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 Zuid-Afrika ~ Wine of Origin   
Swartland, A Few Good Men  
‘Chardonnay’ 2014 Riebeek Cellars 
BESTELNR. 255D PRIJS: 7,42 + BTW = 8,98 EURO

Door de omgekeerde seizoenen in vergelijking 
met Europa, wordt hier geoogst in maart, wan-
neer bij ons de lente theoretisch begint. Deze 
Chardonnay heeft een uitgebreid smaakpallet 
en een heel goed evenwicht tussen het aroma 
van de zeste van tropisch fruit en het volle en 
rijpe karakter van de Chardonnay (perzik en 
meloen). De gisting vond plaats in 50% Frans 
en 50% Amerikaanse vaten voor 6 maanden 
maar het hout blijft heel mooi op de achter-
grond! Schenk deze wijn tussen zijn eerste en 

derde jaar bij allerlei visgerechten en schaal- en schelpdieren op 10 graden. Een 
knappe Chardonnay met een heel goede structuur en uitstekende balans!
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 Zuid-Afrika ~ Wine of Origin   
Swartland, A Few Good Men  
‘Shiraz’ 2013 Riebeek Cellars  
BESTELNR. 256Z PRIJS: 8,25 + BTW = 9,98 EURO

Speciaal geselecteerd uit de beste wijngaarden 
in de Riebeek vallei, prikkelt deze Shiraz de 
neus met een geur van rode vruchten ver-
mengd met subtiele vanille en zwarte peper. 
Negen maanden in 30% nieuwe Amerikaanse 
eik en 70% Franse vaten. Men proeft het fruit 
gevolgd door een aangename smaak van bes-
sen, kruiden en prachtig geintegreerde eik. Een 
goed gestructureerde, toegankelijke Shiraz met 
een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding! Op 
zijn best tussen zijn tweede en vijfde jaar bij 

alle soorten wild, gebraden tam gevogelte en allerlei gebakken en gebraden 
mals rood vlees. Een absolute aanrader!

Zuid-Afrika wordt ook wel de nieuwe wereld genoemd, maar de wijnbouw 
is hier allesbehalve nieuw. De eerste wijnstokken werden geplant door 

Jan van Riebeeck van de Oost-Indische Compagnie, dit was al in 1655. Ter-
wijl Riebeeck de eerste wijnmaker van Zuid-Afrika was, was Simon van der 
Stel de stichter van de wijnbouw in Stellenbosch (in 1679) en Constantia (in 
1685). Hij was het die Zuid-Afrika tot een succesvol wijnland heeft gemaakt.
Ten noordwesten van Kaapstad, tussen de tarweakkers, ligt Swartland, een 
heet en droog gebied dat goed is voor twaalf procent van de nationale 
wijnbouw. Door lange, meestal warme en droge zomers hoeven de boe-
ren slechts een minimum aan bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Omdat 
de vruchtbare grond het regenwater dat in de winter gevallen is lang vast-
houdt, heeft men geen irrigatie nodig. Riebeek Cellars, opgericht in 1941, 
is gelegen aan de westkust van de Cape provincie, in de pittoreske Riebeek 
Vallei, tegen de helling van de majesteuse ‘Kasteelberg’. Het heeft zijn wijn-
gaarden in die vruchtbare vallei op de hellingen van de berg (tussen 60 en 
300 meter hoog) waar het klimaat vergelijkbaar is met dat van de Middel-
landse Zee. Het is een heel interessant gebied met een zeer grote variatie 
aan bodems en klimaatzones. De wijnen met de naam ‘A Few Good Men’ 
zijn genoemd naar een Amerikaanse film uit 1992 van regisseur Rob Reiner. 
Het is een militair rechtbankdrama ... maar ook het vlaggenschip van Rie-
beek Cellars. Enkel het beste is goed genoeg voor deze selectie! We stellen 
u een witte en rode uit die reeks voor:

Een lekkere nieuwe witte en rode Zuid-Afrikaanse wijn!

Riebeek Cellars, opgericht in 1941, is gelegen aan de westkust van de Cape provincie, in de pittoreske Riebeek Vallei.
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De eerste wijnstokken in Zuid-
Afrika werden geplant door 
Jan van Riebeeck van de Oost-
Indische Compagnie in 1655.
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 Frankrijk ~ Les Colomines ‘Muscat Sec’  
2011 Pays des Côtes Catalanes IGP. 
BESTELNR. 593X PRIJS: 4,91 + BTW = 5,94 EURO

Het is misschien een beetje verwarrend, op het etiket staat ‘Muscat 
Sec’ en wij vermelden ‘lichtjes zoet’... De reden dat er ‘Sec’ op het 
etiket staat is omdat wijnen gemaakt van de Muscat-druif vaak zoete 
dessertwijnen zijn, denk maar aan ‘Muscat de Beaumes-de-Venise’ of 
‘Muscat de Rivesaltes’ bijvoorbeeld. Dat zijn heel zoete witte wijnen 
die u niet bij een visgerecht kan schenken. Deze Muscat Sec ‘Les Colo-
mines’ is helemaal anders, hij kan perfect gebruikt worden bij een 
visgerecht. Hij is dus wel degelijk ‘sec’ of ‘droog’, het zweempje 
licht-zoete in zijn smaak is eigen aan de Muscat-druif en maakt hem 
juist zo aangenaam. Het fruitige Muscat-aroma met impressies van 
vers geplukte druiven, springt het glas uit en laat zich ook in de smaak 

duidelijk proeven. Best schenkt u deze heerlijk lekkere witte wijn jong, tussen zijn eerste en 
vijfde jaar, op 9 à 10 graden bij zomerse gerechten zoals rauwe ham met meloen of salade met 
avocado. Ook crustacés met een romige, smaakrijke saus, allerlei visgerechten met roomsaus, 
gepocheerde, gegrilde of gebakken zalm en pittig bereide gerechten van kalfs- en varkensvlees 
met oosterse kruiden, passen er prima bij. Maar boven al is hij ideaal om te gebruiken als 
‘glaasje zo maar’ bij een gezellige babbel onder vrienden. Dit is een zeer verleidelijke wijn die 
ongetwijfeld bij veel mensen in de smaak zal vallen. Schenk deze heerlijke wijn volgende keer 
eens als u bezoek heeft, in de plaats van een pintje bijvoorbeeld, uw gasten zullen er van 
smullen…

Enkele heerlijke Franse witte, rosé en rode wijnen voor de zomer!
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 Frankrijk ~ Mmm… de Fournier 2013,   
Vin de Pays du Val de Loire,   
Domaine Fournier (Sancerre) 
BESTELNR. 879Z PRIJS: 8,13 + BTW = 9,84 EURO

