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Zojuist binnengekomen!
Haut-Marin ‘Pure’ Côtes de Gascogne 2016
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Het was even wachten, met ongeduldige klanten als gevolg. Maar hij is er weer die
populaire frisse, vrolijke en fruitige witte wijn uit de Gascogne, Zuidwest-Frankrijk, die
elk jaar indruk maakt, maar dit jaar opvallend lekker is! Gemaakt van de mooiste sauvignon blanc, gros manseng, ugni blanc en colombard druiven van het familiedomein.
Deze worden op lage temperatuur vergist na een periode van schilweking. Het resultaat is een hele pure, stuivende wijn met in de geuraanzet peer en perzik en een florale
toets van geurige witte bloemen. De smaak sluit daar mooi bij aan: droog maar rond,
lekker fruitig, fris, opwekkend, sappig en fijn. De perfecte huiswijn.

Haut-Marin ‘Pure’ 2016

€ 6,25

(normaal € 7,50)

Foto voorpagina: Francis Ford Coppola Winery

Informatie
Pasteuning Wijn & Catering BV
Willemsparkweg 11

Email:
Web:

info@pasteuning.nl
www.pasteuning.nl

1071 GN Amsterdam
Bank: NL76 RABO 0129 7899 25

Openingstijden:

KvK: 34115499

Maandag t/m vrijdag

8:30 - 18:00

Telefoon: 020-6622455

Zaterdag

9:30 - 17:30

Zondags gesloten

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 Nederland.
Tevens versturen wij door heel Europa.
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.

Nieuwe wijnen, nieuwe landen
Ons portfolio aan wijnen breidt zich nog gestaag uit en aan het lijstje landen waaruit
wij importeren kunnen we er maar liefst drie toevoegen. Het eerste land, en logistiek de
grootste uitdaging, is Nieuw-Zeeland. Waar wij eerst uit een Europees depot konden putten, halen we sinds eind vorig jaar de wijnen van Ant Moore ‘zelf’ op. Een groot voordeel:
omdat er een schakel tussenuit is, kunnen we de wijn nu veel voordeliger aanbieden!
Concreet is de wijn hiermee € 2,50 per fles goedkoper geworden (en we vonden hem al
niet duur)! Het is alleen even wennen dat we de wijn ruim 2 maanden van tevoren moeten
bestellen; alleen al de boottocht duurt 6 weken...
En dan gaan we van een uitdaging naar uitdagend; de wijnen uit het tweede land, Hongarije, zijn er twee om niet te missen! Het state-of-the-art domein Höldvolgy is in no time
tot de top van Hongarije doorgedrongen als het om droge wijnen gaat. Precieze, pure
wijnen met waanzinnig veel karakter.
Het derde land is logistiek het eenvoudigst en een verrijking van ons assortiment: Portugal. De Dão ‘Agenda’ geeft zowel in wit als rood ontzettend veel drinkplezier en dat voor
zeer aantrekkelijke prijzen. Deze twee zouden zomaar eens de basis kunnen leggen voor
nog veel meer wijnen uit dit buitengewoon interessante wijnland!
We hebben er al eens eerder over geschreven, maar de vorst in april lijkt een (te) regelmatig terugkerend fenomeen te worden. De Bourgogne werd al meerdere jaren getroffen, maar nu gaan ook andere wijnstreken op herhaling. Zo ging het dit jaar mis in de
Loire, Languedoc, Rioja, Oostenrijk, Duitsland en zelfs in Bordeaux! Meerdere van onze
producenten zijn getroffen door de vorst, onder andere Bernhard Huber, Carl Loewen,
Patrick Piuze (derde keer in vier jaar) en zelfs het zuidelijk gelegen Gayda. De wijngaarden rondom het domein zullen dit jaar 50% minder druiven leveren.
We zien daarbij opvallend veel overeenkomsten qua verloop van het voorjaar: maart is
bijzonder warm en tegen het einde van de maand april komt er een paar dagen durend
koufront voorbij, waarbij het ’s nachts tussen de 3 en 8 graden vriest. Door de warme
maand maart zijn de planten al uitgelopen en juist die jonge scheuten zijn niet bestand
tegen de vorst. Uiteindelijk sterven deze af en je kunt als wijnmaker alleen maar hopen
dat er nog nieuwe scheuten komen. In 2016 was het in de Bourgogne helemaal mis, alle
scheuten waren al uit toen de vorst kwam. In Meursault waren er wijngaarden die uiteindelijk niets geproduceerd hebben. Franck Grux was daar helaas één van.
Het is hierdoor onoverkomelijk dat de prijzen van wijnen uit de getroffen regio’s omhoog
zullen gaan. Sommige wijnmakers halen al jaren slechts 40 tot 50% van de normale rendementen en om te overleven moeten ze hun prijzen verhogen. Inmiddels zijn de wijnen
uit de Bourgogne al bijna tweemaal zo duur als vijf jaar geleden (en nog is er tekort!).
In dit bulletin dan ook geen (witte) bourgognes, maar wel veel leuke wijnen voor verschillende gelegenheden. Met veel plezier zetten we een aantal producenten in de spotlights,
zoals bijvoorbeeld Rives-Blanques dat in Limoux buitengewoon mooie wijnen maakt, of
Carl Loewen die afgelopen jaar de titel ‘Kollektion des Jahres’ van Falstaff mocht ontvangen en zichzelf met de nieuwe jaargang wederom overtroffen heeft!
We zijn beretrots dat wij met al deze bevlogen wijnmakers mogen werken. Wijnmakers
die het beste uit zichzelf en hun druiven weten te halen. Nu de natuur nog...
Erik Muller & het team van Pasteuning
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Italië - Apulië
Tenuta Giustini - San Giorgio Jonico

Elk jaar hopen we op Prowein in Düsseldorf tegen mooie én betaalbare wijnen aan te lopen. Afgelopen maart is dat bijzonder
goed gelukt: Giustini is zo’n huis dat opvallend goede, volle
wijnen maakt die enorm veel waar voor hun geld bieden. Het
wijnhuis is gevestigd in de streek Salento in Puglia (Apulië), in de
hak van de Italiaanse laars. In San Giorgio Jonico om precies
te zijn, een dorpje dat op 10 kilometer van de Ionische Zee
ligt. Tenuta Giustini heeft hier 30 hectare wijngaarden. Vader
Giuseppe Papadopoli wordt bijgestaan door zoon Salvatore,
die net als hij wijnmaker is. De familie teelt al vele generaties
druiven, maar pas in 2015 werden de deuren van de moderne
cantina geopend en ging Giustini 2.0 van start. De wijngaarden worden nog steeds ambachtelijk bewerkt, zowel de pluk als (strenge) snoei en druivenselectie worden met de
hand gedaan. De vruchtbare bodems van de wijngaarden en het zonovergoten klimaat zorgen voor toegankelijke
en verleidelijke wijnen. De nabijheid van de zee brengt de nodige fraîcheur. De vini di Giustini zijn erg smakelijke,
modern gemaakte en vriendelijk geprijsde wijnen, van fris en rond wit tot vol en krachtig rood, voor elk wat wils.
Ze worden geëxporteerd naar meer dan 20 landen wereldwijd. Van zowel de ‘instap’ Terramè lijn als de Design
Collection hebben wij nu de Fiano, Negroamaro en Primitivo in ons assortiment. Stuk voor stuk sterke en betaalbare
wijnen mét een mooi strak design.

Terramè Fiano IGT Salento 2016
4

Toegankelijk, verleidelijk, licht en fris, dat is een treffende omschrijving van deze wijn van
de Zuid-Italiaanse witte fianodruif. De stokken zijn gemiddeld 20 jaar oud. De druiven
worden op lage temperatuur op RVS vergist voor een extra frisse stijl. Florale aroma’s en
tonen van exotisch fruit in de neus, vol en verfrissend in de mond. Een fijne witte aperitiefwijn, of voor bij antipasti en andere lichte gerechten.

Terramè Negroamaro IGT Salento 2015

Ook de stokken negroamaro zijn zo’n 20 jaar oud en negroamaro is vaak de ‘allemansvriend’ uit Apulië. De druiven krijgen een inweking van 8 dagen en worden
vergist op RVS. Daarna rijpt de wijn nog minimaal 6 maanden verder op tank. Het
is een moderne en op het fruit gemaakte wijn met voor het druivenras negroamaro
kenmerkende aroma’s van kersen, granaatappels en specerijen. Robijnrood van
kleur en met rijpe tannine. Uitstekende begeleider van maaltijdsoepen, vleesgerechten, kaas en charcuterie.

Terramè Primitivo IGT Salento 2016

Intens paarsrood van kleur. Ook deze cuvée is modern (op RVS, met koude inweking en
temperatuurcontrole) en fruitgericht gemaakt en toont daardoor mooi zijn karakteristieke
primaire fruitaroma’s van bramen, bessen en frambozen. Heeft ook een fijne florale toets.
De wijn is rond en in balans en heeft aangename zachte tannines. Drink hem bij smaakrijke gerechten, kaas en vleeswaren.

Terramè Fiano IGT Salento 2016			
Terramè Negroamaro IGT Salento 2015		
Terramè Primitivo IGT Salento 2016			

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

(normaal € 9,50)
(normaal € 9,50)
(normaal € 9,50)

Tenuta Giustini -vervolg-

Bij Guistini is de Terramè-lijn de zogeheten ‘instap’; de wijnen uit de ‘Design Collection’ gaan in kwaliteit nog een
stapje verder. Voor deze wijnen worden de allerbeste druiven geselecteerd en de opbrengsten zijn lager. Net als
de Terramè-wijnen hebben de Design-wijnen veel finesse en niet te veel zwoele ‘gestoofde’ tonen en bijbehorende
hoge alcoholpercentages die je nog regelmatig in Puglia tegenkomt. Het zijn raszuivere wijnen met een hoge
drinkbaarheidsfactor!

