
1. Tarani – Sauvingon Blanc  | Languedoc – Frankrijk 

Deze wijn komt uit de omgeving van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk. Het is een heerlijke witte wijn 

voor alledag. Hij is stuivend van de vele aroma's, zoals citrus, meloen en tropisch fruit. Het is een zachte, 

verleidelijke wijn, waarin niettemin veel frisheid zit, maar net wat minder ‘Granny Smith’ dan de echte 

Loire Sauvignon’s. Hij geeft een mooie combinatie met gerechten, zoals geitenkazen en de lichtere 

visgerechten. Wat je noemt een veelzijdige wijn! 

 

2. Domaine de Castelnau - Viognier | Languedoc – Frankrijk 

Domaine de Castelnau ligt op 4 kilometer van de historische stad Pezenas, op een steenworp afstand 

van het Bassin van Thau. In 1997 kocht Christophe Muret samen met zijn vrouw Beatrice het domaine 

met 57 Hectare en breidde het in de loop van de jaren verder uit tot 100 hectare. Er wordt zo duurzaam 

mogelijk gewerkt met respect voor de omgeving waarbij de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit 

niet uit het oog wordt verloren. Viognier wordt steeds bekender maar blijft in tegenstelling tot 

Chardonnay of Sauvignon Blanc een relatief lastig druifje om mee te werken. Het is niet altijd eenvoudig 

om hem in zijn pure vorm in de fles te krijgen. Bij Domaine de Castelnau weten ze wel raad met de 

Viognier. Van nature relatief laag in zijn zuurgraad, mooi vol en aromatisch. Heerlijk geurend naar wit 

nazomer fruit zoals abrikoos en perzik. 

 

3. Tarani – Chardonnay Rèserve | Languedoc – Frankrijk 

We zien een blijvende trend voor de typische Chardonnay met gebruik van hout. De Chardonnay van 

Tarani is nieuw in ons assortiment en dat is best een knappe prestatie. In dit prijssegment is namelijk 

veel concurrentie als het op de juiste prijs met de best mogelijke kwaliteit aan komt. De Chardonnay 

vinkt alles aan wat we zoeken bij dit type Chardonnay. Mooie gele kleur, tonen van vanille door het 

gebruik van wat hout. Maar alles in balans en zonder zwaar te worden. 

 

4. Boutinot – Côtes du Rhône Blanc ‘La Fleur Solitaire’ | Cévennen – Frankrijk 

Paul Boutinot staat in de wijnwereld bekend als een karakteristiek persoon, die niet alleen erg goede 

wijnen maakt, maar ook heel ondernemend is. Zo maakt hij niet alleen wijnen in zijn oorspronkelijke 

thuisbasis, de zuidelijke Rhône, maar inmiddels ook in Piemonte, Zuid Afrika (Waterkloof) en zelfs 

Engeland (heel mooie mousserende wijnen). Dat in de zuidelijke Rhône rode wijnen van grote klasse 

worden gemaakt, is algemeen bekend. Dat er ook grote witte wijnen worden gemaakt jammer genoeg 

veel minder. Boutinot maakte ook deze wijn met behulp van zes verschillende druivenrassen, die samen 

een baaierd aan aroma’s en smaken in de wijn brengen. Bij de fermentatie is vooral gebruik gemaakt 

van RVS vaten, maar één derde is vergist in oude eikenhouten vaten. Dezelfde verdeling tussen RVS en 

hout werd toegepast tijdens de rijping van de wijn. Hierdoor werd complexiteit aan de wijn toegevoegd. 

Het resultaat is een wijn die zowel fris als rijk van karakter is. De afdronk is lang, zacht en verfijnd. 

 

5. Nusswitz – Orenia Blanc | Cévennen – Frankrijk 

De uit de Elzas afkomstige Philippe Nusswitz werd in 1986 uitgeroepen tot “Meilleur sommelier de 

France”. Philippe Nusswitz werkte voor het vermaarde Auberge de l’Ill (3 Michelin sterren). In 2002 

vestigde hij zich met zijn familie in Uzès (ergens tussen de zuidelijke Rhône en Languedoc) en startte 

een nieuw avontuur als wijnmaker. Orenia is één van zijn labels. Al snel maakt hij naam met zijn wijnen, 

Philippe maakt zijn wijnen zo natuurlijk mogelijk en streeft ernaar zijn wijnen in de toekomst volledig 

biologisch te maken. Een heerlijke, zwoele witte wijn uit zuidelijk Frankrijk met als druiven marsanne, 

roussanne en viognier. Tevens een geweldige maaltijd begeleider. Top prijs-kwaliteit verhouding! 