De familie ̀ Fournier’ heeft al generaties lang een vrij groot wijndo-
mein in `Sancerre’, waar ze hun voortreffelijke witte en rode San-
cerre maken. Zoals alle Sancerre is hij voor 100 % gemaakt van de 
Sauvignon-Blanc-druif. Daarbuiten maken ze ook nog enkele speci-
ale cuvées met die heerlijke druif. Deze `Mmm. de Fournier’ is er 
daar één van en niet de minste! Het is niet alleen een wijn met 
een, op zijn minst gezegd, originele naam, maar vooral een heer-
lijk lekker product dat het uitstekend zal doen als aperitief, bij 
koude voorgerechten, charcuterieschotels, allerlei soorten vis, 

schaal- en schelpdieren, gerookte zalm en kaviaar. Zeker niet te vergeten ook bij geitenkaas uit 
het vlakbij gelegen dorpje `Chavignol’! Schenk deze witte, fris-fruitige Loire best jong en koel 
(9 à 10 graden), tussen zijn eerste en derde of vierde jaar. Heerlijke wijn voor de Sauvignon-lief-
hebbers!
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 Frankrijk ~ Domaine Thibert  
‘Rosé’ 2013, Beaujolais-  
Villages AOC. 
BESTELNR. 981Z  PRIJS: 7,02 + BTW = 8,49 EURO

Iedereen kent ondertussen waarschijnlijk 
al ‘Domaine Thibert’ in Fuissé. We werken 
al vele jaren samen met hen omdat alles 
wat ze maken zonder meer fantastisch is 
en altijd aan zeer redelijke prijzen! Dit 22 
hectare grote wijndomein van vader op 
zoon wordt vandaag geleid door Christop-
he Thibert en zijn zus Sandrine. Ze hebben 
voortreffelijk gelegen wijngaarden in ver-
schillende Bourgogne appellaties en ver-
bouwen vooral witte Bourgognes (Pouilly 

Fuissé, Pouilly Vinzelles, Saint-Véran,…). 95% van hun wijngaarden 
zijn dan ook aangeplant met Chardonnay. De overige 5% bestaat uit 
40 jaar oude stokken Gamay die aangeplant is op een zuidelijke 
helling. Van die Gamay maken ze een heel fijne rosé die voor 10% 
gevinifieerd en opgevoed wordt in gebruikte eiken vaten. Verwacht 
geen diepgekleurde krachtpatser, hun rosé heeft veel finesse en 
frisheid. Dat maakt hem voortreffelijk als aperitief maar ook bij al-
lerlei zomerse gerechten en koude schotels zal hij prima tot zijn 
recht komen. Schenk hem op ongeveer 10 graden in zijn eerste of 
tweede jaar en laat het maar zomeren !

Het dorpje Sancerre in de Loirevallei

Christophe Thibert en zijn zus Sandrine
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We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief interessante wijnen hebben, 
deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.
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Enkele heerlijke Franse witte, rosé en rode wijnen voor de zomer!
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 Frankrijk ~ Domaine Clavel ‘Cado’  
2013 Pays d’Oc IGP. 
BESTELNR. 716Z PRIJS: 5,36 + BTW = 6,49 EURO

Bijna iedereen zal waarschijnlijk al wel de goedlachse 
wijnbouwer ‘Pierre Clavel’ van het gelijknamige ‘Do-
maine Clavel’ kennen vermoed ik. We voeren al vele 
jaren enkele voortreffelijke wijnen van zijn domein in 
en hij is al enkele malen aanwezig geweest op onze 
opendeurdagen om die lekkernijen aan u te laten proe-
ven. Zijn wijngaarden bevinden zich in het appellatiege-
bied ‘Coteaux du Languedoc’ in Zuid-Frankrijk. Dit strekt 
zich uit over een ruim gebied tussen de steden ‘Nîmes’ 

en ‘Narbonne’. De bodem is hier arm zoals het hoort voor elke goede wijnbodem, en 
dikwijls is hij kiezel- en kalkhoudend. Behalve op Domaine Clavel, daar is de bodem 
bezaaid met keien zoals in Châteauneuf-du-Pâpe. En dat is volgens eigenaar Pierre 
Clavel, het geheim van zijn superieure wijnen! Zijn nieuwste aanwinst is deze ‘Cado’, 
een wijn gemaakt met Grenache, Syrah en Carignan. Zoals we van hem gewoon zijn is 
het een heerlijke rode wijn, gevinifieerd in zijn bekende soepele, gouleyante stijl en 
dit alles voor een prijs om van achterover te vallen! Hij is gemaakt om redelijk jong te 
drinken bij allerlei niet te zware gerechten of als glaasje zo-maar, zonder gerecht. Best 
schenkt u hem tussen zijn tweede en vijfde jaar op zo’n graad of 16, iets frisser dus. 
Pierre Clavel bewijst alweer zijn groot vakmanschap met deze heerlijk lekkere wijn!
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 Frankrijk ~ Corbières AOC.,  BIO   
Château De Caraguilhes ‘Cuvée   
Classique’ 2013 BIOLOGISCH ‘Ecocert’ 
BESTELNR. 827Z PRIJS: 8,09 + BTW = 9,79 EURO

Dit wijndomein is zo goed als uniek in Frankrijk doordat er nooit enig che-
misch product is gebruikt! De laatste 10 à 20 jaar zijn er natuurlijk enorm 
veel wijnbouwers van de jongere generatie tot het inzicht gekomen dat het 
gebruik van te veel chemische producten tot problemen en kwaliteitsverlies 
leidt. Sterker nog, een heel groot deel kwaliteitsbewuste wijndomeinen 
beginnen nu biologisch te werken of zijn in een overgangsfase. Maar slechts 
zeer weinig wijndomeinen kunnen zeggen dat hun grond en omgeving altijd 
gespaard is gebleven van chemische producten omdat de ontdekking van al 
dit moois zo’n 50 jaar geleden een ware openbaring was voor vele wijnbou-
wers. Hun werk werd veel makkelijker, voor alle problemen (onkruid, drui-
venziektes,…) bestond nu een oplossing. En we kunnen u verzekeren dat er 
in de jaren 60, 70 en zelfs later lustig is bespoten en behandeld. De wijn-
bouwers toen waren lang niet zo opgeleid als nu en werden dikwijls gehol-