Illuminato Fiano IGT Salento 2016

De druiven worden met de hand geplukt, een week later dan die voor de
Terramè Fiano. De wijn is fris en fruitig maar ook opvallend vol, zacht, rond
en harmonisch. Net als bij alle andere wijnen van Giustini wordt ook hier
de wijngaarden zo natuurlijk mogelijk bewerkt en is het zwavelgebruik erg
laag. Hier blijf je lekker fris van! Je proeft frisse citrustonen en steenfruit,
een bijna rokerig aandoende mineraliteit en een fraaie kruidigheid. Een erg
mooi voorbeeld van fiano, een druif die frisse maar volle wijnen oplevert
met veel smaak. Het is een mooie begeleider van koude antipasti, vis,
schaal- en schelpdieren en Italiaanse soepen.

Vecchio Sogno Negroamaro IGT Salento 2015

De negroamaro is samen met de primitivo hét autochtone blauwe druivenras van
Salento en Puglia. De naam ‘negroamaro’ betekent letterlijk ‘zwart en bitter’ maar
deze wijn van 100% negroamaro is robijnrood van kleur en verleidelijk zacht van
smaak. In de geur heeft hij aroma’s van rood fruit en tonen van specerijen. In de
smaak is hij vol, zacht en uitgebalanceerd. Een gelikte wijn! Drinkt heerlijk weg,
bijvoorbeeld bij groentegerechten en -soepen, maar ook bij gegrild rood vlees,
stoofpotjes en wild en bij verse kazen zoals mozzarella, provolone en scamorza.
En bij pasta, niet te vergeten…!

Patù Primitivo IGT Salento 2016

Deze wijn van 100% primitivo ‘in purezza’, afkomstig van circa 20 jaar oude
stokken, is donker robijnrood van kleur. Hij geurt en smaakt naar zwart en rood
bessenfruit, is dik, intens en volfruitig met zachte, rijpe tannine. Net als de Terramè Primitivo is hij modern gemaakt en is hij voor primitivo bescheiden qua alcohol (13,5%), maar de rendementen zijn lager en de druiven worden ongeveer
2 weken later met de hand geoogst. Het is een geconcentreerde wijn met balans
en body. Een optimale begeleider van geroosterd en gegrild vlees, tomatensauzen, soepen, gerijpte kazen en vleeswaren.

Illuminato Fiano IGT Salento 2016		
Vecchio Sogno Negroamaro IGT Salento 2015
Patù Primitivo IGT Salento 2016			

€ 9,95
€ 9,95
€ 9,95

(normaal € 11,95)
(normaal € 11,95)
(normaal € 11,95)
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Frankrijk - Loire
François Chidaine - Montlouis-sur-Loire

Nog meer goed nieuws: we zijn importeur geworden van François Chidaine, een topproducent uit Montlouis-sur-Loire die ook indrukwekkende
Vouvray en Touraine maakt. De eerste twee AOC’s zijn beroemd om hun
chenin blanc, Touraine om de sauvignon blanc. Al sinds 1998 werkt François Chidaine biodynamisch en was daarmee een pionier in de Loire. Hij
heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat de AOC Montlouis naast
Vouvray op de kaart is komen te staan als productiegebied van uitzonderlijke, diepzinnige chenins. Hij werkt met spontane vergistingen, overwegend
ouder middel-groot hout (demi-muids) en minimale interventie in de kelder.
Ook in de wijngaard, inmiddels 37 hectare verdeeld over de drie appellations, laat hij de natuur zijn werk doen om het maximale potentieel uit bodem
en stokken te halen. Dit proef je terug in de bijzondere expressie van zijn
wijnen, die barsten van mineraliteit en fruit. Hij maakt zo’n 10 cuvées op
basis van de verschillende unieke terroirs waarop zijn stokken staan. Kenmerkend zijn de kalkrijke onderbodems van ‘tuffeau’ met daarop wisselende
verhoudingen van klei en silex. Oogsten gebeurt met de hand, in meerdere
plukgangen zodat elke druif bij optimale rijpheid geoogst wordt. Omdat de
rendementen van Chidaine de afgelopen jaren zeer beperkt zijn geweest
door ‘natuurrampen’ zoals voorjaarsvorst (in 2013 verloor hij hierdoor zelfs
zijn volledige oogst in Vouvray), hebben we dit jaar helaas maar een kleine allocatie kunnen krijgen. Maar dat
maakt ons niet minder verheugd dat we dit schitterende huis in ons portfolio hebben!
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Touraine Sauvignon Blanc 2016

Deze Sauvignon Blanc is knisperend fris, droog en fruitig en van een ongekend hoge
kwaliteit voor zijn prijs. Aroma’s van kruisbes, appel en peer, aangevuld door citrustonen zoals van grapefruit en citroengras en zelfs een exotische hint van ananas. De
onderliggende mineraliteit en zurenstructuur geven de wijn een mooie complexiteit en
lengte. Zijn rijkdom doet ons denken aan de ‘L’Elegante’ van Pré Baron, die wij in het
verleden verkocht hebben. Gul, sappig en verfrissend.

Vouvray ‘Les Argiles’ 2015

De chenin blanc is de grote liefde van François Chidaine. Deze Loiredruif kan
wijnen met een boeiende minerale terroirexpressie leveren en door zijn levendige zuurgraad met een spannende zoet-zuur-balans. Balans, dat is het
sleutelwoord voor deze wijn. Milddroog, met tonen van honing, citrus, appel
en peer in de neus; in de mond sappig en zuiver, met uitgebalanceerde zuren
en fruit. Vergist en gerijpt op demi-muids van 600 liter. Krijgt met enige leeftijd
steeds duidelijkere honingtonen en soms iets van pétrole. Drink deze Vouvray
niet al te gekoeld, de wijn drukt zich het mooist uit op enkele graden onder
kamertemperatuur.

François Chidaine Touraine Sauvignon Blanc 2016		
François Chidaine Vouvray ‘Les Argiles’ 2015			

€ 11,95 (normaal € 13,95)
€ 22,50 (normaal € 26,95)

François Chidaine - vervolg
Montlouis ‘Les Bournais’ 2015

In Montlouis begon het allemaal voor François Chidaine. Zijn vader maakte in Montlouis-Husseau al chenin blanc, in de wijngaard geholpen door
zijn paard. De 4 hectare grote wijngaard Les Bournais werd 17 jaar geleden aangeplant en is daarmee al vanaf het begin strikt biodynamisch
bewerkt. Het plateau van kalksteen met klei waarop de chenin blanc stokken groeien, kijkt uit over de Loire. De druiven worden net als die van de
Vouvray vergist op eikenhouten demi-muids, waarvan 10% nieuw is. De
wijn is droog en komt op een subtiele manier rijk, vol en haast exotisch
over, met complexe aroma’s van steenfruit, bloemen, citrusvruchten en mineralen. Hij heeft een relatief milde zuurgraad en door de houtrijping een
romig karakter. Een wijn met grote balans, puurheid, finesse en lengte. Een
prachtige begeleider van Thais eten, coquilles of kreeft.
François Chidaine is in 2010 ook gestart met een project in de DO Bullas, Zuidoost-Spanje.
Hij maakt daar een zonnige rode wijn, die wij ook in ons assortiment hebben opgenomen:

P.P.P. Tempranillo-Monastrell DO Bullas 2013

In de provincie Murcia bevindt zich de Denominación de Origen (appellation) Bullas. Een
warme en zonovergoten regio, maar door de hoge ligging van de wijngaarden is hier
voldoende afkoeling voor de druiven, vooral ’s nachts. Het gebied staat bekend om zijn
intense rode wijnen van monastrell oftewel mourvèdre, een druif die laat rijpt en veel warmte
nodig heeft. Chidaine maakt een mooie blend van 50% tempranillo en 50% monastrell. Zijn
druiven groeien op 800-1000 meter hoogte en worden met de hand geplukt. De verleidelijke wijn wordt opgevoed op RVS en behoudt daardoor extra frisheid. Hij wordt gekenmerkt
door tonen van rijpe aardbeien en kruidige garrigue en een structuur van zijdezachte,
soepele tannines. Heerlijk bij gegrild (lams)vlees en tapas.

Guillerault-Fargette - Crézancy-en-Sancerre
Guillerault-Fargette Sancerre 2015

Gilles Guillerault en Sébastien Fargette bestieren 21 hectare aan wijngaarden in
de AOC Sancerre. 70% is beplant met sauvignon blanc, de rest met pinot noir ten
behoeve van hun rosé en rode wijnen. Ze gebruiken geen kunstmest noch insecticiden en een absoluut minimum aan andere (zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke)
bestrijdingsmiddelen. In plaats daarvan werken zij met biodiversiteit en natuurlijke
onkruidbestrijding door middel van bodembedekkers. Fargette werkte jarenlang in
de Beaujolais, voor o.a. de legendarische Marcel Lapierre en Jean Foillard in Morgon, wat zijn voorkeur voor natuurlijk werken mede verklaart. Het motto van de twee
jonge wijnmakers is: “De gezondheid van de bodem is bepalend voor die van de
wijnstok. Aan onze stokken groeien druiven die aan onze wijnen de mineraliteit van
de bodem en het karakter van Sancerre meegeven.”
De sauvignon blanc druiven voor deze cuvée groeien op kalkrijke bodems. Hij is
bijzonder vakkundig gemaakt en heeft de voor Sancerre zo typerende levendigheid
en zuurgraad. De druiven zijn zacht geperst om een maximum aan fruitaroma’s en juist geen bittere of vegetale tonen te onttrekken. In deze cuvée mengen de levendige citrus- en groene appeltonen zich prachtig met
de markante ziltige en krijtachtige mineraliteit. In de mond is de wijn vol en rond.

