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La Pèira en Damaisèla - Hameau de Sainte-Brigitte
De cru Terrasses du Larzac, even ten noordwesten van Montpellier, kun je qua wijn een archetype van de Languedoc 
noemen. De druivenrassen zijn er traditioneel (grenache, mourvèdre, carignan, syrah, cinsault) en de wijnen zijn zuidelijk 
zwoel, vol, kruidig en spicy met die typerende aroma’s van geurige garrigue. Sinds 2014 is de cru erkend als een 
zelfstandige appellation (AOC) voor rode wijn. Het gebied (2000 hectare in totaal) heeft geologisch en klimatologisch 
een bevoorrechte positie: kalk- en kiezelrijke kleibodems, wijngaarden gelegen op hoogtes tussen de 100 en 300 meter, 
beschut tegen koude noordenwinden maar met de verkoeling van de nabije zee en een behoorlijk verschil tussen dag- en 
nachttemperatuur. Bovendien is de regio rijk aan oude wijnstokken. Dít was de plek waar 
Rob Dougan wijn wilde gaan maken. Zijn vrouw was opgegroeid in Montpellier en ook 
hij werd verliefd op de streek. Samen kochten zij in 2004 het domein La Pèira, dat inmid-
dels bijna 14 hectare aan wijngaarden telt. Het levensmotto van de Australisch-Londense 
muzikant was niet voor niets ‘Feel what you want’… Rob Dougan is de man achter de geli-
jknamige clubhit die werd ingezongen door Kristine W. (1994) en voegde overduidelijk de 
daad bij het woord. Hij zorgde, met het dreamteam Jérémie Depierre (in 2015 succesvol 
het stokje overgedragen aan Audrey Bonnet) en consultant Claude Gros, ervoor dat het 
domein in no-time tot de absolute top van de streek ging behoren. De cuvées scoorden nooit 
onder de 90 Parkerpunten en in 2009 werd de La Pèira zelfs beloond met 99 punten, de 
hoogste score ooit in de Languedoc! Robert Parker zei onomwonden dat deze cuvée de 
vergelijking met de beroemdste icoonwijnen uitstekend kan doorstaan. Een heel sterk punt 
van dit huis is de opbouw, qua prijs-kwaliteit, van hun cuveés. Hieraan zijn dit jaar een rode 
en een witte ‘instapper’ toegevoegd: de Luteva.

Luteva Rouge 2013 
Net als de witte Luteva gemaakt door het team van La Pèira. De 2013 is de eerste rode 
Luteva die uitgebracht is. Het is een blend van 40% syrah, 20% mourvèdre, 20% grenache 
noir en 20% carignan, afkomstig van stokken met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar. De 
bodems van de wijngaarden worden gedomineerd door kiezel, zandsteen en kalksteen en de 
rendementen zijn laag: slechts 20 hl/ha. De wijn heeft veel karakter dankzij het mooie rode 
en zwarte fruit, peperige kruiden en garrigue. Met zijn aantrekkelijke prijs, mooie balans en 
frisheid is het een ideale wijn om ook zo te drinken. 89-91 Parkerpunten.

Les Obriers 2015
Fruitig, open en vol, dat is een treffende omschrijving van deze hoogwaardige instapper van 
de estate wines van La Pèira. Het is een blend van cinsault en carignan, twee traditionele 
druivenrassen die in deze streek zelfs een langer verleden hebben dan de grenache! Al het 
fruit is afkomstig van het eigen domein. De wijn rijpt 18-24 maanden op grote demi-muids 
en foeders. In de geur is hij opvallend floraal, in de smaak komt daar het rijke, frisse fruit bij. 
Kersen, viooltjes, zwart fruit, specerijen en ook hier weer het typerende pepertje en garrigue. 
De afdronk is vol, lang en zacht. Een toegankelijke, behoorlijk complexe maar vooral versla-
vend lekkere Terrasses du Larzac! 90-92 punten Parker.