pen en opgeleid door mensen van de chemische industrie die al de producten leverden en dus graag 
zagen dat er veel werd bespoten en behandeld. Er is vele jaren ‘preventief’ bespoten en behandeld 
voor problemen die zich ‘zouden kunnen voordoen’… Niet echt in de geest van deze tijd dus waar 
ecologie en duurzaamheid een belangrijke plaats innemen. ‘Château de Caraguilhes’ is reeds vanaf de 
twaalfde eeuw (!) een wijndomein dat aanvankelijk door monniken werd bewerkt. Het was toen 600 
hectare groot en is tot op de dag van vandaag zo gebleven, er is niets aan de indeling veranderd! De 
135 hectare wijngaarden zijn nog steeds omgeven door ongeveer 500 hectare ‘garrigue’, een typische 
begroeiing in deze streek die zorgt voor een rijk ecosysteem en een unieke omgeving. In 1958 nam 
milieubewust wijnbouwer ‘Lionel Faivre’ het domein over en het is dankzij hem en zijn ‘groene’ 
overtuiging dat er nooit chemische producten zijn gebruikt op dit prachtige domein. De wijngaarden 
zijn gelegen op slechts 30 kilometer van de Middellandse Zee, op hoogtes variërende van 100 tot 180 
meter. Zij zijn blootgesteld aan een Noordwestenwind (‘la Tramontane’ in het Frans) die zorgt voor de 
nodige koelte in de hete zomers en er voor zorgt dat alle schimmels, ziekten en ongewenste insecten 
als het ware worden weggeblazen. De bodem is zeer gevarieerd en beplant met veel verschillende 
druivensoorten. Deze rode ‘Cuvée Classique’ is gemaakt met 55% Syrah, 35% Carignan en 10% Gren-
ache. Een ‘puur natuur’ flesje dat zich nu al zeer lekker laat drinken door zijn aangename kruidigheid 
en heerlijk lekkere fruitigheid. Een zeer sappige rode wijn met veel hints van zwart en rood fruit, een 
volle, ronde smaak en een mooi evenwicht. Het is een frisse en jeugdige wijn met een moderne ex-
pressie van zijn terroir. Heel mooi bij eend met olijven, allerlei geroosterd of gegrild vlees, kip of al-
lerlei pasta’s. Drink deze blakend gezonde wijn tussen zijn tweede en vijfde jaar, licht gekoeld, op zo’n 
16 à 17 graden en geniet ervan!

Château De Caraguilhes

‘Château de Caraguilhes’ is reeds vanaf 
de twaalfde eeuw (!) een wijndomein dat 
aanvankelijk door monniken werd bewerkt

 Wijnbouwer Pierre Clavel van 
het gelijknamige domein
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Het appellatiegebied ‘Costières-de-Nîmes’ ligt pal tussen de Rhô-
ne-streek en de Languedoc, zo’n 30 kilometer ten zuiden van 

‘Châteauneuf-du-Pape’ en ‘Beaumes-de-Venise’. Een wondermooie 
streek waar, zoals in vele andere Zuid-Franse wijngebieden, de kwaliteit 
de laatste twintig jaar enorm is vooruit gegaan. Buiten het feit dat de zon 
hier heel wat meer schijnt dan bij ons, is het vooral de grote diversiteit 
van de bodemsamenstelling die dit gebied zo interessant maakt. Het is 
als het ware een lappendeken van diverse ondergronden. Ook het feit 
dat het hier weinig regent en de weldoende werking van de verfrissende 
‘Mistral’ die ziektes en rotting als het ware wegblaast, maken deze re-
gio bijzonder. Deze (tot voor kort) minder bekende appellaties hebben, 
vooral in het begin, altijd de stuwende kracht nodig van enkele dyna-
mische wijnbouwers. De familie ‘Dardé’ van ‘Château Grande Cassagne’ 
zijn sinds het prille begin zo’n voorbeeld-wijnbouwers. Ze bewezen vele, 
soms wat sceptische wijnboeren in deze streek dat ook Costières-de-Nî-
mes door het maken van kwaliteit in plaats van kwantiteit, een positieve 
reputatie kan opbouwen. Doordat ze meer geld krijgen voor die betere 
wijnen, kunnen ze ook verder investeren en zodoende de kwaliteit nog 
opdrijven. De prijs/kwaliteitsverhouding blijft in deze streek zeer inte-
ressant! ‘Château Grande Cassagne’ hoort reeds verscheidene jaren tot 
de meest gelauwerde van de regio. Ook de Amerikaans wijngoeroe ‘RO-
BERT PARKER’ rekent dit domein tot de absolute top van deze streek. Ver-
scheidene van hun wijnen krijgen met de regelmaat van een klok hoge 
scores (89-91/100)! En dat terwijl de nog zeer pure gebroeders Dardé in 
het begin niet eens wisten wie ‘Robert Parker’ was.. . Ze kregen plots 
grote bestellingen uit de Verenigde Staten, Japan en andere landen waar 
ze voordien nooit mee werkten, pas toen ze verbaasd aan van die nieuwe 
klanten vroegen hoe ze hun wijnen hadden leren kennen, werd hen alles 
duidelijk en kenden ze meteen ‘Robert Parker’. En dan weten dat vele 

wijnbouwers hemel en aarde verzet-
ten om hun wijnen geproefd te krij-
gen door deze wijngoeroe, nog échte 
wijnbouwers zoals er meer zouden 
moeten zijn… ‘Château Grande Cas-
sagne’ is gelegen in het zuiden van 
het ‘Costières-de-Nîmes’ appellatie-
gebied , in de gemeente ‘Saint-Gil-
les’, halverwege de stad ‘Nîmes’ en 
de Middellandse Zee. Benoit Dardé 
maakt er verschillende versies in wit 
en rood. Het zijn allemaal krachtige 
en zeer terroir-getypeerde wijnen. 
De rendementen worden hier dras-
tisch laag gehouden door een zeer 
strikte snoei. Hun wijnen zijn volup-
tueus en geconcentreerd met altijd 
zachte tannines en aangenaam rood 
fruit. Duidelijk gemaakt van mooi 
rijpe druiven en gevinifieerd met 
vakmanschap.
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 Frankrijk ~ Costières de Nîmes Blanc sec AOC.,  
Château Grande Cassagne 2014 
BESTELNR. 620D PRIJS: 5,61 + BTW = 6,79 EURO

De witte wijn maakt Benoit Dardé’s met 60% Roussanne 
en 40% Grenache Blanc. De druiven worden, zoals voor 
de rode, pas geplukt als ze perfect rijp zijn. Het rende-
ment per hectare bedraagt voor deze wijn 45 hl./ha. en 
vanzelfsprekend gebeurt ook hier de gisting in tempera-
tuur gecontroleerde tanks en dit op vrij lage tempera-
tuur om de frisheid te behouden. Na de gisting wordt de 
wijn nog enkele maanden op zijn ‘lie’ bewaard om een 

maximum aan fruitextractie te bekomen. Het resultaat liegt er dan ook niet om; dit is 
een mooie ronde en volle witte wijn met impressies van rijp fruit. U drinkt hem best 
tussen zijn eerste en derde jaar bij allerlei visgerechten of als verfrissend glaasje zo-
maar, en dit op 9 à 10 graden. Heerlijk!