François Chidaine Montlouis ‘Les Bournais’ 2015		
François Chidaine P.P.P. Tempranillo-Monastrell 2013		
Guillerault-Fargette Sancerre 2015				

€ 28,95 (normaal € 33,95)
€ 10,95 (normaal € 13,95)
€ 14,95 (normaal € 17,95)
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Hongarije - Tokaj
Holdvölgy - Mád

Dit Hongaarse wijnhuis was voor ons absoluut de meest
verrassende ontdekking op Prowein in maart 2017. De
unieke en gastronomische witte wijnen van Holdvölgy
staan wereldwijd op de kaart bij diverse (2 & 3) sterrenrestaurants. Ze worden gemaakt van de traditionele druivenrassen uit de Tokaj-regio. Denk daarbij aan furmint en
hárslevelu, beide bekend van de legendarische zoete Tokaj Aszú. Holdvölgy, Hongaars voor ‘Maanvallei’, is het eigendom van Pascal Demko, zoon van een Franse moeder
en een vader die geboren en getogen is in de Tokaj-regio.
Het begon ooit allemaal met 1 hectare, die zijn moeder
aan haar Hongaarse echtgenoot cadeau deed. Het domein telt momenteel 26 hectare aan wijngaarden in de
Mád Vallei, verspreid over 22 percelen die gelegen zijn in 7 geclassificeerde grands crus met zeer diverse terroirs.
De sleutels tot de hoge kwaliteit wijnen die Pascal hier met zijn team produceert zijn het diepgaande begrip van
de verschillende terroirs, het vele handwerk in de wijngaard en de zorgvuldige selectie en vinificatie van de druiven
van de verschillende percelen. De cave is een hypermodern gebouw dat een perfecte harmonie vormt met het rustieke landschap van deze streek, die sinds 2002 tot het Unesco Werelderfgoed behoort. Eronder bevindt zich een
bijna 2 kilometer lange kelder, waarvan sommige delen al in de 16e eeuw werden gegraven. De wijnen die hier
gemaakt worden zijn van een kwaliteit, balans en precisie die geen (witte) wijnliefhebber onberoerd zullen laten…

Vision 2014
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Deze verfijnde en crispy terroirwijn is een blend van gelijke hoeveelheden furmint
en hárslevelu (40%), aangevuld met 20% kabar. De wijn rijpte deels op eikenhouten vaten, deels in roestvrij stalen tanks. Groene appel en peer in de neus,
met vleugjes citroenmelisse, honing, witte bloesem en peper. In de rijke smaak
ook tonen van ananas, limoen en grapefruit. De wijn heeft een prachtige sprankelende zuurgraad, uitgesproken mineraliteit en een lange afdronk. Een zeer
vakkundig gemaakte blend met focus en precisie. Het is een zeer veelzijdige
begeleider van allerlei gerechten, inzetbaar zoals een Grüner Veltliner of zoals
een niet al te slanke Muscadet of Chablis. De Vision won al goud bij de Decanter Asia Wine Awards en kreeg 90 punten in het Wine & Spirits Magazine.

Meditation 2012

Oogstjaar 2012 was de derde vintage van deze cuvée. De Meditation wordt pas
op de markt gebracht als zijn complexiteit zich optimaal kan ontvouwen. Het is
indrukwekkend hoeveel spanning en leven er in deze wijn zitten, mede dankzij de
fijne zuurgraad en mineraliteit. De wijn is een monocépage van 100% furmint, het
unieke inheemse Hongaarse druivenras dat bekend staat om zijn levendige zuren,
citrustonen, mineraliteit, kruidigheid, kracht en rijpingspotentieel. Vanwege de hoge
zuren en gevoeligheid voor botrytis is deze druif uitermate geschikt voor de productie
van edelzoete wijnen zoals de Tokaj Aszú. Tegenwoordig wordt steeds meer furmint
tot een droge witte wijn gevinifieerd. De druiven voor de Meditation worden vergist
op roestvrij staal en de wijn rijpt daarna nog 6 maanden op 3-4 jaar oude vaten. De
wijn is geconcentreerd en complex, met elegante aroma’s van bloesem, citrus, peer
en perzik die elkaar subtiel aanvullen. In de mond heeft hij veel structuur, mineraliteit
en extract naast een volle, frisse, zijdezachte romigheid. Deze wijn is van een indrukwekkende kwaliteit en prachtig in balans!

Holdvölgy Vision 2014			
Holdvölgy Meditation 2012			

€ 13,95 (normaal € 17,50)
€ 19,95 (normaal € 23,95)

Witte wijnen vol karakter
Ant Moore Sauvignon Blanc ‘Signature’ 2016

Ant Moore verhuisde in 2002 van Australië naar Nieuw-Zeeland om wijnmaker te
worden bij het bekende Isabel Estate. Al meteen plantte hij wijngaarden rondom
zijn huis in Marlborough aan, in het beste deel van de streek. Sinds enkele jaren
vindt hij de kwaliteit van zijn biologische wijnen hoog genoeg om er zijn naam
aan te verbinden. De stijl is als Europees te typeren; geen overdreven uitbundige
plantenaroma’s dus in de sauvignon blanc, de nadruk ligt op balans, zuiverheid
en drinkbaarheid. Er wordt in twee rondes geoogst, in een tijdsbestek van 2 weken en altijd ’s avonds, zodra het koel begint te worden. De vergisting vindt deels
plaats op stalen tanks en deels op grote, oude vaten. In de levendige geur ruiken
we verse brandnetel, tropisch fruit zoals passievrucht en guave verweven met wat
meloen en citrusfruit. De smaak is fijn en subtiel, goed in balans en de afdronk
is lang en fris. Een mooi voorbeeld van een Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc
waarin mineraliteit, complexiteit en balans op de voorgrond staan.

Le Fay d’Homme - Vincent Caillé Muscadet ‘Fief des Côteaux’ 2015

Dit uit 25 hectare wijngaard bestaande familiedomein in de Muscadetstreek telt 50
verschillende percelen. De bodems bestaan uit gneis, orthogneis en gabbro: granietachtige gesteenten die een uitstekende ondergrond vormen voor wijnen met een hoge
mineraliteit. De wijngaarden worden biologisch bewerkt en sinds enkele jaren is Vincent Caillé zelfs overgegaan op de biodynamie. Een enorme uitdaging en prestatie in
een vrij koel en nat gebied als de Muscadet. In de kelder worden geen fabrieksgisten
gebruikt en zo min mogelijk zwavel. Alle wijnen rijpen op cementen vaten, wat de
puurheid, elegantie en frisheid ten goede komt. Kenmerkend voor muscadets is de
frisheid van citroen en appeltjes, ziltheid en vaak een mineralige toon van jodium,
die hem een ideale begeleider maken van witte (jodiumrijke) vissoorten maar ook
van schaal- en schelpdieren zoals mosselen en oesters. De zuurgraad van deze wijn
ondersteunt de mineraliteit en lengte, die alleen nog maar nog verder zullen toenemen
met wat flesrijping..

Astobiza Txakoli 2016

Deze Baskische witte wijn is de afgelopen maanden door meerdere sterrenrestaurants
geschonken in wijnarrangementen! Txakoli wordt geproduceerd in de streek langs de
Atlantische Oceaan vanaf de grens met Frankrijk tot voorbij Bilbao, waar we het wijnbedrijf Astobiza vinden. De op 300 meter hoogte gelegen wijngaarden worden zonder bestrijdingsmiddelen bewerkt en het kleine domein werkt (als eerste ter wereld!)
gecertificeerd CO2-neutraal. Bij de oogst vervoert men de druiven in kleine kratjes.
Uitsluitend de beste trossen worden voor de wijn gebruikt. De wijngaardopbrengsten
zijn uitzonderlijk laag: tussen de 35 en 50 hl/ha, de helft van wat hier gebruikelijk
is! In de cave worden moderne technieken toegepast om de wijn zo schoon en fris
mogelijk te produceren, met behoud van zijn heerlijke fruit. De wijn heeft aroma’s van
appel, peer, grapefruit en perzik en komt verfrissend, smakelijk en evenwichtig over. In
de lange afdronk opmerkelijk veel minerale en ziltige tonen, aangevuld met een klein
bittertje dat zo kenmerkend is voor de hondarribi zuri druif. Drink de wijn lekker koel
en combineer hem met sushi, sashimi, of ook heel spannend: met gorgonzola of cabrales… Door Lotte Wolf (sommelier The Grand en voorheen Oud Sluis) uitgeroepen
tot haar persoonlijke zomerwijn!

Ant Moore Sauvignon Blanc ‘Signature’ 2016		
Vincent Caillé Muscadet ‘Fief des Côteaux’ 2015
Astobiza Txakoli 2016				

€ 11,25
€ 10,50
€ 12,50

(normaal € 12,95)
(normaal € 12,50)
(normaal € 14,95)
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Zomerwijnen - wit, rood...
AGENDA Dão Branco 2016

Sinds kort hebben wij twee nieuwe Portugese wijnen in onze collectie, naast de wijnen van Dirk
Niepoort die we al voerden. De witte en rode AGENDA komen uit de Dão, die zich ten zuiden
van de Dourostreek bevindt. De witte is een blend van de lokale encruzado, malvasia fina en
cerceal branco. Hiervan wordt een prettig drinkende lichte en frisse wijn gemaakt die het goed
doet als aperitief of als begeleider van salades en van alles wat uit de zee komt. De wijn is sappig, mineraal en crispy, met aroma’s van groene appel, abrikoos en citrusvruchten zoals limoen.
Een zeer voedselvriendelijke wijn met een vriendelijk prijsje.