Luteva Blanc 2015  € 10,95  (normaal € 12,95) 
Luteva Rouge 2013 € 10,95  (normaal € 12,95)
Les Obriers 2015  € 14,95  (normaal € 17,95)

ColleMassari - Montecucco
Claudio Tipa was al tientallen jaren wijnspecialist en werkzaam in de Chiantistreek, alvorens zijn oog viel op een 
12e-eeuws kasteel op de top van een Toscaanse heuvel, omringd door wijngaarden. Samen met zijn zus Maria 
kocht hij dit ‘Castello di Colle Massari’ in 1998. Bij de ontwikkeling van het domein is altijd rekening gehouden met 
de natuur en de balans in het ecosysteem. Naast het 100% biologisch werken wordt ook de biodiversiteit bewaakt. 
Zo is er een goede afwisseling van wijngaarden, bossen en struiken. De wijnkelders zijn state-of-the-art en zo ener-
giezuinig mogelijk ingericht; we kunnen dit met recht een wijnbedrijf 2.0 noemen. Deze vooruitstrevende filosofie 
draagt ook bij aan de kwaliteit van de wijn. Kwaliteit die elk jaar weer een stapje verder omhoog gaat en in 2014 
al door de Gambero Rosso bekroond is met de titel ‘Winery of the Year’. Inmiddels zijn we alweer ruim twee jaar 
verder en hebben de nieuwe jaargangen wederom een hoog pleziergehalte! 

Vermentino ‘Melacce’ 2015
De vermentino druif kan met recht een mediterrane druif genoemd worden! Van de 
Provence tot aan Toscane, maar ook op de eilanden Corsica en Sardinië voelt hij zich 
thuis en overal brengt hij bijzondere wijnen voort. De meeste vermentino staat aangeplant 
op Sardinië, maar in Toscane is deze druif met een grote opmars bezig! Ook de ver-
mentino van Colle komt van nieuw aangeplante wijngaarden. De vinificatie vindt plaats 
op roestvrijstalen tanks en bij lage temperaturen om de aromatische expressie beter te 
bewaren. Deze vermentino met de naam Melacce is werkelijk verrukkelijk! Een wijn met 
een super aantrekkelijke geur van wit fruit en fijne verse kruiden, zoals salie. Hij doet ons 
denken aan een mooie grüner veltliner uit Oostenrijk, maar dan ronder. In de smaak heeft 
de wijn rijpe tonen en is hij breed en mondvullend. Het witte fruit wordt aangevuld met 
wat tropisch fruit en daarnaast is de wijn behoorlijk mineralig en heeft hij een levendige 
zuurgraad. Wat een plezier!

Wagner-Stempel - Rheinhessen 
Wagner-Stempel Weissburgunder trocken 2015 
Het biologische Weingut Wagner-Stempel maakt elk jaar weer een geweldige en opval-
lend karaktervolle, ronde en kruidige pinot blanc. Dat is, naast de skills van ‘Mr. Riesling 
en terroirkunstenaar’ Daniel Wagner, te danken aan de vulkanische porphyrbodems die 
de wijngaarden van het domein in Siefersheim domineren. Zijn Weissburgunder uit top-
jaar 2015 is weer net zo’n feest als we van Daniel gewend zijn: vol, rond, fris, licht 
kruidig/peperig en bijzonder krachtig voor een pinot blanc. Voorzien van veel rijp geel, 
een prettig tinteltje en fruit dat prachtig in balans is met de fijne zuren en mineraliteit. Voor 
ons dé aspergewijn van 2017! Met zijn zachte zuren en ronde karakter past hij perfect 
bij ‘het witte goud’ in diverse bereidingen.