RO
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 Frankrijk ~ Costières de Nîmes Rosé AOC.,  
Château Grande Cassagne 2014 
BESTELNR. 569D PRIJS: 5,61 + BTW = 6,79 EURO

Ook deze ronduit schitterende rosé is een voltreffer: 
prachtig rood fruit in geur en smaak, een voluptueuze 
smaak die zelfs een niet-rosé-liefhebber zal bekoren en 
een afdronk om u tegen te zeggen! Hij is gemaakt met 
53% Grenache, 40% Syrah en 7% Mourvèdre. Jong schen-
ken, op zo’n 9 à 10 graden, en niet langer bewaren dan 
zijn derde jaar. Heel lekker bij koude schotels en allerlei 
andere zomerse gerechten.

RO
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 Frankrijk ~ Costières de Nîmes Rouge AOC.,  
Château Grande Cassagne ‘Les Rameaux’ 2013 
BESTELNR. 618Z PRIJS: 6,60 + BTW = 7,98 EURO

In `Les Rameaux’ heeft Benoit Dardé wat meer Syrah 
gebruikt, wel 80%, de rest is Grenache. De bodem en 
wijngaardligging zijn in grote lijnen dezelfde als voor `La 
Civette’, het grote verschil zit in het rendement dat lager 
is (slechts 42 hectoliter per hectare) en de leeftijd van de 
wijnstokken die hoger is (20 jaar en meer). Ook de door-
gedreven selectie van in de wijngaard tot in de cuves 
maken dat deze wijn kwalitatief een stap hoger staat. 

Ook voor deze wijn laat de wijnmaker de druiven gekoeld macereren maar dan 8 dagen 
in plaats van 3 à 4. Ook tijdens de gisting blijft het sap nog eens 30 dagen in contact 
met de druivenschillen. Dit alles om nog meer rijkdom, aroma en structuur aan de wijn 
te kunnen toevoegen. ̀ Les Rameaux’ is een stevigere wijn met wat meer tannines maar 
toch ook weer die typerende zachte warmte en rondheid die zo eigen zijn aan dit do-
mein. Mooie lange afdronk! Drink deze mooie Syrah op 16 à 17 graden tussen zijn 
tweede en vijfde of zesde jaar bij allerlei vleesgerechten, wild, gevogelte en kazen 
zoals Emmental of Coulommiers. Knappe wijn!

Château Grande Cassagne’ hoort reeds verscheidene 
jaren tot de meest gelauwerde van de regio.
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De uitstekende wijnen van Château Grande Cassagne…

Benoît Dardé
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deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

NIEUWSBRIEF

APRIL 2015 

Deze jonge en zeer kwaliteitsbewuste wijnbouwer heeft 
een kleine wijngaard (slechts 9 hectare) die gelegen 

is in het hartje van het appellatiegebied ‘Morgon’, in een 
gehuchtje met de naam ‘la roche pilée’. Tot voor kort was 
hij verplicht zijn wijnen aan de plaatselijke handel te ver-
kopen. Door de lage prijzen die zij betaalden, was het 
onmogelijk om kwaliteit te produceren, dat kost immers 
geld. Hij zette enkele jaren geleden een belangrijke stap 
en nam een risico door zich in de schulden te steken om te 
kunnen investeren in allerlei materiaal, nodig om kwali-
teitswijnen te maken. Hij zal nog jaren lang hard moeten 
werken, maar kan nu tenminste met fierheid zeggen dat 
hij hoogstaande kwaliteit produceert en die zelf, onder 
eigen naam, aan de man brengt. Zijn droom gaat hierbij in 
vervulling. Michel Guignier werkt, zoals veel wijnbouwers 
van de jonge generatie, met heel veel respect voor de na-
tuur en komt zo weinig mogelijk tussen met onnatuurlij-
ke producten en behandelingen. De druivenpluk gebeurt 
hier nog volledig met de hand, geen moeite wordt hier 
gespaard om kwaliteit met een grote K voort te brengen, 
knap werk! 
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Michel Guignier is zeer tevreden over jaargang 2014, mooie wijnen!
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 Frankrijk ~ Frankrijk, Morgon AOC.  
‘Vieilles Vignes’ 2014 Michel Guignier  
BESTELNR. 600D PRIJS: 8,22 + BTW = 9,95 EURO

De gemeente ‘Villié-Morgon’ was destijds de eerste Beaujolais-ge-
meente die zich bezighield met het ontvangen van toeristen. Ook nu 
nog komen duizenden belangstellenden per jaar hier een bezoekje 
brengen om in de kelders van het 15e eeuwse ‘Château de Fontcren-
ne’ de Morgon-wijnen te proeven. Morgon is in hoeveelheid de twee-
de belangrijkste Beaujolais gemeente, na Brouilly. Het is niet altijd het 
lichtste type Beaujolais, Morgon kan in vele gevallen stevig zijn en 
heeft dikwijls baat bij wat rijping. Deze ‘Vieilles Vignes’ is gemaakt 

van de oudere wijnstokken op zijn domein en niet gefermenteerd volgens de ‘macération carbonique’ 
methode. Door de lage rendementen en de vatrijping van enkele maanden is dit een wat robuustere 
Morgon, heel knap gemaakt en met wat bewaarpotentieel. Best drinkt u hem tussen zijn eerste of 
tweede en vijfde jaar op zo’n 15 à 16 graden.

RO
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 Frankrijk ~ Frankrijk, Saint-Amour AOC.   
‘Domaine Les Améthystes’ 2014 Michel Guignier 
BESTELNR. 805D PRIJS: 9,74 + BTW = 11,79 EURO

Het Beaujolais-gebied is het beste bewijs dat de bodem (terroir) wel 
degelijk een belangrijke rol speelt bij het maken van wijn. Men ge-
bruikt in alle 10 crus van de Beaujolais dezelfde druif (Gamay), en toch 
heeft elke cru een eigen karakter dat door goede wijnbouwers wordt 
bestudeerd en tot uitdrukking gebracht met alle mogelijkheden die de 
oogst biedt. Het kan uiteen lopen van zeer fruitig en geurig tot zwaar-
dere en rijkere flessen die men enkele jaren moet bewaren. Nochtans 
is die laatste groep in de minderheid. Meestal mag u fruitige, eerder 

lichte, zomerse wijnen verwachten. Saint-Amour is van de 10 Beaujolais cru’s zeer zeker degene met 
de mooiste naam. Niet de zwaarste Beaujolais, eigenlijk een uitgesproken charmante wijn. De plaatse-
lijke wijnboeren omschrijven hem dan ook vaak als `tendre’. De terroirs van deze meest noordelijke cru 
liggen naast die van de Mâconnais en de Saint-Véran in de Bourgogne. De heterogene bodem bestaat 
hier uit klei, graniet en schist. Het is met zijn 321 hectare één van de kleinste cru’s van de Beaujolais 
dat in total slechts 5% van alle jaarlijks geproduceerde Beaujolais voor zijn rekening neemt. Een heel 
groot deel van de verkoop realiseert zich uiteraard rond Valentijn, wat wil je met zo’n ongewild com-
merciële naam. De Saint-Amour die Michel Guignier op Domaine Les Améthystes maakt is zeer verlei-
delijk en mooi in evenwicht. Zijn fruitige smaak laten u toe hem eigenlijk al vanaf zijn eerste jaar te 
drinken maar een bewaring tot zijn vijfde jaar komt hem ook ten goede als u het geduld heeft. Schenk 
hem lichtjes gekoeld op zo’n 15 à 16 graden bij allerlei niet te zware gerechten. 