AGENDA Dão Tinto 2015

De rode AGENDA is gemaakt van de Portugese druivenrassen touriga nacional, alfrocheiro en
tinta roriz (=de lokale tempranillo). Het is een wijn die indruk maakt door zijn volle body en
zachtheid. Je ruikt allerlei zonnig zwart en vooral rood fruit (bessen, frambozen, kersen, pruimen)
en een vleugje rook en vanille. De wijn heeft een prettige zuurgraad, fluweelzachte tannines en
iets peperigs in de smaak en afdronk. Een heerlijke crowdpleaser die elk jaar weer medailles
in de wacht sleept bij concoursen als Mundus Vini en International Wine Challenge. Top bij
lamskoteletjes of BBQ!

Antonio Arráez Vivir Sin Dormir 2015
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Bodegas Arráez in Valencia is een geslaagd voorbeeld van een traditioneel Spaans
wijnhuis dat (deels) omschakelt naar een moderne manier van wijn maken. Antonio
Arráez deed tijdens zijn stage in de dynamische Ribera del Duero uitgebreide ervaring op met nieuwe vinificatietechnieken. De rode wijnen die hij uitbrengt zijn stuk
voor stuk hits, ook onder het jongere publiek. Ze zijn toegankelijk, zonnig, zacht, vol
en intens maar niet te zwaar. De Vivir Sin Dormir is gemaakt van biologisch geteelde
monastrell in de DO Jumilla. De stokken zijn maar liefst 35-40 jaar oud. Jumilla ligt
landinwaarts bij Alicante, de wijngaarden van Arráez zijn warm en zonnig en liggen
op 650 meter hoogte. Dit zorgt voor grote concentratie en rijpheid van de druiven,
maar alsnog voor voldoende zuren en frissere aroma’s dankzij de koele nachten. De
wijn heeft een intense neus van rood en zwart fruit en ook een flinke vleug vanille
door de 4 maanden rijping op eikenhout. In de smaak veel zongerijpt en ‘jammy’
donker fruit zoals bessen en bramen met een structuur van zijdezachte tannines. Wat
een goede wijn is dit! Wordt door proevers steevast euro’s duurder geschat!

Stéphane Ogier Syrah d’Ogier 2014

Stéphane Ogier maakt deze wijn van 100% syrah met dezelfde zorg en toewijding als
zijn Côte-Rôties. Het was de eerste wijn die onder zijn eigen naam werd uitgebracht
sinds Stéphane de leiding van het bedrijf van zijn vader Michel overnam, nadat hij vele
jaren eerder al, in 1998, zijn fulltime intrede deed in het bedrijf. De druiven worden
met de hand geplukt, streng geselecteerd en gefermenteerd met de natuurlijke gisten.
De rendementen zijn laag: 45 hl/ha bij een plantdichtheid van 8000 stokken per hectare. De wijn rijpt 12 maanden op gebruikte barriques. Hij heeft behoorlijk wat diepte,
balans en erg fijne, soepele tannines. In de aardse geur ruik je zwart fruit, viooltjes,
kruiden als tijm en laurier en vooral zwarte peper. Echt syrah, echt Noord-Rhône. In de
mond is de wijn sappig, soepel en rond en valt de elegante frisheid op. Een geweldige
aanrader voor zijn prijs. Heerlijk bij een goede steak of gegrild lamsvlees. Een erg fijne
syrah om in de zomer te drinken.

Agenda Dão Branco 2016				
Agenda Dão Tinto 2015				
Antonio Arráez Vivir Sin Dormir 2015 		
Stéphane Ogier Syrah d’Ogier 2014		

€
€
€
€

6,75
6,75
7,75
11,95

(normaal € 7,95)
(normaal € 7,95)
(normaal € 8,95)
(normaal € 13,95)

Duitsland - Moezel
Carl Loewen - Leiwen

In december 2016 werden de Moezelwijnen van Karl Josef en Christopher Loewen door Falstaff uitgeroepen tot
‘Kollektion des Jahres’. Met hun 2015’s scoorden vader en zoon ook nog eens tussen de 90 en 95 Parkerpunten voor
al hun wijnen. De Riesling Alte Reben 2016 vinden wij zo mogelijk nóg mooier dan de 2015! Zou dat komen door
het oogstjaar of door het feit dat dit dynamische domein zichzelf elk jaar weer blijft overtreffen? Feit is dat 2016,
na een veel te natte mei- en junimaand, prachtig rijp en gezond fruit heeft geleverd dankzij de geslaagde (warme
en droge) zomer en nazomer. Een ander feit is dat de wijngaarden van domein Carl Loewen gekenmerkt worden
door een zeer hoge plantdichtheid (vaak 10.000 stokken per hectare) en voor het grootste gedeelte beplant zijn
met oude wijnstokken. Zo is het Weingut in het bezit van een rieslingwijngaard die uit 1896 stamt en daarmee tot
de oudste ter wereld behoort! Karl Josef staat bekend om zijn zwak voor oude, steile, arbeidsintensieve wijngaarden. Sinds 2012 brengt zoon Christopher (geboren in 1991 en afgestudeerd aan Geisenheim University) zijn eigen
dynamiek, kennis en internationale ervaring in het bedrijf. Hij deelt de passie voor oude wijngaarden met zijn vader,
samen zien zij hun potentieel om grote wijnen te leveren en zo gaan zij steeds weer nieuwe uitdagingen aan. Veel
van hun stokken zijn rasecht, oftewel niet geënt op Amerikaanse onderstokken. Dit is mogelijk dankzij de bodems
van leisteen, waarin de phylloxera druifluis zich niet thuis voelt. Deze stokken hebben minder groeikracht, helemaal
als ze oud zijn, en leveren daardoor kleinere druiven met meer concentratie. Zowel in de wijngaard als in de kelder
proberen de Loewens zo min mogelijk te interveniëren. De fermentatie van de druiven gebeurt spontaan, met de
natuurlijke gisten. Deze vergistingen gaan langzaam en duren tot wel 100 dagen. De wijnen rusten tot vlak voor
botteling op hun gistbezinksel en worden zo puur mogelijk gebotteld.

Blauschiefer 2016

De enige blend in het gamma van Carl Loewen. De Blauschiefer (genoemd naar de
wijngaardbodem van blauwe leisteen) wordt gemaakt van riesling en müller-thurgau.
De riesling zorgt voor de elegantie en het fijne fruit, de müller-thurgau voor het sappige karakter, met wat muskaatachtige tonen. Een frisse, zachte witte wijn die uitstekend dienst doet op een mooie zwoele zomeravond. Licht verteerbaar en doordrinkbaar – en dat is gelukkig niet zo’n probleem voor deze prijs!

Pinot Blanc 2016

Op Prowein proefden wij voor het eerst de 2016 en we genieten nog steeds na van
deze wijn. De op het zuidwesten gelegen Leiwener Klostergarten, met een diepe
bodem van grijze leisteen, biedt een ideaal terroir voor de pinot blanc druif. Ook
deze wijn is spontaan vergist. Hij rijpt net als de rieslings op grote houten foeders op
de eigen lie en krijgt daardoor extra complexiteit en rondeur mee. Het resultaat is een
elegante en volle pinot blanc, met tonen van wit fruit zoals peer, kweepeer, een lichte
kruidigheid en een duidelijke minerale toets. Een goddelijke aperitiefwijn, maar zijn
kracht en lengte maken hem ook erg geschikt voor bij de maaltijd.

Riesling Alte Reben 2016

Zoals we al zeiden: wellicht nóg mooier dan 2015! Afkomstig van steile en minder steile
wijngaarden die tussen de 50 en 70 jaar geleden beplant zijn, met een zeer hoge plantdichtheid (10.000 stokken p/ha). Door de hoge leeftijd van de stokken in combinatie met
een hoge plantdichtheid zijn de rendementen beperkt en de concentratie hoog. Zeer langzaam vergist met de druifeigen natuurlijke gisten. Hierdoor, en doordat pas enkele dagen
voor het bottelen het gistbezinksel wordt verwijderd, is de wijn rijk aan aroma’s: bloesem,
limoen, honing, rijpe gele appel, peer... Hij heeft ondanks zijn rijkdom een goede kruidige
bite en is knisperend fris. Een echte Loewen-riesling, met lichtheid, elegantie en karakter!

Carl Loewen Blauschiefer 2016		 € 9,50
Carl Loewen Pinot Blanc 2016		 € 9,95
Carl Loewen Riesling Alte Reben 2016		 € 11,50

(normaal € 10,95)
(normaal € 11,95)
(normaal € 13,95)
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Frankrijk - Ventoux
Domaine de Fondrèche - Mazan

Ruim twintig jaar geleden kocht Sébastien Vincenti dit wijndomein, gelegen op
een plateau aan de voet van de Mont Ventoux. Tot 2015 is hij bezig geweest
met de bouw van een moderne vinificatieruimte maar vooral met de herstructurering van alle wijngaarden, 38 hectare in totaal. Met zijn team bestudeerde hij
de identiteit (‘identi-terre’ zegt Sébastien zelf), bodems en microklimaten van de
terroirs en bracht deze in kaart. De alluviale zandbodems leenden zich het best
voor de productie van witte en rosé wijnen. De blauwe druivenrassen kwamen
vooral op de terroirs met kalk- en kleirijk grind. Omdat de wijngaarden op een
plateau gelegen zijn, is er veel zon en daarnaast wind die verkoeling geeft en
ziektes verdrijft. Bovendien is de drainage optimaal: overtollig water wordt snel
afgevoerd maar de bodem houdt voldoende vocht vast om de stokken geen
waterstress te geven. Sébastien schakelde al geruime tijd geleden over van
biologische naar biodynamische wijnbouw. Zijn wijnen bezitten een opvallende
frisheid, balans en (voor deze regio) lichtheid. Hij maakt evenwichtige wijnen
met een uitmuntende prijs-kwaliteit-verhouding. Zoals hij het zelf zegt: “Ons doel
is simpel: wijnen met ‘identiterre’ produceren! Diepe wijnen met een minerale
ruggengraat en met een balans tussen volheid en frisheid, tussen kracht en
elegantie.”