ColleMassari ‘Melacce’ Vermentino 2015  €   9,50  (normaal € 10,95)
ColleMassari Riserva 2014    € 12,95  (normaal € 14,95)
Wagner-Stempel Weissburgunder 2015  € 11,95  (normaal € 13,95)
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ColleMassari Riserva 2014         pure elegantie 
2014 was zeker geen gemakkelijk jaar in Toscane. In juni vielen er talrijke regen- 
en hagelbuien en tot in augustus was het allesbehalve hosanna. Gelukkig brachten 
september en oktober zeer aangenaam weer, waardoor de druiven uiteindelijk met 
een optimale rijpheid geplukt konden worden. De sangiovese druif werd als é´n van 
de laatste rassen geoogst, midden oktober. Het suikergehalte van de druiven was dit 
jaar iets lager dan normaal, erg prettig voor de liefhebbers van elegante, drinkbare 
wijnen! Blockbusters zullen we niet vinden in 2014. De Riserva van ColleMassari 
wordt voor 80% gemaakt van sangiovese, aangevuld met ciliegiolo en cabernet 
sauvignon. Het is een typisch Toscaanse wijn in een modern, verleidelijk  & elegant 
jasje. In de geur is de wijn al redelijk open en ruiken we tonen van cassis- en ker-
senfruit, een fijne kruidigheid, zoethout en opwekkende zuren. De smaak is elegant, 
harmonieus en doet denken aan een Chianti met een scheutje Bordeaux. Perfect in balans, ontzettend lekker.

Willemsparkweg 11       Amsterdam       020 662 2455        pasteuning.nl

Bourgogne

Luteva Blanc 2015       
Gemaakt van de Bourgondische chardonnay, aangevuld met twee mediterrane druivenras-
sen: vermentino en een scheutje terret. Het fruit wordt ingekocht bij zorgvuldig geselect-
eerde wijnboeren uit de regio die op een vergelijkbare, duurzame en hoogwaardige wijze 
werken. De wijn wordt geblend door het La Pèira team en het resultaat is een cuvée met een 
typerend chardonnaykarakter: appel, citrusfruit, witte bloemen en een ziltige mineraliteit. 
Een zuivere, stijlvolle, medium-bodied wijn die veel te bieden heeft voor zijn prijs. Of met de 
woorden van Robert Parker’s Wine Advocate: “It’s a no-brainer at the price.” 89-90 punten.

Lucien Muzard - Santenay
Domaine Lucien Muzard & Fils wordt gerund door het toegewijde duo en broers Claude en Hervé Muzard, 9e generatie 
van dit familiedomein. Het grootste deel van hun wijngaarden ligt in Santenay, met een paar uitstapjes richting Puligny, 
Meursault, Chassagne en Corton-Charlemagne, waar voornamelijk wit vandaan komt. Uit Santenay komen de rode 
wijnen en door het bezit van oudere wijngaarden zijn dit stuk voor stuk bijzondere exemplaren. De wijngaarden worden 
allemaal biologisch bewerkt en bovendien worden de principes van de biodynamie toegepast. Alle druiven worden met 
de hand geoogst en in kleine kratjes van maximaal 10 kilo naar de cave vervoerd. Sinds kort wordt een deel van de 
oogst als hele trossen vergist om complexiteit aan de wijn toe te voegen en alleen de natuurlijke gisten worden gebruikt. 
Hoewel het dorp een reputatie heeft van rustieke wijnen, zijn de wijnen van Muzard juist het tegenovergestelde. Het zijn 
stuk voor stuk elegante wijnen die boordevol verrukkelijk fruit zitten. En als je naar de prijzen kijkt en deze vergelijkt met 
andere rode wijnen uit de Bourgogne, dan zul je niet veel beter aantreffen in deze prijsklasse! En laat 2015 nu ook nog 
eens een echt topjaar zijn!

Bourgogne Pinot Noir 2015
De uiterst verteerbare Pinot van Muzard komt van percelen uit Santenay, Chassagne-Montra-
chet en de Hautes Côtes de Beaune. De gemiddelde leeftijd van deze wijngaarden ligt rond 
de 60 jaar! De wijn rijpt voor 30% op stalen tanks (om het fruit te behouden) en 70% op eiken 
vaten, waarvan 15% nieuw is. Het resultaat is een pure pinot in de geur, met rood fruit en 
fijne complexe tonen. In de smaak is de wijn verfrissend, licht en uitermate drinkbaar. Stijlvol 
gemaakt, met fijne tannines. Laat de warmere lentedagen maar komen, ook licht gekoeld is 
deze wijn niet te versmaden. 