RO
OD

 Frankrijk ~ Frankrijk, Moulin à Vent AOC.   
‘Domaine Les Améthystes’ 2014 Michel Guignier 
BESTELNR. 806D PRIJS: 9,83 + BTW = 11,89 EURO

Misschien wel dé beste Beaujolais, hij wordt dan ook de ‘Seigneur du 
Beaujolais’ genoemd. Moulin à Vent is geen dorpsbenaming, er be-
staat geen dorp met die naam. De 649 ha van het productiegebied 
liggen op zachte hellingen met een hoogte tussen 230 en 390 m. Eén 
van de kenmerken van de appellatie betreft de bodem die bestaat uit 
brokkelige roze graniet die dooraderd is met mangaan houdend ge-
steente. De naam Moulin-à-Vent wordt ter plaatse gesymboliseerd 
door een eerbiedwaardige antieke windmolen die werkloos uitkijkt 

over het gebied en in de loop der jaren reeds zijn wieken kwijtspeelde. Hij maalt al sinds het midden 
van de negentiende eeuw geen graan meer en is sinds 1930 een beschermd monument. De Moulin à 
Vent van Michel Guignier is gemaakt van druiven afkomstig van wijngaarden die meer dan 60 jaar oud 
zijn. Het is een gestructureerde wijn met heel wat complexiteit die u gerust even kan bewaren, tot zijn 
zesde of zevende jaar zonder probleem. Door het vlotte karakter van jaargang 2014 kan u hem in dit 
geval ook jong al wel drinken, het fruit maakt hem al heel aantrekkelijk vanaf zijn eerste jaar. Schenk 
hem op ongeveer 16 graden bij een lekker stukje vlees en geniet ervan!

Michel Guignier

Het Beaujolais-gebied is het beste bewijs dat 
de bodem (terroir) wel degelijk een belangrijke 
rol speelt bij het maken van wijn.
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 Italië ~ Friuli Grave D.O.C., Villa Chiopris  
‘Pinot Grigio’ 2014 
BESTELNR. 672D PRIJS: 7,35 + BTW = 8,89 EURO

De ‘Pinot Grigio’ van Villa Chiopris is een fijne en deli-
cate droge witte wijn met een zeer aangename neus. 
De natuurlijke rondheid van deze druif verenigt zich 
uitstekend met de mineraalrijke ondergrond van Friuli. 
Buiten de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook 
het klimaat hier ideaal voor de wijnstok. In het oosten 
zijn er de heuvels, die de grens vormen met Slovenië, 

en in het noorden de alpen, die een ideale bescherming vormen. Daarenboven zorgt de 
nabijheid van de zee voor de nodige koelte in de zomer. Nergens in Italië kan men een 
witte wijn van dit niveau produceren; aangenaam fris, fruitig en rond van smaak. Dé 
ideale partner van uw fijne visgerechten en, door zijn lange en nadrukkelijke afdronk, 
ook geschikt bij stevigere maaltijden. Probeer deze ‘Pinot Grigio’ eens bij de Belgische 
Gandaham of Italiaanse Prosciutto di Parma. Ook heerlijk bij gegratineerde mosseltjes, 
forel met mierikswortel, gerookte paling en allerlei gebakken of gegrilleerde vis. Te-
vens mooie combinaties zijn gebakken of gegrilde kip, gerookte kalkoen, varkenshaas-
je, ravioli’s met visvulling en zeker niet te vergeten allerlei oosterse gerechten. Zelfs 
kazen zoals Brie, Emmenthal, Caprice des Dieux of Mascarpone doen het prima bij deze 
knappe wijn. Schenk deze heerlijke Italiaan tussen zijn eerste en vierde jaar en dit op 
ongeveer 10 graden. Een aanrader!

W
IT

 Italië ~ Friuli, Ribolla Gialla delle  
Venezie IGT., Villa Chiopris 2014 
BESTELNR. 978D PRIJS: 7,35 + BTW = 8,89 EURO

Een voor veel mensen minder bekende druif in Italië 
is ‘Ribolla Gialla’. Ze is van oorsprong waarschijnlijk 
Grieks en heel lang geleden via Slovenië in Italië te-
recht gekomen. De oudste Italiaanse documenten 
waar over deze druif wordt gesproken dateren van 
1289… Het 60 hectare grote wijndomein ‘Villa 
Chiòpris’ van de familie ‘Livon’ is gelegen tussen de 

steden ‘Viscone’ en ‘Chiòpris’ op een uiterst geschikte bodem om wijndruiven te ver-
bouwen. Deze uitzonderlijke ondergrond is ontstaan door duizenden jaren aanslibbing 
uit de rivieren die water van de heuvels naar de Adriatische Zee laten stromen. De af-
brokkeling van rotsmassa’s zorgde voor de afzetting van gravel en kiezel. Daarenboven 
is de ondergrond van vulkanische oorsprong en was die lang bedekt door gletsjers. 
Buiten de uitzonderlijke bodemsamenstelling is ook het klimaat hier ideaal voor de 
wijnstok. In het oosten zijn er de heuvels, die de grens vormen met Slovenië, en in het 
noorden de Alpen, die een grote bescherming vormen. Daarenboven zorgt de nabijheid 
van de zee voor de nodige koelte 
in de zomer. Alles perfect dus om 
hier een mooie Ribolla Gialla te 
maken dus, en dat doen ze ook. 
De heldere, lichtgele kleur en de 
neus met rijp geel steenfruit en 
bloemige accenten, wordt ge-
volgd door een smaak met een 
fijne aanzet en mooie, frisse zu-
ren en fruit. Zeer geschikt als 
aperitief of bij allerlei soorten vis 
of schaaldieren. Schenk hem op 9 
à 10 graden tussen zijn eerste en 
vierde jaar.