6. Begude – Chardonnay ‘Terroir 11300’ | Haut Vallee de l’Aude – Frankrijk 

James en Catharine Kinglake, de eigenaars van het domein, zorgen goed voor hun grond. Ze zien het 

samen met de ligging als belangrijkste ingrediënt voor hun wijnen. Gezonde grond levert gezonde 

wijnranken en die leveren gezonde druiven. Zo simpel is dat. Ze werken volgens biodynamische 

principes en maken hun wijn zo puur mogelijk, zonder gebruik van additieven. De druiven voor deze 

wijn staan op 350 meter hoogte aangeplant. 20% van de wijn rijpt op demi muids (600 liter vaten van 

eikenhout) en 80% op RVS. In stijl is dit een elegante Chardonnay met frisse tonen naast wat rijper fruit. 

Het ingetogen houtgebruik geeft de wijn net wat extra’s zonder hem zwaar te maken. Heerlijke 

doordrinker. 

 

7. Begude – Viognier ‘Le Paradis’ | Limoux – Frankrijk 

Deze Limoux is gemaakt van de allerbeste handgeplukte Viognier van een super gelegen perceel op het 

zuiden gepositioneerd percelen (op 350m hoogte). Een rigoureus selectieproces dat leidt tot een 

magische wijn. Rijk en opulent met wilde perzik en abrikoos in de neus. Als we deze wijn drinken dan 

proeven we goede Viognier uit de noordelijke Rhône voor een vriendenprijs. 

 

8. Terre d’Amandiers – Chardonnay ‘Les Flacons’ | Languedoc – Frankrijk 

Terre d’Amandiers is een label van Vignobles de Bonfils, een grote speler in de wijn business maar in 

staat om kleinschalig te opereren en dito wijnen te leveren. De Chardonnay ‘Les Flacons’ is hier een 

goed voorbeeld van. Met het snel duurder worden van Bourgogne zijn we op zoek gegaan naar een 

alternatief van goed niveau tegen een acceptabele prijs. Het huidige jaargang van deze wijn is zeer 

geslaagd. Een Bourgogne achtige Chardonnay uit de Languedoc. Goudgele kleur, houtgelagerd, rijp fruit, 

vanille, cederhout en een boterbabbelaartje in de neus. Frisse zuren in de mond die voorkomen dat het 

geheel te zwaar wordt. Mooie, ronde wijn. 

 
9. Gerard Tremblay - Chablis | Bourgogne – Frankrijk 

Dit wijnbedrijf bestaat al 5 generaties en beschikt over 37 hectare aan wijngaarden in de Chablis, het 

meest noordelijk gelegen deel van de Bourgogne. Elke Chablis wijn is gemaakt van 100% Chardonnay 

druiven. Door de ligging van Chablis is het er relatief koel en is het van belang dat de wijngaarden een 

warme ligging ten opzichte van de zon hebben om rijp fruit te krijgen. Gérard Tremblay beschikt over 

dergelijke gunstig gelegen wijngaarden. De typische bodemsoort van de Chablis is z.g. Kimmeridge, een 

kalkrijke laag in de bodem, die net zo belangrijk is voor het typische karakter van een Chablis wijn. Deze 

Chablis is gemaakt van ongeveer 20 jaar oude stokken en is gefermenteerd en gerijpt in RVS tanks. De 

aroma’s van de wijn zijn te omschrijven als groen fruit, bloemen en een beetje muskus. In de smaak valt 

de grote mate van mineraliteit op die zich uit in ziltigheid en prachtige zuren. Een klassieke Chablis! 

 

10. Gerard Tremblay – Chablis ‘1er Cru Fourchaume’ | Bourgogne – Frankrijk 

Voor deze Chablis 1er Cru geldt wat hierboven staat beschreven, behalve dat de 1er Cru wijngaarden 

op bijzonder gunstig locaties te vinden zijn. De helling Fourchaume is er zo één; een relatief warm 

microklimaat zorgt voor zeer rijpe druiven en door de schuine helling is de afwatering optimaal. Gérard 

Tremblay bezit er 0,5 hectare stokken. De stokken zijn meer dan 50 jaar oud; dat proef je terug in de 

concentratie van de wijn. De fermentatie en rijping van de wijn gebeurt in RVS tanks, maar 20% van het 

gefermenteerde sap rijpt op eikenhouten vaten. Dat zorgt voor complexiteit en structuur in de wijn. In 

de neus ruik je honing en bloemen. In de mond proef je milde citrus, honing en ook hier weer die sterke 

mineraliteit. De afdronk blijft je nog wel even bij. 



