Fondrèche Blanc du Domaine Ventoux 2014   € 10,95 (normaal € 13,50) 
Fondrèche Rouge du Domaine Ventoux 2015   € 11,50  (normaal € 13,95) 
Fondrèche Persia Rouge Ventoux 2012    € 17,50  (normaal € 19,95)

Ventoux Rouge du Domaine 2015     Parker: “An incredible estate”
Als gevolg van de herinrichting van de wijngaarden zijn de twee rode cuvées 
Fayard en Nadal opgegaan in deze Domaine de Fondrèche. Deze beslissing wordt 
door sommigen betreurd, maar dat zal in de nabije toekomst slechts nostalgie blij-
ken te zijn. De combinatie van praktische veranderingen in de biologisch bewerkte 
wijngaarden, rijping op grote en kleine eiken vaten en de onmisbare eivormige 
betonnen cuves blijken direct een zeer plezierige en met name stijlvolle wijn op te 
leveren. De assemblage heeft een duidelijk profiel met 50% grenache, 40% syrah 
en 10% mourvèdre. De fraîcheur, stenige mineraliteit en het lagere alcoholniveau 
ondersteunen het pure ‘vloeibare’  bessenfruit en de subtiele vleugen van wilde 
kruiden. 2014 kreeg al direct 90 Parkerpunten, 2015 belooft nog meer!
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Zoete en versterkte wijnen

Rey Fernando de Castilla Manzanilla
Manzanilla is de frisdroge ‘fino’ sherry die alleen gemaakt kan worden in het kust-
plaatsje Sanlúcar de Barrameda in Zuid-Spanje. De licht versterkte wijn rijpt daar in 
het solerasysteem onder een laag ‘flor’ die hem tegen oxidatie beschermt en hem zijn 
unieke, spannende aroma’s geeft. De kleur is heel licht strogeel en in de geur ruik je 
de zilte zee, subtiele gisttonen en de frisheid van citroenen en gedroogde appels. 
In de smaak is de wijn fris, mineralig en beendroog. In de afdronk is hij zowel fris 
als hartig, met hints van noten. Wist je dat sherry met zijn umami tonen de eetlust 
opwekt? Probeer deze verfijnde, frisse Manzanilla eens als aperitief, bij zeevruchten 
of bij Spaanse hapjes. Serveer hem lekker koel, op 8-10°C.

Rey Fernando de Castilla Pedro Ximenez   
Van de ingedroogde druiven van het suikerrijke druivenras pedro ximenez, ook wel 
afgekort tot PX, wordt een volle en krachtige sherry gemaakt met een zeer herken-
bare zoete, rozijnachtige smaak. De solera-gerijpte wijn heeft een fonkelende, diepe 
koperkleur en blijft bijna stroopachtig aan het glas hangen. Hij heeft rijke aroma’s 
van rozijnen, appelstroop, gedroogde vijgen en noten. Een ultieme combinatie wordt 
gevormd met zoet, vooral chocolade. Ook is hij verrassend bij pittige blauwe kazen. 
Drink deze PX op (koele) kamertemperatuur.

Taylor’s 10 Year Old Tawny Port   
Wat is er af en toe heerlijker op een donkere, koude avond dan een fijn glas port. 
Op de bank, bij de open haard, bij de borrel met kaasjes of bij het dessert. Het 
gerenommeerde porthuis Taylor’s bestaat al sinds 1692 en produceert een brede 
range ports van topkwaliteit.  Deze tawny is samengesteld van gemiddeld 10 jaar 
oude port (een tot ca. 20% versterkte blend van touriga nacional, touriga francesa en 
tinta roriz) die tot aan de botteling gerijpt heeft op grote eikenhouten vaten. Dit zorgt 
voor de oranje-bruine ‘tawny’ kleur en de ontwikkelde, complexe aroma’s. Je ruikt 
en proeft gedroogd fruit zoals vijgen, rozijnen, amarenekersen en pruimen, noten, 
chocolade, mokka en karamel. In de mond is hij elegant dankzij de mooie zuurgraad 
die het zoet in balans houdt. Met zijn lange, zwoele afdronk is hij verrukkelijk bij 
blauwe kazen en desserts met chocolade, karamel en noten. Wordt geleverd in een 
luxe geschenkdoos. Nu voor een wel heel fijne prijs.

Matthias Müller Riesling Spätlese 2015  € 14,95 
Rey Fernando de Castilla Manzanilla  € 12,95
Rey Fernando de Castilla Pedro Ximenez € 17,95 