RO
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 Italië ~ Pinot Grigio Ramato   
delle Venezie IGT., Dal Cero   
2014 Tenuta di Corte Giacobbe 
BESTELNR. 142D PRIJS: 7,43 + BTW = 8,99 EURO

Alles begon in 1934 toen Augusto Dal Cero 
zich in Roncà vestigde en er 3 hectare 
wijngaard kocht. Hij overleed plots op re-
latief jonge leeftijd en zo kregen zijn 2 
zonen, Guiseppe en Dario de moeilijke 
taak om zijn werk verder te zetten. Na ja-
renlang hard werken is het wijndomein 
uitgegroeid tot 15 hectare vandaag en 

worden ze geholpen door hun respectievelijke zonen. De familie Dal Cero 
produceert dus wijn sedert drie generaties. Zij streeft ernaar om traditie 
te koppelen aan de moderne technieken die noodzakelijk zijn om jaar in 
jaar uit producten van hoge kwaliteit af te leveren. Het wijndomein be-
vindt zich in de gemeente Roncà in de regio Veneto. De stad Soave ligt 
op slechts enkele kilometers. Naast de productie van de gelijknamige 
Soave wijn, loopt Dal Cero meer en meer in de kijker met de perfect 
gevinifieerde Pinot Grigio. De wijnen van Dal Cero onderscheiden zich 
over de ganse lijn door hun technische perfectie en hun elegante onder-
bouw. Zij zijn nooit zwaar of overrijp, maar beschikken steevast over een 
aangename fruitigheid die de moderne consument meer en meer weet 
te waarderen. De internationale vakpers begint Dal Cero dan ook meer 
en meer te ontdekken en heeft intussen al tal van deze wijnen met de 
beste commentaren bejubeld. De wijngaarden zijn allemaal gelegen op 
heuvelflanken en krijgen zodoende veel zon. Deze Pinot Grigio Ramato is 
een overheerlijke rosé die gemaakt is van perfect rijpe druiven die eind 
augustus volledig met de hand zijn geplukt. De druiven zijn vervolgens 
12 uur in contact gebleven met het sap en daarna zeer zachtjes geperst. 
Het resultaat is een mooie, pittige droge rosé met in de neus wat exo-
tisch fruit en een zeer elegante, volle smaak met een mooi evenwicht! 
Schenk hem in zijn eerste of tweede jaar op 9 à 10 graden bij allerlei 
zomerse schotels, als aperitief of bij allerlei vis, lekker! 

IT
A
L
IË Ook enkele mooie Italiaanse wijnen in promotie

De broers Valneo en Tonino van de familie ‘Livon’

De familie Dal Cero produceert wijn sedert drie generaties

Het wijndomein van Dal Cero bevindt zich in de regio Veneto
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 Italië ~ Puglia IGT., A-Mano  
‘Negroamaro’ 2012 

 BESTELNR. 830Y PRIJS: 6,03 + BTW.= 7,30 EURO

Het Zuid-Italiaanse ‘Puglia’ is de hak van de laars 
en de warmste streek van het land. Je zou het 
misschien niet verwachten, maar het is tevens de 
vlakste regio van Italië. De economie van deze 
streek drijft op landbouw, ondanks de beperkte 
beschikbaarheid van water aangezien er geen 
bergen zijn en er wel veel mediterrane droogte is. 
Maar de kalkgrond is zeer vruchtbaar en dus zijn 
er volop groenten, fruit en ook wijn en olijfolie. Al 
rond 2000 voor Christus werd er in heel Puglia 
wijn verbouwd en reeds in de oudheid waren 

deze wijnen befaamd. Desondanks is deze streek door een gebrek aan 
dynamisme eigenlijk nooit doorgebroken, terwijl het met de moderne vinificatietechnieken en techni-
sche mogelijkheden (gecontroleerde gistingstemperaturen e.d.) perfect mogelijk is hier voortreffelijke 
wijnen te maken voor weinig geld. Dit gegeven heeft gelukkig de laatste jaren wel al vele nieuwe 
initiatieven en energieke mensen naar deze streek gelokt en stilaan beginnen er meer en meer inte-
ressante wijnen uit deze regio op de markt te komen. Een goed voorbeeld van zulke dynamische 
mensen met de nodige ervaring in het maken van kwaliteitswijn zijn de Noord-Italiaanse ‘Elvezia 
Sbalchiero’ en de in Canada geboren Amerikaan ‘Mark Shannon’. Deze gediplomeerde oenoloog is 
werkzaam geweest als wijnmaker in Californië, Texas, Slovenië en Washington. Dit koppel heeft zich 
in 1998 in Puglia gevestigd en heeft sindsdien bewezen dat je hier inderdaad fantastische wijnen kan 
maken mits het willen doen van al de nodige inspanningen en investeringen. ‘Inspanningen’ en ‘in-
vesteringen’, twee termen waar de plaatselijke bevolking in dit zuidelijk puntje van Italië niet meteen 
veel mee heeft. Van het eerste word je moe en voor het tweede is geen geld… Onafgezien van het 
feit dat we die onbezorgde ‘pluk de dag’ levensstijl nu net zo charmant vinden aan Zuid-Italië, is het 
toch een beetje zonde om die mogelijkheden tot het maken van mooie wijnen onbenut te laten. Aan-
gezien Marc en Elvezia geen eigen wijngaarden hebben en al hun druiven in de streek moeten kopen, 
kan u wel begrijpen dat het werken met de juiste mensen in het begin niet eenvoudig is geweest. 
Ondertussen loopt dat allemaal heel vlot en weten ze dat ‘il Americano’ zoals ze hem daar noemen, 
veel hogere prijzen betaald voor hun druiven dan de plaatselijke coöperatieven, maar het moet wel 
echt goed zijn. En echt goed is voor Mark Shannon echt goed! Hij proeft bij aankomst van de druiven 
die druiven en beslist of hij ze koopt of niet. Niet de beste manier om vrienden te maken in streek 
maar wel heel efficiënt om goede wijnen te produceren… Deze 100% Negroamaro combineert volgens 
wijnmaker Mark Shannon de vetheid en vurigheid van een Zinfandel met de zijdeachtige rondeur van 
een Pinot Noir. Hij heeft heerlijk lekker fruit in geur en smaak, is sappig, rond en wat kruidig. Heel 
BELANGRIJK is om hem niet te warm te drinken, op zijn best is hij KOEL, rond 13 à 14 graden. Zet hem 
dus gerust een uurtje in de ijskast en schenk hem jong (tussen zijn eerste en vierde jaar) bij uw niet 
te zware gerechten. Natuurlijk ook mooi te combineren met allerlei Italiaanse maaltijden. Het leven 
langs de zonnige kant...

RO
OD

 Italië ~ Umbria IGT., Fattoria Colsanto  
‘Ruris’ 2012, Umbria IGT. 
BESTELNR. P817Y PRIJS: 9,07 + BTW = 10,98 EURO

Umbrië is nog maar sinds kort wakker geschoten. Het is lange tijd geïsoleerd 
gebleven en heeft de modernisering, die een streek als Toscane bijvoorbeeld 
terug op de wereldwijnkaart heeft gezet, te lang uitgesteld. Pas einde jaren 
negentig is alles de goede kant beginnen uitgaan en vandaag de dag vind je 
zonder probleem veel redelijk geprijsde wijnen die elke vergelijking met 
andere streken makkelijk kunnen doorstaan en toch nog hun eigen typiciteit 
hebben. Deze ‘Ruris’ wordt gemaakt door de familie Livon op hun 20 hectare 
kleine ‘Fattoria Colsanto’. Het is een geslaagde combinatie van 70% San-
giovese, 20% Merlot en 10% Sagrantino die zijn 10 maanden vatrijping zeer 

goed heeft verteerd. Deze diep donkerrode Italiaan met een sappige, bodyrijke en vlezige smaak, 
heeft een mooie mondvulling, lekker fruit maar ook kruiden, vanille en edele, niet storende tannines. 
Heerlijk bij een lekker stukje vlees, niet te warm schenken, op zo’n graad of 16 à 17 is prima.