Santenay 1er Cru Gravières 2015
Lucien Muzard bezit meerdere premiers crus die elk weer een totaal eigen karakter hebben. 
Eén van de meest interessante crus is deze Gravières. Gravières betekent grind en dat typeert 
dan ook de bodem van deze cru. De Muzards bezitten hier 1,3 hectare, beplant met 50 
jaar oude wijnstokken. Deze pinot noir heeft voortreffelijk fruit, een mooie frisheid en krachtige 
mineralen. Het fruit is nu nog wat verpakt, maar zal zich na verloop van tijd breed presen-
teren, samen met een diepe, krachtige smaak en veel lengte. 

Santenay 1er Cru Clos des Mouches 2015
De Clos de Mouches is een vrij kleine 1er cru waarvan Muzard maar liefst 2,7 hectare bezit. 
Ook deze 1er cru behoort tot de allerbeste van Santenay! De wijn is rijper en voller in zijn 
fruit dan de andere premiers crus en wordt daarom ook op een hoger percentage nieuw hout 
gelagerd. Het is een rijke maar toch ook delicate wijn, boordevol spannende aroma’s. In de 
aanzet heeft hij rijp zwart fruit met wat vlezige kersen. De afdronk is zacht, zwoel en mooi 
lang. Een echte terroirwijn! 

Bourgogne Pinot Noir 2015   € 16,95  (normaal € 18,95)
Santenay Vieilles Vignes 2015  € 23,50  (normaal € 25,95)
Santenay 1er Cru Gravières 2015  € 31,95  (normaal € 34,95)
Santenay 1er Cru Clos des Mouches 2015 € 34,95  (normaal € 39,95)

Santenay Vieilles Vignes 2015               Aanrader prijs/kwaliteit! 
De Vieilles Vignes is dit jaar ronduit spectaculair! Altijd al dé wijn die ontzettend veel plezier voor 
zijn geld levert, helemaal als je hem nog een paar jaar bewaart. Onlangs proefden wij nog de 
(helaas uitverkochte) 2012 Vieilles Vignes, eveneens uit een topjaar, en die had zich ongekend 
mooi ontwikkeld! Een fijn vooruitzicht, alleen… als je de 2015 nu al proeft, is het maar de vraag 
of je hier nog wat jaren van af kunt blijven! Door de rijkdom van de wijn, toont hij zich nu al 
vrij open, met veel diep donker fruit en een fijne kruidigheid die de wijn, in combinatie met zijn 
mineraliteit, mooi complex maakt. De wijn zal in de komende jaren ronder en rijker worden met 
zwoele fruittonen. Dit, ondersteund door de voor Bourgogne zo kenmerkende aardse tonen, 
maakt de wijn een feest.                        

Audrey Bonnet



Informatie
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:  8:30 - 18:00
Zaterdag: 9:30 - 17:30 
Zondags gesloten

Bezorginformatie:
Amsterdam  (Binnen ring & Buitenveldert)   vanaf €   75,00 
Amsterdam  (Buiten ring, Noord) & Amstelveen vanaf € 125,00
Buiten Amsterdam, raadpleeg onze site. Gunstige voorwaarden al 
vanaf 6 flessen door heel Nederland. Tevens versturen wij door 
heel Europa. 

Frankrijk

Saint Gayan - Gigondas
Een van de allereerste domeinen waarvan wij de wijnen zelf im-
porteerden is Saint Gayan, en inmiddels voeren wij al 17 jaar 
onafgebroken hun wijnen! In al die jaren is er bij het domein niet 
veel veranderd. Nog steeds worden de wijnen van dezelfde oude 
wijngaarden gemaakt en dit al 400 jaar door dezelfde familie. 
Ook blijven ze trouw aan de stijl van de wijn. Geen blockbusters 
met opgepompt fruit om hoge scores te halen bij de pers, maar 
ook geen gemakkelijke lichtgewicht wijnen die in de anonimiteit 
verdwijnen. De wijnen van Saint Gayan zitten boordevol karakter 
en eerlijkheid. Ze zijn een prachtige reflectie van de wijngaard 
waarvan ze afkomstig zijn. In 2007 kwam schoonzoon Christian-Yves Carré de Lusançay met zijn technologische 
kennis het team van Jean Pierre en zijn vrouw Martine versterken. De kelders werden gemoderniseerd en de vinifi-
catie en controle daarop werden subtiel bijgesteld. Men blijft hier echter vooral dicht bij zichzelf en zal de wijnen 
bijvoorbeeld niet sneller op de markt brengen om zodoende op tijd hoge scores van de schrijvende pers te kunnen 
binnenhalen. Kortom: wijnen met karakter die niet snel zullen vervelen! 