Fondrèche Rosé 2016

12

De Ventoux rosé van Fondrèche is al jaren een van de populairste Zuid-Franse rosés. De wijn
is dan ook steevast uitverkocht nog voordat hij op de markt komt. Gelukkig hebben wij sinds
vorig jaar een grotere allocatie gekregen! Het biodynamisch bewerken van de wijngaarden
en vroeger oogsten hebben eraan bijgedragen dat deze wijn nog verder aan finesse en
verteerbaarheid gewonnen heeft (slechts 12% alcohol!). Sébastien werkt zeer hygiënisch, met
minimaal gebruik van zwavel, en ook dat merk en proef je. Het is een buitengewoon pure
wijn van 50% cinsault, 30% syrah en 20% grenache noir, met in de geur tonen van citrusfruit,
perzik en aardbeien. In de smaak heeft hij naast zijn frisse tonen vooral rood fruit. De afdronk
is mineralig en verfrissend. In Robert Parker’s Wine Advocate van Robert Parker scoort hij
regelmatig 90 punten! Hét alternatief voor de modieuze Provence rosé en dan ook nog eens
met een prijs die ruim 30% lager ligt.

Blanc du Domaine 2015

In 2015 werd de eerste jaargang van deze witte bio-blend van Fondrèche gelanceerd.
Oogstjaar 2014 kreeg meteen 16,5 punten van Jancis Robinson! 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 assemblage is deels gerijpt op nieuwe
eikenhouten vaten. Toch heeft de wijn een opvallend natuurlijk karakter. 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. 2015 is een groot jaar bij Fondrèche. 90 punten Parker

Persia Blanc 2016

Slechts één groot vat wordt er jaarlijks van de Persia Blanc geproduceerd. Hier wordt de
verwende wijndrinker danig door verrast. De wijn is gemaakt van het allerbeste perceel met
oude roussanne. De aanzet is breed en overtuigend en de voortzetting energiek, maar niet
te machtig of vermoeiend. Het terroir spreekt hier, zoals Fondrèche het graag wil. Een wijn
met natuurlijke aroma’s, romigheid en boordevol nuances. Rijk, maar koel. Vol, maar met
fraîcheur. Dynamisch en met veel lengte in de afwerking. Een grootse wijn met een groot
karakter, zeker in het uitermate geslaagde 2016. Er is ook nog een beetje Persia Blanc 2015
(93 punten Parker).

Fondrèche Rosé 2016		 € 9,50
Fondrèche Blanc du Domaine 2015		 € 10,95
Fondrèche Persia Blanc 2016		 € 17,50

(normaal € 10,95)
(normaal € 13,50)
(normaal € 19,95)

Duitsland - Ahr
Jean Stodden - Rech

Het domein van Stodden in het Ahrdal heet niet voor niets ‘Das Rotweingut’. Spätburgunder, oftewel pinot noir, ‘de
mooiste der blauwe rassen’, is de druif waar het hier allemaal om draait. Die kan langs de Ahr prachtig, langzaam
rijpen dankzij de beschutte ligging van de wijngaarden, die bovendien steil zijn en op het zuiden gericht. Daardoor
worden de zonnestralen optimaal opvangen. De warmte wordt vervolgens goed vastgehouden door de bodems
van donkergrijze leisteen. Dit kleine Duitse wijngebied van 560 hectare ligt maar 50 kilometer zuidelijker dan
Maastricht maar staat door deze ideale omstandigheden bekend als ‘pinot noir paradijs’. Weingut Jean Stodden
bestaat al meer dan 400 jaar, maar het was wijlen Gerhard Stodden die de Ahr op de kaart zette als topgebied
voor droge spätburgunder. Zoon Alexander zet het levenswerk van zijn vader voort, en met niet aflatend succes.
Zijn Ahrwijnen zijn gelauwerd en veel gevraagd. In de Eichelmann-gids werd al gezegd dat, als Alexander Stodden zo doorgaat, men zich in de toekomst de reis naar Bourgogne kan besparen… Hij is in het bezit van de beste
percelen van de streek (denk aan de grand cru wijngaarden Recher Herrenberg en Sonnenberg) die hij duurzaam
bewerkt. Stodden is aangesloten bij de Duitse Fair’n Green associatie. De druiven worden met de hand geplukt
en streng geselecteerd. Vergisting vindt altijd plaats op RVS, de wijnen rijpen daarna veelal op grote eikenhouten
foeders, waarvan sommige wel 50-60 jaar oud zijn. Jaarlijks vervangt Alexander 25% van de vaten door nieuw
hout. Stoddens pinot-stijl is mineralig, krachtig, fris, heel precies en gefocust. De wijnen zijn van een buitengewone
kwaliteit en kunnen uitstekend rijpen.

Blanc de Noir 2016

Een witte wijn van blauwe (spätburgunder) druiven. Deze op en top vrolijke wijn
wordt gemaakt van de ‘free run juice’ van pinot noir. De druiven zijn met de hand
geplukt en worden heel zacht geperst. Het eerste sap is door het minieme schilcontact vrijwel kleurloos. Dit vergist vervolgens spontaan, dus met de van nature
aanwezige gisten, op RVS. Ook de verdere rijping vindt plaats op staal, zodat het
een al fruitigheid en frisse aroma’s zijn die de klok slaan in deze wijn. Als je goed
proeft bespeur je een heel klein restzoetje. Een wijn waar je heel vrolijk van wordt!
Drink ’m gekoeld op een zomerse dag en je weet wat we bedoelen. Gastronomisch ook interessant, een kameleon bij lichte gerechten!

Pinot Noir 2015

Een aantrekkelijk geprijsde wijn met het typerende pinotkarakter van Stodden
die al jong toegankelijk is. 2015 was een topjaar en zorgde voor extra mooi
fruit en tannines. Volgens Alexander zelf zijn beste vintage sinds 2000! De Pinot Noir is primair fruitig en fris maar heeft een goede tanninestructuur. Gerijpt
op oude houten foeders. Je ruikt rode bessen en kersen. Sappig en fruitig in de
mond. Door de aardse toets heerlijk bij een gerecht met paddenstoelen, kalfsvlees, wild gevogelte of bij de borrel met rillette van eend... Het is bovendien
een rode wijn die perfect samengaat met een gebakken visje.

Recher Spätburgunder 2013

Deze wijn heette voorheen Recher Herrenberg, maar omdat van deze topwijngaard
ook een Grosses Gewächs gemaakt wordt, mag alleen de GG naar de Lage genoemd
worden. Deze ‘kleine GG’ werd aldus omgedoopt tot Recher Spätburgunder. De druiven
komen van een zeer steile helling die pal op het zuiden ligt en een bodem heeft van
leisteen en ‘Grauwacke’, zandsteen. De wijn kreeg 17 maanden houtrijping op nieuwe
en gebruikte barriques en is niet gefilterd. Decanteren wordt aanbevolen. Prachtige, typerende aroma’s van kersen, stenige mineralen en een rokerige toets. Een buitengewoon
elegante, verfijnde, gefocuste en frisse wijn, met lichte doch vlezige tannines. Ondanks
zijn jeugd zeer toegankelijk.

Jean Stodden Blanc de Noir 2016		 € 14,95
Jean Stodden Pinot Noir 2015		 € 14,95
Jean Stodden Recher Spätburgunder 2013		 € 32,95

(normaal € 17,95)
(normaal € 17,95)
(normaal € 39,95)
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Frankrijk - Elzas
Domaine Schoffit - Colmar

Domaine Schoffit wordt beschouwd als een van de beste producenten van
de Elzas. Waar het domein zich vroeger onderscheidde met wijnen die
bijzonder rijk en daardoor minder droog waren, maken ze tegenwoordig
rijke wijnen maar dan in een drogere stijl. Tien jaar geleden sprak Bernard
Schoffit zich daar al over uit: “Ik wil drogere, gastronomische wijnen maken,
waarvan je bij de maaltijd rustig een fles leegdrinkt.” Voor de gehele Elzas
is het nastreven van een drogere wijnstijl momenteel een enorme worsteling,
want de klimaatsverandering zorgt ervoor dat de wijnen met gemak nog
rijker en zoeter (of alcoholischer) worden. Schoffit heeft echter een prachtige
balans bereikt, de wijnen zijn merkbaar frisser en mineraliger, zonder het
kenmerkende ‘Schoffit-karakter’ te verliezen. Dit is de Elzas op zijn best: aromatische, geconcentreerde, gastronomische witte wijnen van druivenrassen
die juist op deze plek zo’n volle, weelderige, fruitige stijl leveren, mét behoud van zuren. Dankzij het gematigde
maar wel droge en zonnige klimaat komen de aroma’s langzaam en volledig tot ontwikkeling waardoor de wijnen
prachtig expressief zijn. Gastronomisch interessant en geweldig inzetbaar, ook bij Aziatisch en pikant eten!