RO
OD

 Italië ~ Chianti Classico   
D.O.C.G., Borgo Salcetino   
2012 
BESTELNR. 696Y PRIJS: 10,73 + BTW = 12,98 EURO

De glooiende heuvels van Toscanië, 
de regio bekend voor kunststeden 
als Firenze, Siena en Pisa, herber-
gen enkele van Italië’s allerbe-
roemdste wijngaarden. De meest 
vertrouwd klinkende naam is onge-
twijfeld Chianti. Het Chianti-gebied 
strekt zich uit van Firenze in het 
noorden tot Siena in het zuiden. 

‘Chianti Classico’ kreeg in 1996 zijn eigen D.O.C.G. (Denomi-
nazioni di Origine Controllata e Garantita) wat betekende dat 
er aan veel strengere kwaliteitsnormen moest voldaan wor-
den om die appellatie op het etiket te mogen dragen. Het 
luidde meteen de heropstanding van kwaliteitswijnen in dit 
gezegende gebied in, de kwaliteit ging er met sprongen op 
vooruit. In het hart van het ‘Chianti Classico’ appellatiege-
bied (D.O.C.G), in de gemeente ‘Raddi in Chianti’, kochten de 
gebroeders ‘Valneo’ en ‘Tonino Livon’ een tiental jaar gele-
den het vrij hoog gelegen wijndomein ‘Borgo Salcetino’. De 
vorige eigenaars gebruikten het domein als buitenverblijf en 
de wijn werd niet verkocht, enkel een schare goede vrien-
den en familie kregen elk jaar een aantal flessen, de rest 
was voor eigen gebruik. De gebroeders Livon hebben de 
wijngaarden volledig heraangelegd met de klassieke varië-
teiten ‘Sangiovese’ en ‘Canaiolo’. Het prachtige zestien-
de-eeuwse gebouw werd volledig gerestaureerd en er werd 
een nieuwe kelder en gekoelde opslagplaats gebouwd. Dit 
alles gebeurde met veel respect voor de natuur en de om-
geving. De bouwstijl en gebruikte materialen zijn aangepast 
aan de gewoonten van de streek zodat alles perfect geïnte-
greerd is in het mooie landschap. Van de 30 hectare die het 
domein groot is, is 13.8 hectare met wijnstokken beplant. 
Niets wordt hier aan het toeval overgelaten, geen moeite, 
zowel financieel als fysisch, is hier te veel om de best mo-
gelijke wijnen te maken. De gebroeders Livon denken op 
lange termijn en weten dat ze de eerste tien of vijftien jaar 
geen winst zullen maken maar werken samen in één rich-
ting en met één doel: kwaliteit produceren! Ze kunnen het 
zich permitteren vermits dit niet hun enige wijndomein is en 
ze mogen trots zijn op de wijnen die ze hier de laatste jaren 
hebben gemaakt want die waren en zijn fantastisch. Deze 
Chianti Classico is een zeer goed gestructureerde wijn ge-
maakt met 95% Sangiovese en 5% Canaiolo. De zeer lage 
productie per hectare zorgt voor een rijke en geconcentreer-
de smaak. Een wijn met rijp rood fruit, een zachte kruidig-
heid en een lange afdronk. De druiven zijn met de hand 
geplukt en de wijn verbleef 10 maanden op eiken vaten. U 
kan hem best drinken tussen zijn tweede en zesde levens-
jaar bij bijvoorbeeld lamsbout, Osso Bucco, fazant of konijn. 
Schenk hem op 16 à 17 graden. Heerlijke wijn!

IT
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Mark Shannon en zijn 
Italiaanse echtgenote

Het Chianti-gebied strekt zich uit van Firenze
in het noorden tot Siena in het zuiden

Het wijn domein 
Fattoria Colsanto



We bieden in overleg met wijnbouwers, die kwalitatief interessante wijnen hebben, 
deze 11 + 1 GRATIS promoties aan.

NIEUWSBRIEF

APRIL 2015 

De laatste decennia is meer en meer duidelijk geworden dat Chili heel mooie wijnen te bieden heeft 
en is het land als kwaliteitswijnproducent niet meer weg te denken. Het klimaat in Chili leent 

zich als geen ander voor wijnbouw: mooie zomers met warme dagen, koele nachten en heel weinig 
regen. Chili geniet een optimale natuurlijke bescherming door de woestijn in het noorden, het Andes 
gebergte in het oosten, de Stille Oceaan in het westen en Antarctica in het zuiden. ‘Central Valley’ is de 
algemene en overkoepelende benaming voor de verschillende Chileense valleien waar kwaliteitswijn 
wordt gemaakt. Slechte wijnjaren kent men hier eigenlijk niet echt, tussen november en maart regent 
het niet (het is daar dan zomer) en de combinatie van hete, droge dagen en koude nachten maakt een 
lange, geleidelijke rijping mogelijk. Veel problemen zijn er dus niet om hier druiven te kweken, maar 
er dan kwaliteitswijn van maken is nog een ander verhaal. Dat vraagt veel werk, kennis en investe-
ringen in moderne installaties. En deze bewustwording is er pas gekomen sinds een jaar of tien en zit 
nu ontegensprekelijk in een stroomversnelling. Het wijnhuis ‘Ventisquero’ moeten we u waarschijnlijk 
niet meer voorstellen, we hebben reeds verscheidene voortreffelijke Chileense wijnen van hen in ons 
gamma. Dit jonge en zeer dynamische wijnhuis bracht slechts 15 jaar geleden hun eerste wijnen op de 
markt en ze evolueren sindsdien nog elk jaar naar beter en beter!