Côtes du Rhône ‘Trescartes’ 2014 
De Trescartes Côtes du Rhône is altijd één van de beste koopjes in de Rhônestreek; Jeb Dunnuck van de 
Wine Advocate (Robert Parker) noemt hem dan ook een ‘super value’. Aangezien de gemiddelde leeftijd 
van de wijnstokken boven de 50 jaar ligt, heeft de wijn - naast zijn kersen- en pruimenfruit - veel kracht 
en lengte. 2014 is een bovengemiddeld goed jaar geweest voor deze cuvée. De blend bestaat uit 65% 
grenache, 24% syrah en 5% mourvèdre. Door een deel van de druiven te ontstelen, heeft de wijn een 
iets meer toegankelijke structuur dan voorheen, zonder dat dit ten koste is gegaan van zijn stoere, wat 
klassieke karakter. Hij is rijp en vrij soepel van smaak en toont in de afdronk wat complexiteit. Een heerlijke 
doordeweekse wijn die uitstekend gaat bij de maaltijd. 

Rasteau 2013
De Rasteau van Saint Gayan is bijzonder populair in de winkel, maar ook bij diverse 
restaurants. Het gebeurt meer dan eens dat we zonder komen te zitten. Gelukkig kon-
den wij deze wijn ruim bestellen en kunnen we hem met een gerust hart aanbevelen. 

Niet zo lang geleden is Rasteau gepromoveerd van ‘Côtes du Rhône Village’ naar ‘AOC Rasteau’, in 
lijn met o.a. Châteauneuf-du-Pape en Gigondas. Hoewel de hellingen van Rasteau iets noordelijker 
liggen dan Gigondas, heerst hier zomers het heetste microklimaat van de streek en de zo belangrijke 
mistralwind heeft er vrij spel. Saint Gayan bezit hier 5 hectare. Naast de grenache en syrah is een 
hoog percentage mourvèdre belangrijk. Deze druif gedijt het best in de hitte en is een belangrijk in-
grediënt van deze altijd vlezige, hecht gestructureerde terroirwijn! Kruidig, zoetige oosterse specerijen 
en een flinke dosis peper. De smaak is lang niet meer zo ‘ruig’ als in vroegere dagen; het is nu een 
frissere en meer verfijnde uitvoering. 

Gigondas 2012
De Gigondas Origine van Saint Gayan is een solide, klassieke Rhônewijn en steevast één van de meest 
gerespecteerde binnen zijn appellation. De grenache (75%) geeft, geblend met kleine delen syrah en 
mourvèdre, het donkerste sap van de Zuid-Rhône. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 55 jaar! De 
deels ontsteelde druiven zijn vergist en gerijpt op een mix van betonnen tanks, 18 hl grote foeders en 
eikenhouten 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 
en chocolade in de smaak terug te vinden. Vol en warmbloedig in de mond, met flink wat materie maar 
ook genoeg frisheid. De wijn heeft een goede, lekkere tanninestructuur zonder stroefheid. Onze ervaring 
leert dat de wijn uit zo’n mooi oogstjaar lang meegaat, zeker 10 jaar.

Côtes du Rhône ‘Trescartes’ 2014  €   8,75  (normaal € 9,95)
Rasteau 2013    € 12,50  (normaal € 14,95)
Gigondas 2012    € 17,50  (normaal € 19,95)
Châteauneuf-du-Pape 2010 (volgende pagina) € 27,95  (normaal € 32,95)