Schoffit Chasselas ‘Vieilles Vignes’ 2015

14

Het druivenras chasselas (ook: gutedel) kent zijn oorsprong in Zwitserland. Tot 1970
bestond nog 10% van het wijngaardareaal in de Elzas uit chasselas, nu bij lange na
geen 1% meer. Bernard Schoffit heeft gelukkig nog een wijngaard met zeer oude stokken (80+jaar!) die hij vertroetelt en die mooie, zelfs indrukwekkende wijnen geven.
Sterker nog, Schoffit is beroemd geworden door deze Chasselas! Het is een wijn die
bij de internationale pers niet onopgemerkt is gebleven en die het opvallend goed
doet in restaurants. Hij heeft een flinke geur, met fris wit fruit en opvallende florale en
lichte spicy (kardemom, nootmuskaat) tonen. De smaak is aangenaam droog en rijk,
met tonen van wit fruit zoals goudreinet, een vleug lychee en hints van hooi en noten.
De afdronk is zuiver en intens. Een unieke wijn met veel concentratie en lengte. Heerlijk bij huisgemaakte zalmmousse, kaasfondue en salades die best een beetje pittig (oosters) mogen zijn.

Schoffit Pinot Blanc Auxerrois ‘Vieilles Vignes’ 2014

De pinot blanc en auxerrois worden in de Elzas vaak geblend. Auxerrois heeft erg
milde zuren maar zorgt voor karakter en body, pinot blanc levert souplesse en frisheid.
De druiven van Schoffit komen van oude wijngaarden, de meeste stokken zijn 50+
jaar oud. Daardoor onderscheidt de Pinot Blanc Auxerrois van Schoffit zich door zijn
complexiteit en potentieel om te ouderen. Wees niet verbaasd als je een 8 jaar oude
fles van deze wijn drinkt die nog steeds springlevend is! De wijn heeft prachtige tonen
van peer, perzik en abrikoos, naast opwekkende citrustonen en een complexe kruidigheid. Multi-inzetbaar bij de maaltijd: van gravlax tot Italiaanse prosciutto en van Thaise
kipgerechten tot Mexicaans!

Gewurztraminer Harth ‘Cuvée Caroline’ 2012

De Harth-wijngaard van Schoffit nabij Colmar beslaat 10 hectare en is voor
20% beplant met gewurztraminer. Een fraaie gewurztraminer zoals deze cuvée
past natuurlijk voortreffelijk bij een kaasplankje vol sterk geurende kaasjes, zoals munster en blauwschimmelkazen. Een maaltijd kan niet lekkerder eindigen!
Maar ook is het een wijn voor bij pittige (Aziatische) gerechten. Er valt veel te
ontdekken in deze wijn: het rijke parfum van gekonfijte lychee, abrikozen, appel, rozen en vijgenjam gaat een spannend gevecht aan met de kruidige tonen
die de gewurztraminer van nature heeft. Ook ruiken en proeven we tonen van
mango, banaan, meloen en zelfs peper en bacon… Een vlezige verwenwijn boordevol smaak en fruit!

Schoffit Chasselas ‘Vieilles Vignes’ 2015			
Schoffit Pinot Blanc Auxerrois ‘Vieilles Vignes’ 2014		
Schoffit Gewurztraminer Harth ‘Cuvée Caroline’ 2012		

€ 12,50 (normaal € 14,50)
€ 11,95 (normaal € 13,95)
€ 15,95 (normaal € 17,95)

Duitsland - Nahe
Schäfer-Fröhlich - Bockenau

Tim Fröhlich is al jaren een van de allerbeste, spannendste en meest succesvolle Duitse
wijnmakers. ‘Meester van de spontane gisting’ wordt deze vakman vaak genoemd. Zijn
wijnen hebben een duidelijke eigen signatuur. Ze zijn perfect in balans, uitermate precies en hebben fantastisch fruit. Rieslingkampioen Tim krijgt voor zijn grootste rieslings al
jaren op rij scores van 95 en 96 Parkerpunten. Hij slaagt er elk jaar weer in zichzelf te
overtreffen en behaalt zelfs in lastige vintages als 2013 en 2014 verbazingwekkende resultaten. 2015 was in Duitsland en zeker ook in de Nahe een perfect oogstjaar waarin
alles meezat: het was warm en droog, zonder problemen als hagel of langdurige
regenval. De 2015 rieslings zijn ongekend rijk van smaak en hebben prachtige zuren.

Weissherbst 2014

Een van de lekkerste rosés in ons assortiment is de Weissherbst van Schäfer-Fröhlich.
De wijn wordt voor 100% gemaakt van pinot noir en uitsluitend van het sap dat spontaan afloopt. Hierdoor is de kleur van de wijn bleekroze. Maar hoe gereserveerd de
kleur ook is, in de smaak vindt er een subtiele krachtexplosie plaats! De 35 tot 40 jaar
oude stokken van de grand cru wijngaard Stromberg voorzien de wijn van minerale
tonen en een mooie lengte. De wijn heeft de typerende elegantie en precisie die we
zo goed kennen van Tim. Mooi zacht wit maar ook rood fruit zoals frambozen, bosaardbeien en roze grapefruit. Een milddroge wijn voor een mooie lange zomer, met
of zonder zomers gerecht erbij. Probeer hem eens bij tonijn: een sublieme combinatie!

Riesling Trocken 2015

De basisriesling van Schäfer-Fröhlich, de Riesling Trocken, is een selectie van druiven
afkomstig van jonge stokken uit zowel de topwijngaarden als uit lager gelegen wijngaarden. In de geur heeft de wijn aroma’s van perzik en tropisch fruit zoals papaja,
passievrucht en een hint van ananas. In de smaak ook weer subtiel exotisch fruit,
citroengras en citroenmelisse, op een achtergrond van fraaie zuren en licht ziltige
minerale tonen. De wijn is ongekend zuiver en fijntjes en in de afdronk toont hij zijn
kracht en diepte. Een mooie opstap naar de hogere wijnen van Schäfer-Fröhlich, want
deze instap ‘Gutswein’ heeft diezelfde klasse en is niet voor niets het visitekaartje van
dit tophuis!

Schiefergestein 2015

Deze wijn ging vroeger als ‘Felseneck’ door het leven en was vernoemd naar
de wijngaard waaruit de druiven afkomstig zijn. Toen de gelijknamige Grosses Gewächs van deze wijngaard geïntroduceerd werd, moest er een andere
naam gekozen worden voor deze cuvée. Dat werd ‘Schiefergestein’ oftewel
leisteen, de naam van het gesteente waardoor de bodem van Schäfer-Fröhlich’s
beste wijngaard Felseneck gedomineerd wordt. De steile wijngaard heeft een
hellingspercentage van 35-60% en ligt op 220-300 meter hoogte. Uiteraard
maakte Tim in ‘dream vintage’ 2015 weer een uitmuntende Schiefergestein. De
druiven werden pas in de tweede helft van oktober geoogst en waren perfect
fenolisch rijp. In de neus is het alsof je de leisteen ruikt, naast roze grapefruit,
kruiden zoals munt en citrusschil. Een terroirgedreven riesling met veel diepgang
en complexiteit. Het is een wijn die rustig 15 jaar mee kan en nog mooier en interessanter wordt met enkele
jaren kelderrust. Een grote wijn, gemaakt met de precisie van een laser, met een sympathieke prijs. Een kleine
Grosses Gewächs. Voor de ongeduldigen en echte liefhebbers is er ook nog een beetje 2013 en 2014!

Schäfer-Fröhlich Weissherbst 2014			
Schäfer-Fröhlich Riesling Trocken 2015			
Schäfer-Fröhlich Riesling Schiefergestein 2015

€ 13,50
€ 14,50
€ 24,50

(normaal € 15,95)
(normaal € 16,95)
(normaal € 27,50)
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Frankrijk - Languedoc
Rives-Blanques - Limoux-Cépie
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Misschien wel het beste domein van Limoux. Het op 350 meter hoogte gelegen Château Rives-Blanques omvat ruim 20 hectare aan wijngaarden. De
Nederlandse bankier Jan Panman en zijn half Engelse vrouw Caryl kochten
dit domaine aan de voet van de Zuid-Franse Pyreneeën in 1999. Ze haalden
de toenmalige eigenaar Eric Vialade over om in dienst van het domein te
blijven als ‘régisseur’, bedrijfsleider, zodat ze door hem alle kneepjes van
het vak en hoeken van het domein konden leren kennen. Hij is er nooit meer
weggegaan: Vialade, opgeleid in Bordeaux en in het biologisch wijn maken
door zijn vader, is inmiddels al 30 jaar lang de wijnmaker op Rives-Blanques.
De hoge ligging van de wijngaard en de westenwind die er regelmatig
waait, hebben twee voordelen: er kunnen dankzij de verkoeling prachtige
frisse witte en mousserende wijnen gemaakt worden en de wijnstokken hebben door de wind minder last van schimmelziekten. De bekendste stille witte
wijnen uit de Limoux zijn die van chardonnay. Zoals Master of Wine Jancis
Robinson schreef: “Buiten de Bourgogne is Limoux waarschijnlijk het meest
geschikte gebied om mooie chardonnaywijnen te maken.” De ‘Cuvée Odyssée’ van Château Rives-Blanques werd door haar zelfs vergeleken met de
wijnen uit Meursault en Puligny-Montrachet. Château Rives-Blanques was een van de eerste domeinen in Frankrijk
die volgens de natuurvriendelijke ‘agriculture raisonnée’ methode werkte, die dicht tegen de biologische wijnbouw
aan zit. De druiven worden dan ook geteeld volgens de beginselen van de ‘Terra Vitis’ federatie. Een deel van de
wijngaarden wordt volledig biologisch bewerkt. Er worden alleen witte druiven verbouwd: het lokale ras mauzac,
chardonnay en chenin blanc. Over de Crémant de Limoux, hun mousserende wijn van chardonnay en chenin, zei
Jancis Robinson: “Verrukkelijk. Wie heeft er nog champagne nodig?” De AOC Limoux staat verder bekend om haar
stille witte wijnen van chardonnay en chenin die vergisten en rijpen op eikenhouten barriques. Die van het echtpaar
Panman horen volgens vele kenners tot de allermooiste van de streek. Dit kunnen we bij het ter perse gaan van dit
bulletin ook weer lezen in de in mei 2017 verschenen editie van Robert Parker’s Wine Advocate!