W
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 Chili ~ Casablanca Valley, Ventisquero  
‘Sauvignon Blanc’ Reserva 2013 

 BESTELNR. 616Z PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

De ‘Sauvignon Blanc’ druiven van deze ‘Reserva’ zijn afkomstig 
van ‘Casablanca Valley’, een vallei die zeer hoog aangeschreven 
staat voor zijn witte wijnen. Dit komt door de bijzondere weersom-
standigheden die hier heersen en er voor zorgen dat de druiven 
langzaam rijpen, wat de kwaliteit altijd ten goede komt. De wijnen 
zijn door die langzame rijping altijd wat fruitiger en levendiger en 
zorgen dat ze niet plomp of zwaar worden. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt doordat in ‘Casablanca Valley’ vanuit de zee koele lucht 
naar de vallei wordt geblazen en er bij gevolg nevel ontstaat zodat 

de temperatuur nooit te hoog oploopt en het ‘s nachts en in de ochtend relatief fris blijft. 
Het resultaat van al deze voordelen kan u zeer goed proeven in deze ‘Sauvignon Blanc Re-
serva’ van het huis ‘Ventisquero’. Het is een knap gemaakte witte wijn die u reeds vanaf nu 
kan drinken op ongeveer 10 graden bij allerlei vis in zachte sauzen of wit vlees. De ‘Sauvig-
non Blanc’ (dé druif van bijvoorbeeld Sancerre of Pouilly-Fumé) laat zich hier van zijn beste 
kant zien met een zeer verfrissende en uitgebalanceerde witte wijn die het ook als aperitief 
schitterend zal doen. Drink hem tussen zijn eerste en derde jaar en geniet van deze knappe 
witte wijn!

W
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 Chili ~ Casablanca Valley, Ventisquero  
‘Chardonnay’ Reserva 2013 

 BESTELNR. 666Z PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

Sinds enkele jaren begint men in Chili het typisch Franse `ter-
roir-denken’ over te nemen. Dit wil zeggen dat men niet alleen de 
nadruk legt op de druivensoort maar ook meer en meer aandacht 
besteedt aan de herkomst van de wijn, de bodem en het microkli-
maat. Zo deelt men nu de `Central Valley’ (dit is het gebied waar 
alle Chileense wijn wordt gemaakt, een smalle strook van onge-
veer 330 kilometer lang) op in verscheidene kleinere wijngebie-
den, vergelijkbaar met de Franse appellatiegebieden, die elk hun 
specifieke kenmerken en meest geschikte druivensoorten hebben. 

Daar is `Casablanca Valley’ er dus één van, en niet de minste! Nochtans is het nog geen 
vijfentwintig jaar geleden dat hier meer koeien dan wijnstokken stonden. Op korte tijd is er 
enorm veel veranderd en ‘Casablanca Valley’ geniet vandaag een zeer hoog aangeschreven 
reputatie voor witte wijnen en in het bijzonder voor de ‘Chardonnay’. Dit komt door de bij-
zondere weersomstandigheden die hier heersen en er voor zorgen dat de druiven langzaam 
rijpen. Door die langzame rijping zijn ze altijd wat fruitiger en levendiger en nooit plomp of 
zwaar. Deze ‘Chardonnay Reserva’ is een zeer verleidelijke witte wijn die ondanks zijn 
vatrijping niet te ‘houterig’ overkomt. De eiktoets is mooi samengesmolten met het aange-
name, rijpe en exotische fruit dat hem een zeer ronde smaak geeft. Hij zal heel goed uw 
voorgerechten op basis van asperges en artisjokken begeleiden, maar ook zachte salades 
met alles uit de zee en kreeft, krab of oesters zullen hem niet ongemakkelijk maken. Verder 
ook niet te vergeten zijn carpacio van zalm, kip, kalkoen of parelhoen. Drink deze Chardon-
nay best tussen zijn eerste en vierde jaar en dit op zo’n graad of 11.

Mechelsesteenweg 313
B-2550 Kontich

Maandag tot en met zaterdag geopend van 9u00 tot 18u00. Zondag gesloten. Er zijn altijd een 20 tot 25 wijnen te proeven.

Bisschoppenhoflaan 575
B-2100 Deurne

T 03 326 55 33
F 03 326 58 99

info@magnuswijnen.be
www.magnuswijnen.be

Altijd een mooie prijs/kwaliteitsverhouding: Chili!
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 Chili ~Colchagua Valley, Ventisquero  
‘Carmenère’ Reserva 2012 
BESTELNR. 841Y PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

Carmenère’ is dé typische druif van Chili. Mooi 
rijp heeft hij een aroma van zwart fruit en spe-
cerijen, rijke ronde tannines en een verbazend 
mooi pikant samenspel van geuren: koffie, ge-
roosterd vlees, selderij en sojasaus. Dit zoet/
pikante aroma samen met de volle textuur 
maakt Carmenère echt een bijzondere druif. 
Niet toevallig is dit één van onze best verko-
pende rode wijnen! Colchagua Valley ligt 130 

kilometer ten Zuiden van Santiago en is een bonte verzameling van 
subvalleien en hun rivieren. De druiven die hier het best gedijen zijn 
Carmenère en Syrah. Het is een bijzonder complex gebied waar je rich-
tinggevoel je aardig in de steek kan laten. Deze ‘Carmenère Reserva’ is 
gemaakt met 85% Carmenère aangevuld met 15% Syrah. Geniet nu al 
van deze donkerkleurige, heerlijke wijn bij gebakken en gebraden mals 
rood vlees, allerlei wild of gebraden tam gevogelte. Hij kan eventueel 
nog bewaard worden tot 2015 maar dat zal niet makkelijk zijn, hij is nu 
al te lekker… Schenk hem zeker niet te warm, op zijn best is hij licht 
gekoeld op ongeveer 16 à 17 graden. Wat een heerlijke wijn!
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 Chili ~Maipo Valley, Ventisquero  
‘Shiraz’ Reserva 2012 
BESTELNR. 796Y PRIJS: 6,60 + BTW = 7,99 EURO

De Maipovallei heeft veel te danken aan de na-
bijheid van de miljoenenstad ‘Santiago’ doordat 
de investeerders en de klanten zich als het ware 
voor de deur bevonden. In de negentiende 
eeuw immers, besloten verscheidene door ko-
per rijk geworden landeigenaren, hun rijkdom 
tentoon te spreiden door wijngaarden aan te 
kopen. En vanzelfsprekend is Santiago steeds 
een zeer makkelijke en vlakbij gelegen afzet-

markt geweest.
De `Ventisquero Syrah Reserva’ is gemaakt van 85% Syrah en 15% Car-
ménère die groeien op een bodem met graniet en stenen. De druiven 
zijn mooi rijp geplukt en 70% van de wijn verbleef na een verzorgde 
vinificatie 10 maanden op Amerikaanse eiken vaten. Het resultaat is een 
heerlijke wijn met een aroma van pruimen, vanille, koffie en zwarte 
chocolade en veel kruidigheid. De smaak is fris, stevig en heel mooi 
gestructureerd. De lekkere, lange afdronk werkt het geheel prachtig af. 
Drink deze wijn op 16 à 17 graden tussen zijn eerste en vierde jaar bij 
allerlei rijke en smaakvolle gerechten.

Het jonge en zeer dynamische wijnhuis Ventisquero bracht 
slechts 15 jaar geleden hun eerste wijnen op de markt