Frankrijk

Gayda Flying Solo Blanc 2016 
De wijngaarden van Domaine Gayda zijn prachtig gelegen aan de uitlopers van de Pyreneeën. Men pro-
duceert ongeveer 20 cuvées in verschillende lijnen, waarvan een deel gecertificeerd biologisch. In de Fly-
ing Solo range draait het om de grenache druif, misschien wel het beroemdste traditionele druivenras van 
de Languedoc. De witte Flying Solo is een blend van 85% grenache blanc en 15% viognier. De druiven 
groeien op terrassen van kalksteen met klei en worden op lage temperatuur vergist op roestvrijstalen tanks, 
voor behoud van frisheid en aroma’s. Daarna rijpt de wijn rustig op zijn lie verder. Het is een aromatische, 
fruitige wijn met duidelijke tonen van citrus met wat perzik. De smaak is sappig en zuiver. De afdronk 
krijgt een prettige lift door de frisse zuren. Breed inzetbaar als aperitiefwijn en bij lichte, niet te pikante, 
maaltijden (salades en vis, maar ook wit vlees en pasta).

Comte de Bergon Rosé 2016 
Wat prijs-/kwaliteitsverhouding betreft, heeft deze rosé nauwelijks concurrentie. Hij wordt elk jaar goed 
gewaardeerd in de bekende wijngidsen. Aan de basis staan grenache- en cinsaultdruiven van klei- en 
gravelbodems. De druiven gaan ongeschonden het vat in, zodat de vergisting zoveel mogelijk binnen in 
de vruchten kan beginnen. Het schilcontact duurt niet langer dan 8 uur, omwille van de gewenste lichte 
kleur. De rosé heeft in de geur een scala aan fijne nuances van frambozen, zwarte bessen en rode kersen. 
Daarnaast tonen van bloesem en mineralen. In de kloeke smaak is de wijn mooi droog, rond en mede door 
de 12,5% alcohol absoluut niet vermoeiend. Een heerlijke drinkwijn.

Roche-Audran Merlot 2015 
Een biologisch-dynamisch geproduceerde merlot (Demeter-gecertificeerd) die inmiddels niet 
meer is weg te denken uit het assortiment van wijnmaker Vincent Rochette. Hij werkt met het 
ritme van de maankalender en zowel op het land als in de kelder gebeurt alles in harmonie 
met de natuur. Op het domein worden ook olijfbomen en lavendel geteeld en honing gemaakt. Ook heeft 
men eigen paarden, die ’s winters grazen in de wijngaarden. De wijngaarden voor deze jonge merlot 
zijn bijzonder koel gelegen, op het noorden. Dat is gunstig voor de vroegrijpende merlot, die elders in de 
zuidelijke Rhone minder op zijn plaats zou zijn. Het alcoholniveau is daardoor niet te hoog en de wijn heeft 
een karakteristieke frisheid, die mooi samengaat met zijn structuur en de lichte romigheid die zo goed bij 
merlot past. Hij is uitgesproken van smaak, met bessenfruit en kleine rode vruchten, een ‘spicy touch’ van 
peper en piment en wat tonen van walnoot op de achtergrond. Een pure wijn!

Gayda Flying Solo Blanc 2016   €   5,95  (normaal € 6,95) 
Comte de Bergon Rosé 2016  €   5,75   (normaal € 6,50) 
Roche Audran Merlot 2015   €   7,50   (normaal € 8,95)

Saint Gayan Châteauneuf-du-Pape 2010
Een van de best bewaarde geheimen van Saint Gayan is hun Châteauneuf-du-Pape. In 
1987 greep de familie Meffre de kans om een klein perceel van 0,75 hectare te verwer-
ven in de lieu-dit Janasse. Dit perceel grenst direct aan de wijngaarden van het beroemde 
Beaucastel en vormt met zijn 85 jaar oude stokken een uniek terroir. De samenstelling 
van de cuvée is 90% grenache en het overige deel syrah, mourvèdre en clairette. De 
vinificatie is traditioneel met intensieve pigeages en 12 maanden rijping op eiken vaten 
van 225 en 600 liter van 1-4 jaar oud. Daarna rijpt de wijn nog 24 maanden op grote 
vaten. Doordat de wijn later op de markt komt dan de meeste Châteauneufs en door zijn 
kleine oplage, wordt hij vaak (ten onrechte) over het hoofd gezien. Deze Châteauneuf 
zal prachtig evolueren met de jaren. Het rode fruit met kruidige aroma’s vermengt zich 
met subtiele, complexe toast, muskus, kreupelhout en een flinke dosis mineralen.