Chardonnay-Chenin du Domaine 2016

De favoriete ‘wijn voor elke dag’ van de Panmans. Gemaakt van chardonnay en
chenin blanc, ‘s nachts in alle koelte geoogst, met de hand gesorteerd en voor
zonsopgang geperst. De wijn is geurig en sappig, met wit fruit en citrus, vriendelijke
zuren en een lichte kruidigheid. Een heerlijke wijn die nooit verveelt, voor, tijdens en
na de maaltijd! Wordt in diverse restaurants met een Michelinster als huiswijn geserveerd. Onlangs geselecteerd als een van de zes witte topwijnen uit de Languedoc
en benoemd tot ‘Ambassadeur van de Languedoc’.
Een topwijn voor een topprijs!

Chardonnay ‘Odyssée’ Limoux 2015

Jeb Dennuck schrijft in Robert Parker’s Wine Advocate van mei 2017 dat jaargang
2015 ook in de Limoux-regio tot de allermooiste van deze eeuw behoort. Het was
een warm en droog jaar, met voldoende waterreserves in de bodem dankzij de natte
winter van 2014. Dankzij de ‘Indian summer’ vanaf half september tot in oktober kon
er bovendien onder ideale omstandigheden geplukt worden. De chardonnaydruiven
voor de Odyssée worden handmatig geoogst en geselecteerd. Vervolgens gist en
rijpt de wijn ‘sur lie’ in Franse eikenhouten vaten, waarvan 20% nieuw is. De wijn is
rijk aan aroma’s van citrus, appel, ingetogen exotisch fruit en bloesem. In de smaak
vinden we sappig citrusfruit, tonen van brioche, hazelnoot en een boterig vetje. “Je
zou er graag het dubbele voor hebben betaald als er Puligny op het etiket had gestaan,” zegt Jancis Robinson over
deze cuvée. Een wijn met een mooie frisheid en een goede ‘bite’. Kan uitstekend rijpen. 90 punten Parker.

Rives-Blanques Chardonnay-Chenin du Domaine 2016		
Rives-Blanques Chardonnay ‘Odyssée’ Limoux 2015		

€ 8,50 (normaal € 9,95)
€ 12,95 (normaal € 14,95)

Rives-Blanques - vervolg
Chenin Blanc ‘Dédicace’ 2014

Rives-Blanques maakt absoluut één van de spectaculairste chenins in de regio. Een wijn
die met de jaren steeds spannender wordt en onder ideale omstandigheden zomaar een
jaar of 15 oud kan worden! Door de relatief hoge ligging van Limoux gedijt de druif hier
uitstekend. Vooral in relatief koelere jaren worden hier de beste chenins gemaakt! 2014
is typisch zo’n jaar. De wijn heeft een sprankelende frisheid, die zo kenmerkend is voor
de chenin uit bijvoorbeeld de Loire. De wijn komt van 45 jaar oude stokken en wordt
vergist en zes maanden gerijpt op Franse eiken vaten, waarvan een klein deel nieuw is.
Tweemaal per week wordt er bâtonnage (omroeren van de gistcellen) toegepast voor extra rondeur en smaakrijkdom. De wijn heeft in geur en smaak mooie citrus, citroenroom,
perzik, ingehouden tropische fruittonen en een mineralige toets. De rijping op eikenhout
zorgt voor een verleidelijke vleug vanille en rokerige tonen van geroosterd brood.

Blanc de Blancs Crémant de Limoux 2015

Deze Crémant de Limoux bestaat uit chardonnay aangevuld met wat chenin blanc. Hij
wordt op dezelfde manier gemaakt als champagne en deze ‘blanc de blancs’ is daar
dan ook een prima alternatief voor. En dat voor een wel héél aangename prijs... 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 appelbrioche. Verrukkelijk.”

Vintage Rose Crémant de Limoux 2015

Gemaakt van met de hand geoogste chardonnay en soms iets chenin blanc, aangevuld met zo’n 5% pinot noir die de wijn zijn delicate roze kleur geeft. Tevens zorgt de
pinot voor extra structuur in de mond en voor heel subtiele aroma’s van bosaardbei en
frambozen. Zuiver en lang. “A very pretty champagne substitute,” aldus Jancis Robinson.
Gouden medaillewinnaar op het Concours des Crémants de France!

Antonio Arráez - Valencia
Antonio Arráez Cava Brut Reserva

Antonio Arráez kent u misschien van zijn beroemde toegankelijke rode wijnen zoals de Mala Vida en Vivir Sin Dormir. Arráez maakt echter ook een mousserende
witte wijn die al jaren een regelrechte hit is: de Cava Brut Reserva. 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 suikerdosage, 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 toast en mokkataart. De fijne mousse en volle, romige smaak en afdronk
maken het feest compleet!

Alle mousserende wijnen zijn sterk in prijs gedaald door de nieuwe accijns wetgeving!
Rives-Blanques Chenin Blanc ‘Dédicace’ Limoux 2014		
Rives-Blanques Blanc de Blancs Crémant de Limoux 2015
Rives-Blanques Vintage Rose Crémant de Limoux 2015		
Antonio Arráez Cava Brut Reserva				

€
€
€
€

12,95 (normaal € 14,95)
13,75 (was € 18,95)
14,75 (was € 20,95)
9,95 (was € 13,95)
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Duitsland - Rheinhessen
Wagner-Stempel - Siefersheim

De sympathieke en gedreven biologische wijnmaker Daniel Wagner van Weingut
Wagner-Stempel uit Rheinhessen is beroemd om zijn exceptioneel mooie rieslings.
Siefersheim ligt in het uiterste noordwesten van Rheinhessen, tegen wijnbouwgebied Nahe aan, waarmee het dezelfde vulkanische porphyrbodem deelt. Deze
bodem staat aan de basis van Daniels zuivere, terroirgetypeerde wijnen met veel
fruit, mineraliteit en prachtig fijne zuren. Hij werkt al sinds 2005 biologisch en gebruikt dus geen kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen in de wijngaarden.
Voor dat laatste leent het klimaat in het heuvelachtige Siefersheim zich gelukkig
goed: het is er relatief droog en winderig, waardoor Daniel weinig problemen
heeft met botrytis. Al in 2004 werd hij gevraagd om toe te treden tot de VDP,
de vereniging van de beste wijnhuizen in Duitsland. Oogstjaar 2016 heeft iedereen in Duitsland verrast. Niemand verwachtte aan het begin van de zomer zo’n
goede oogst. Wat begon als een nat jaar met veel ziektedruk, werd vanaf eind
juni goed gemaakt door een lange periode van warm en droog weer. Ook in de oogsttijd gedroeg het weer zich
voorbeeldig en Daniel en zijn rechterhanden Oliver en Udo kregen gezonde, rijpe druiven in de kelder.

Rosé Trocken 2016
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Wie deze rosé eenmaal ontdekt kan niet meer terug. Daniel is al meer gaan
produceren maar kan de vraag nog steeds niet aan. De wijn heeft die prachtige
lichte kleur die we kennen van Provence-rosés. Het is een blend van st. laurent en
spätburgunder, die een minimaal schilcontact hebben gehad bij het persen. De
wijn heeft een subtiele geur van rode bessen, framboosjes en bosaardbeien. In de
smaak komt de wijn aanvankelijk heel licht over, maar schijn bedriegt. Al snel komt
de klasse van het terroir bovendrijven met een goede diepte, naast het heerlijke
fruit dat op de voorgrond blijft. Opvallend zuiver, subtiel en energiek, met een
opwekkende afdronk.

Riesling Trocken 2016

50% van Daniels aanplant bestaat uit riesling, de ‘koningin van de druivenrassen’. Deze
druif staat bekend om zijn boeiende zurenspel en de wijze waarop hij zijn terroir kan
reflecteren. Dat is ook in de basisriesling van Wagner-Stempel, de ’Gutswein’, goed
te proeven. De druiven komen van een tiental percelen, onder andere van de jonge
rieslingstokken in de grand cru wijngaard Heerkretz, en worden deels natuurlijk vergist.
De wijn heeft alles: hij is aromatisch (appel, abrikoos, perzik, citrusfruit), zuiver, sappig,
knisperfris en elegant dankzij de levendige zuren en heeft een mooie mineraliteit. De
afdronk is verfijnd en tintelfris.

Riesling vom Porphyr 2015

We hebben gelukkig nog extra bij kunnen krijgen van deze geliefde, grootse wijn! Een
echte terroir-riesling, met de klasse van Daniels Grosse Gewächse maar dan in een iets
slanker jasje. De druiven komen van de ‘jongere’ 15-25 jaar oude stokken in de grand
cru wijngaarden Höllberg en Heerkretz met vulkanische porphyrbodems. De rendementen zijn bescheiden (40 hl/ha) en de geconcentreerde druiven worden laat en extra
rijp geplukt. Een derde deel van de wijn rijpt op groot Stückfass, wat bijdraagt aan de
romige smaak vol fruit als perzik en abrikoos. Ook proef en ruik je groene kruiden zoals
munt en citroenmelisse en een duidelijke ‘vulkanische’ toets. Dat alles wordt ondersteund
door die kenmerkende knisperende zuren. Ook in de lange, ziltige afdronk proef je het
terroir. Vom Porphyr is een krachtige, spannende, rijke en mineralige riesling met een
geweldige prijs-kwaliteit-verhouding die zich bijzonder mooi ontwikkelt. Met zijn 2015 Riesling vom Porphyr sleepte
Daniel de eerste prijs in de wacht in de categorie droge riesling bij de Best of Riesling verkiezing. Hieraan deden
meer dan 2600 rieslings uit 27 verschillende wijnbouwregio’s uit maar liefst 14 landen en 3 continenten mee, die
werden beoordeeld door een 100-koppige jury van rieslingexperts.