Taylor’s 10 Year Old Tawny Port  € 22,95

Matthias Müller Bopparder Hamm Mandelstein Riesling Spätlese 2015    
Weingut Matthias Müller (Mittelrhein) exporteert weinig omdat de voorraad groten-
deels door consumenten wordt afgenomen. Gelukkig hebben wij een mooie serie 
van zijn witte wijnen in ons assortiment. Graag tippen wij voor de aankomende 
feestdagen deze spijsvriendelijke, friszoete Riesling Spätlese uit topjaar 2015. De 
wijngaard Mandelstein ligt in het middengedeelte van de steile Bopparder Hamm 
langs de Rijn en staat bekend om zijn rieslings met een bijzondere fruitigheid en 
mineraliteit. De druiven voor de Spätlese worden pas eind oktober met de hand 
geplukt, als ze maximaal rijp en zoet zijn. Ze komen van oude stokken met lage 
opbrengsten, aangeplant op een ondergrond van leisteen. De vergisting gebeurt 
langzaam, op lage temperatuur, en de wijn rijpt vervolgens nog een tijd op de fijne 
lie. Door het samenspel van restzoet en zuren en slechts 8% alcohol komt de aroma-
tische wijn spannend en heel fris, bijna dorstlessend, over.
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Alcoholvrij genieten!
Vendôme en Raumland
Wil of mag je geen alcohol drinken? Tijdens de feestdagen of bij andere 
feestelijke gelegenheden kan dat best wel eens een gemis zijn. Die tijd 
is gelukkig voorbij sinds er écht goede alcoholvrije alternatieven zijn. 
Wij hebben vier geweldige flessen bubbels in ons assortiment van twee 
gerenommeerde producenten: de Vendôme Mademoiselle Chardonnay 
en Rosé en de witte en rode Traubensecco van top-sektmaker Raumland. 
Vanaf nu hoef je geen bubbel meer af te slaan en geniet je gewoon lek-
ker mee. Van Vendôme hebben wij ook een stille chardonnay, merlot en 
rosé op voorraad, eveneens met 0% alcohol. Calorie-arm bovendien: ca. 
20 kcal per glas. Wat een uitvinding!

Vendôme Mademoiselle Classic
Door middel van een revolutionaire methode slaagt Vendôme erin om op basis van druivenmost en traditioneel 
vergiste wijn een alcoholvrije mousserende wijn te maken mét behoud van de wijnaroma’s. Dit is mogelijk dankzij 
verdamping op lage temperatuur, bij 45 graden in plaats van de gebruikelijke 78 graden. Het resultaat is een 
aantrekkelijke milddroge, feestelijke schuimwijn op basis van airèn, het meest aangeplante witte druivenras in de 
Spaanse wijnregio La Mancha. Hij heeft aroma’s van limoen, peer, perzik en witte bloemen. Heerlijk als aperitief 
of bij fruitdesserts.

Vendôme Mademoiselle Classic Rosé 
De Mademoiselle Classic Rosé is een fruitige bruisende roséwijn met 0% alcohol, op basis van airèn en tempranillo. 
De zongerijpte druiven zorgen voor de frisse geur en smaak van appels en rode vruchten. Een overtuigende alco-
holvrije schuimwijn. Elke Bob wordt hier blij van! Lekker en feestelijk op elk moment van de dag of bij de maaltijd. 

Vendôme Mademoiselle Chardonnay
Licht strogeel van kleur, droog en fruitig-druivig van smaak, met een herkenbare chardonnay-expressie. Citrus, 
acaciabloesem, boterbabbelaars en een minerale toets. Heerlijk fris.
 
Vendôme Mademoiselle Rosé 
Gemaakt van blauwe druiven, met een mooie licht zalmroze kleur. In de geur expressief rood fruit, zwarte bessen 
en citrusvruchten. Levendige en fruitige rosé.

Vendôme Mademoiselle Merlot
Typerende merlot-aroma’s van zwart bessenfruit, kersen en pruimen, naast subtiele toetsen van leer, hout en kruiden. 
Soepel en droog.

Raumland Traubensecco wit
Naast de prestigieuze sekts mét alcohol, maakt Volker Raumland ook alcoholvrije ‘secco’. 
Net als bij zijn sekts is dat op basis van biologische druiven, in dit geval van het ras bac-
chus, dat bekend staat om zijn ‘druivige’ smaak. De druiven worden al medio augustus 
(met de hand!) geplukt, zodat het sap een mooie zoet-zuurbalans heeft. Het gaat hier om 
puur druivensap met bubbels, ongepasteuriseerd, zonder conserveringsmiddelen of sulfiet. 
De drank blijft lang geconserveerd dankzij de koudebehandeling en het koolzuur. Hij is 
heel fris, zuiver en lichtzoet van smaak, met heerlijke aroma’s van muskaatdruiven en een 
hint van witte thee. 

Raumland Traubensecco rood
De alcoholvrije rode Traubensecco is gemaakt van het sap van rode appels en druiven. De 
sappige biologische appels hebben naast een rode schil ook lichtrood vruchtvlees, waar 
de drank zijn roze kleur van krijgt. Het gaat hier om puur vruchtensap, zonder zwavel of 
andere toevoegingen, alleen wat koolzuur voor de mousse. Hij drinkt als een echte mous-
serende wijn, met hetzelfde uiterlijk maar met vriendelijke aroma’s van frisse rode appels en 
een vleugje rabarber. Heerlijk fris en verteerbaar.

Alle soorten Vendôme   € 8,95 per fles 
Beide soorten Raumland   € 9,95 per fles
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Wilt u uw relaties verblijden met een mooie wijn? 
Kijk dan op onze site naar onze selectie wijnkistjes 

en andere geschenken. 
Naast de door ons samengestelde kistjes kunt u 

ook de inhoud aanpassen met uw favoriete wijn(en). 

Tevens kunnen wij tegen aantrekkelijke condities 
de verzending (door heel Europa) voor u regelen! 

Kijk voor alle mogelijkheden op:
www.pasteuning.nl 