Frisse zomerse wijnen

Gaujal Picpoul de Pinet 2015 
De AOC Picpoul de Pinet is in de Languedoc de grootste appellation als het om de pro-
ductie van witte wijn gaat. Alles draait hier om het traditionele druivenras picpoul (ook 
wel piquepoul gespeld), waarvan een frisdroge witte wijn wordt gemaakt. Zijn naam 
verwijst naar dit frisse mondgevoel: hij prikt (pique) als het ware op de lippen (poul)! 
De Picpoul de Pinet staat bekend als een echte oesterwijn en wordt daarom ook wel de 
‘Chablis van Zuid-Frankrijk’ genoemd. Die van Domaine Gaujal vinden wij tot de beste 
van de streek horen vanwege zijn combinatie van zuiverheid, frisheid, en opvallend 
genoeg ook complexiteit en lengte. Voor een picpoul heeft deze ‘Cuvée Ludovic Gaujal’ 
opvallend veel body en dikte. Aroma’s van citrus en wit fruit, wat bloemen en kruiden, 
verkwikkend fris en sappig en met een ziltige afdronk. Perfect bij fruits de mer en eigenlijk 
alles wat uit de zee komt, maar probeer hem ook eens bij groene asperges (persoonlijke 
tip van het domaine!). 

Terra do Asorei Albariño 2015 
Door zijn molligheid is dit een albariño die het zelfs op een winterse avond goed doet, 
maar door zijn zuidelijke afkomst past hij ook perfect bij zonnige middagen, lange 
lunches en een vrolijke paasborrel! Terra de Asorei ligt in het hart van de Spaanse Rías 
Baixas en is een project van zes families die met elkaar 70 hectare aan wijngaarden 
bezitten. In hun hypermoderne cave maken zij drie verschillende albariño’s. Alle drie 
worden ze gekenmerkt door een opvallende frisheid, dit dankzij de grote invloed van 
de Atlantische Oceaan, maar juist deze rondere en zachtere Terra do Asorei Albariño 
is bij velen favoriet. Door drie maanden rijping ‘sur lie’ is deze wijn extra vol van smaak 
en komt hij rijp en weelderig over. Friskruidig in de neus, volfruitig in de mond, met tonen 
van perzik, citrusvruchten en een hint van exotisch fruit. Altijd goed deze geslaagde 
albariño!

Gaujal Picpoul de Pinet 2015        €   8,75  netto actie (normaal € 9,95)
Terra do Asorei Albariño 2015    €   9,50 netto actie (normaal € 10,95)
Raumland ‘Cuvée Katharina’ Sekt Brut € 17,95  netto actie (oude prijs € 22,95)

Raumland ‘Cuvée Katharina’ Sekt Brut
Verfijnd, opwekkend, delicaat, vol en zijdezacht. Deze chique bubbel komt vineus 
en vol over door het gebruik van pinotdruiven, een heel subtiele houtrijping van 
de basiswijn en vervolgens de lange rijping op de gisten. Volker Raumland wordt 
zowel in eigen land als internationaal beschouwd als misschien wel de beste sekt-
maker van Duitsland. Cuvée Katharina is gemaakt van pinot noir en pinot meunier: 
een echte blanc de noir dus. Deze wijn blijkt zich elke keer weer prima te kunnen 
meten met champagnes, sterker nog: wint het vaak van champagne! Een bubbel 
met body, mooi droog en met delicate tonen van frisse appel, citrus, honing, 
biscuit, bloesem, een lichte kruidigheid en een opvallend fijne mousse. Dankzij 
de afschaffing van de ‘bubbeltaks’ (de extra accijns op mousserende wijn) is per 
2017 de wijn extra aantrekkelijk geprijsd. Een droom van een bubbel, als aperitief 
of bij een lichte salade met kip of vis. 