Wagner-Stempel - vervolg
Heerkretz Grosses Gewächs 2015

Eén van de best beoordeelde Grosses Gewächse van het topjaar 2015 is de Heerkretz
van Wagner-Stempel. Bij Robert Parker 94-95 punten, James Suckling 96 punten en de
tweede plaats op de BerlinRieslingCup (achter Keller). Wij hadden een flinke reservering
geplaatst bij Wagner-Stempel, dus voor u de buitenkans om deze grote wijn nog enigszins voordelig te bemachtigen. Hij is afkomstig van laat- en handgeplukte druiven uit het
‘Filetstück’ van de Heerkretz. Spontane vergisting, rijping op ‘Stückfass’ foeders van Duits
eikenhout. De wijn heeft een bijzonder fijnzinnige en gelaagde neus met fruitige en tropische aroma’s van perzik en passievrucht, vergezeld door tonen van groene kruiden zoals
munt en citroenmelisse. Mooi droog, vol, creamy en met sprankelende filigranen zuren,
die een lichtvoetigheid meegeven aan de rijkdom en kracht van de wijn. In de mond en
afdronk heeft hij een uitgesproken mineraliteit, zelfs een lichte ziltigheid. Prachtig lang,
crispy, elegant en complex. Grootse riesling met een enorm bewaarpotentieel.

Wagner-Stempel
Wagner-Stempel
Wagner-Stempel
Wagner-Stempel

Rosé Trocken 2016 			
Riesling Trocken 2016
		
Riesling vom Porphyr 2015		
Riesling Heerkretz Grosses Gewächs 2015

€
€
€
€

10,50 (normaal € 12,95)
11,95 (normaal € 13,95)
17,95 (normaal € 20,95)
32,50 (normaal € 41,95)

Spanje - Rioja
Bodegas Tierra - Labastida

Het wijnhuis Tierra bevindt zich in de oude Joodse wijk van Labastida, een schilderachtig
klein plaatsje in de Rioja Alavesa in Baskenland. De hoog gelegen Rioja Alavesa is het
gebied waar de meest verfijnde en elegante Rioja-wijnen vandaan komen. Tierra Agrícola Labastida staat voor een traditionele benadering. Het huis heeft kelders die meer
dan 500 jaar oud zijn, en in dit netwerk van zeer oude uitgehakte gangen liggen de
wijnen onder ideale omstandigheden rustig te rijpen in eikenhouten vaten. Het grootste
gedeelte van Tierra’s wijngaarden is beplant met tempranillo, daarnaast garnacha tinta
en blanca, graciano, viura en malvasia van wel honderd jaar oude stokken.

Tierra Rioja Blanco ‘fermentado en barrica’ 2015

Dit type witte houtgelagerde Rioja wordt niet veel gemaakt. Ten zuiden van Labastida
liggen de meest kalkrijke percelen die geschikt zijn voor de witte druivenrassen viura,
garnacha blanca en malvasia. De druiven worden met de hand geplukt, streng geselecteerd en vergist op Amerikaanse en Franse eiken vaten van 225 liter, waarvan de
helft nieuw is. De wijn blijft daarin vervolgens nog 4 maanden op zijn gistcellen rijpen.
In de geur heeft hij tonen van tropisch fruit, nectarine, brioche en wat vanille van de
houtrijping. In de mond waaiert hij breed uit en is hij vlezig en goed gevuld met zacht
wit fruit, toast en mineralen. Een Bourgondische wijn voor bij mooie (vette) vissoorten,
verse pasta en lichte vleessoorten zoals kalf en kip.

Tierra Rioja Crianza 2014

Een kalkrijke tempranillo-wijngaard uit 1965 is hofleverancier voor deze Rioja Crianza. De druiven worden na de pluk ontsteeld en ongekneusd op stalen cuves vergist.
De wijn rijpt 12 tot 14 maanden op barricas van 225 liter. Het is een heerlijke, volle
en open wijn die in de geur veel zongerijpt en ingemaakt donker fruit toont en waarin
het hout stijlvol en subtiel is verweven. Het rijpe, jammy fruit en de houttoets zetten
zich ook door in de smaak en blijven verleidelijk in de afdronk. Perfecte begeleider
van jong lamsvlees of stoofpotjes. 2014 is een waanzinnig mooi jaar voor deze wijn!

Tierra Rioja Blanco 2015		
Tierra Rioja Crianza 2014		

€ 10,95
€ 12,75

(normaal € 13,95)
(normaal € 14,95)
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Californië
Francis Ford Coppola

In het hart van Sonoma County, de geboortestreek van de Californische wijnindustrie, vinden we de Francis Ford Coppola Winery. Met dezelfde passie waarmee
Coppola films maakt(e), voert hij de regie over dit wijnhuis. In de jaren 70 kocht hij
met de opbrengst van The Godfather een domein in Napa Valley, om er zelf – aanvankelijk op kleine schaal – wijn te maken, zoals zijn grootvader ooit deed in de
kelder van zijn flatgebouw in New York. Niet zonder succes, als je bijvoorbeeld
kijkt naar de astronomische scores van zijn Niebaum-Coppola Bordeauxblend…
In 2006 breidde hij uit met het grote estate in Geyserville, dat hij inmiddels heeft
omgetoverd tot een waar Wine Wonderland, een wijnpretpark met spectaculaire
zwembaden, prachtige panorama’s en ouderwetse ‘cabanas by the pool’ die elke
zomer zijn uitverkocht. De nieuwe winery, voorzien van de modernste apparatuur en vele honderden, misschien wel
duizenden, eikenhouten vaten, betekende een stap voorwaarts in de kwaliteit van de wijnen onder het Diamondlabel. Hiervoor wordt gewerkt met druiven uit de gehele kuststrook van Californië, die worden aangekocht bij telers
met wie langlopende contracten zijn afgesloten, omwille van een vaste en betrouwbare kwaliteit. Er is voortdurend
overleg tussen wijnmakers en telers rond het wijngaardbeheer en om het perfecte moment voor de pluk te bepalen.
Dat deze wijnen van Coppola net als zijn films zulke blockbusters zijn is niet zo verwonderlijk. Ze vallen perfect
in de smaak bij liefhebbers van weelderige, vette chardonnay en volfruitige, spicy zinfandel en drinken gevaarlijk
lekker weg…

Diamond Collection ‘Gold label’ Chardonnay 2015
20

De druiven voor de Gold Label Chardonnay worden geoogst in Monterey County, ten
zuiden van San Francisco. De koude golfstroom van de Pacific zorgt voor koele lucht waar
dit gebied van profiteert. De wijn wordt bewust op het fruit gemaakt, door de druiven voor
een deel te laten vergisten op roestvrij staal voor het behoud van fraîcheur. Het andere deel
van de most wordt op Frans eiken vergist, de wijn rijpt hierin vervolgens 9 maanden en krijgt
daardoor een fijn houtaroma. Het resultaat is een verleidelijke wijn met een heerlijke geur
van citrus, sappige appel en peer en lekker tropisch fruit zoals meloen, met tonen van boter,
vanille, toast en rook en een frisromige afdronk. In te zetten als aperitief, bij gegrilde kip of
kalkoen, maar ook bij coquilles of kreeft.

Director’s Cut Chardonnay 2015

Russian River Valley geldt als een van de beste gebieden van Californië als het gaat om
chardonnay. Het 3klimaat wordt hier sterk beïnvloed door de mist die ’s avonds over de wijngaarden rolt vanaf de nabije Stille Oceaan. ’s Nachts koelt het daardoor flink af, waardoor de
druiven langzamer rijpen en hun aroma’s en zuurgraad mooi kunnen vasthouden. De druiven
worden als hele trossen geperst en vergisten volledig op Frans eikenhout, waarin de wijn vervolgens 8 maanden verder rijpt. Citroen en rijpe peer, een vleug kamperfoelie, een likje vanille…
De boterige romigheid, weelderigheid en houttoets zijn prachtig in balans met de frisheid van
de fijne zuren. Een brede, Bourgondische wijn met veel lengte en intensiteit die het geweldig
doet bij zeeduivel, kreeft of een mooi bereide kip.

Diamond Collection ‘Red label’ Zinfandel 2014

Een heerlijk drinkende ‘zin’ uit de populaire Diamond Collection. Afkomstig van oude stokken, met typisch Californische aroma’s van aardbeienconfiture, rijpe bessen en spicy kruiden. Er is 25% petite syrah aan de zinfandel toegevoegd om extra fruit en sap mee te geven
aan het jammy fruit, de zoete specerijen, mokka, tabak, chocolade en vanille. De volle wijn
heeft zijdezachte tannine en is niet te zwaar dankzij een opvallende elegantie en frisheid.
12 maanden gerijpt op Franse barriques. Perfecte match bij de barbecue, bij pepersteak
of lamsvleesWIJN
met rozemarijn.
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Coppola Diamond Label Chardonnay 2015
Coppola Director’s Cut Chardonnay 2015
Coppola Diamond Label Zinfandel 2015
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