Spanje

Opvallend goed & voordelig

Ramón do Casar - Ribeiro
Tijdens onze reis door Galicië zijn we bij Ramón do Casar langsgegaan, 
gelegen in de streek Ribeiro. Dit wijnhuis heeft een prachtige nieuwe cave met 
een even prachtig uitzicht over de rivier Miño. Het domein is het bezit van de 
nazaten van Ramón do Casar, die emigreerde naar Venezuela, maar altijd 
de droom had om op deze plek in Spanje wijn te maken. Dit plan is door de 
latere generaties opgepakt met een wel heel speciale reden. Zij zijn opge-
groeid in Venezuela (Ramón is nooit meer teruggekeerd) en hebben daar een 
succesvol bakkersbedrijf, dat de lokale supermarkten bevoorraadt. Vanwege 
de economische onzekerheden zijn zij als ‘backup’ dit wijnbedrijf begonnen, 
zodat ze - als het in Venezuela helemaal misgaat - niet met lege handen 
staan. Nu pendelen ze regelmatig op en neer tussen Venezuela en Spanje. 
Inmiddels is Ramón do Casar met zijn 3e jaargang bezig en we kunnen wel 
concluderen dat dit niet onopgemerkt is gebleven. Zo is de Treixadura 2014 
& 2015 uitgeroepen tot ‘beste Ribeiro wijn’ en de ‘gewone’ Casar 2015 tot 
‘beste witte wijn van Galicië’! En ondertussen was het domein zelf ook al tot 
beste van Ribeiro gekozen. 

Ramón do Casar Ribeiro 2015   
Beste witte wijn van Galicië op het ‘Cata de Viños de Galicia’, het belangrijkste concours 
van de streek. Aan dit concours deden de beste 128 bodegas mee, die in totaal 201 ver-
schillende wijnen hebben ingestuurd. De ‘basis’ Ramón do Casar wordt voor 80% gemaakt 
van treixadura, aangevuld met gelijke porties godello en albariño. Het is een opwekkende 
wijn die bij veel liefhebbers in de smaak zal vallen. Geen harde randjes, juist toegankelijk 
en buitengewoon smakelijk. Het begint al in de geur. Deze is elegant, maar tegelijkertijd 
complex en intens. Tonen van witte rozen, lindebloesem en sappig wit fruit voeren al snel de 
boventoon. In de smaak herhaalt dit zich. De wijn komt sympathiek en toegankelijk binnen, 
maar blijkt al snel zijn verhaal te willen vertellen. Verpakt in wit fruit, met wat groene appel, 
ananas, een vleugje munt en wat eucalyptus. Allemaal in een uitstekende balans en met 
een niet te versmaden afdronk. Gewoon een heerlijke wijn die terecht als beste gekozen is! 

Ramón do Casar Treixadura 2015   
De gewone Casar was al uitgeroepen tot ‘beste wijn van Galicië’, de Treixadura is op zijn 
beurt uitgeroepen tot ‘beste wijn van de Ribeiro’! Luxeprobleem, want welke is nu écht het 
beste? In beide wijnen staat de treixadura druif aan de basis, maar in de smaak zijn ze 
zeker verschillend! Deze cuvée is wat krachtiger van smaak, wat zich vertaalt in expressieve 
aroma’s van grapefruit, gras, mimosa, venkel en rozemarijn. De wijn heeft een iets ‘mediter-
raner’ karakter dan de andere cuvée. De persistente smaak toont naast het witte fruit mooie 
kruidige tonen en komt buitengewoon fris over. De wijn is iets mineraliger en heeft hierdoor 
een prachtige aromatische afdronk.

Ramón do Casar Ribeiro 2015       € 11,95  netto actie (normaal € 13,95)
Ramón do Casar Treixadura 2015  € 13,95 netto actie (normaal € 15,95)

Beste witte wijn van Galicië!

Beste witte wijn Ribeiro!

Pasteuning Wijn & Catering BV
Willemsparkweg 11
1071 GN Amsterdam
020-6622455
info@pasteuning.nl
www.pasteuning.nl

Dit bulletin is geldig tot en met mei 2017
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen en jaargan-
gen onder voorbehoud. Alle wijnen hebben een inhoud van 
0,75 ltr. tenzij anders vermeld. 
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK 
van Amsterdam en te lezen op www.pasteuning.nl. 