11. Eve & Michel Rey – Pouilly-Fuissé ‘Aux Charmes’ | Bourgogne – Frankrijk 

Eve & Michel Rey wonen in het dorpje Vergisson. Hier bezitten ze ruim 4 ha. wijngaard. De wijngaarden 

liggen ingeklemd tussen twee gigantische rotsen: Roche de Vergisson en de bekende Roche de Solutré. 

Van de 4,5 ha in Vergisson valt 3,5 ha onder Pouilly-Fuissé en 0,84 ha onder St. Veran. Eve en Michel 

maken van elke wijngaard een aparte wijn, omdat zij het belang van de invloed van terroir inzien. Het 

kost wel wat extra moeite, maar dat loont. Ze gebruiken zo weinig mogelijk nieuw eikenhout om de 

frisheid en de mineralen in de wijn te behouden. Rey is een van de weinigen die zijn plukkers 

verschillende malen door de wijngaarden laat gaan zodat alleen optimaal rijpe druiven geoogst worden. 

In de kelders wordt de wijn zo min mogelijk gestoord. De druiven van deze wijn komen van de wijngaard 

La Aux Charmes in Vergisson. De stokken zijn geplant in 1970, waardoor de stokken inmiddels een 

leeftijd hebben bereikt waardoor er grote concentratie in de wijn bereikt wordt. De bodemsoort in de 

wijngaard is klei. Er is in de wijngaard gewerkt zonder gebruik te maken van pesticiden (vanaf jaargang 

2021 zijn ze biologisch gecertificeerd). De druiven werden met de hand geplukt. Vinificatie en opvoeding 

vonden plaats in gebruikte eikenhouten vaten gedurende 10 tot 12 maanden. In de geur herken je rijp 

geel fruit zoals perzik. Het is een wijn met een minerale toets en hij heeft rijpe zuren. Een elegante 

Chardonnay die veel culinaire combinaties aan kan. 

 

12. Latour-Giraud – Meursault ‘Cuvée Charles Maxime’ | Bourgogne – Frankrijk 

Het familiebedrijf wordt geleid door Jean-Pierre Latour, die onder anderen wordt bijgestaan door zijn 

zus Florence. Het domein telt 10 hectare, waarvan 80% voor witte en 20% voor blauwe druiven. De 

Chardonnay wijngaarden liggen bijna allemaal in Meursault in de gemeente-appellatie en premier cru. 

Het bedrijf kent grote internationale erkenning, zoals tot 95 punten van Robert Parker voor één van de 

witte wijnen. Dit is de generieke Meursault (dus niet komend van een Premier Cru), wat een mooie wijn! 

Hij wordt wel omschreven als "vrouwelijk" en komt van de wijngaarden in 7 verschillende z.g. climates 

binnen Meursault. Dat betekent ook dat de bodemsoorten onderling verschillen, een en ander heeft 

geleid tot een mooie, homogene smaak. De wijn is elegant met rondeur, zachtheid, maar ook frisse 

zuren en tonen van hazelnoot. De mineraliteit van de bodemsoorten komt goed door in de wijn. Op 

dronk tot minimaal 2028. De wijn zal zich de komende jaren nog ontwikkelen op fles. 

 

13. Diwald – Grüner Veltliner | Wagram – Oostenrijk 

Het familiebedrijf Diwald wordt gerekend tot een van de pioniers van de Oostenrijkse biologische 

wijnbouw. De Grüner Veltliner is een typische Oostenrijks druivenras en is dan ook het meest 

voorkomende ras. Dit heeft uiteraard ook veel te maken met het klimaat waar deze druif het erg goed 

doet. Wijnen worden met volle overgave gemaakt door de ambitieuze wijnmaker Martin Diwald, 

dynamisch en vol van passie. Klassieke Grüner Veltliner met een mooie kruidige neus van witte peper, 

grapefruit en aardse tonen. 

 

14. Diwald – Frühroter Veltliner | Wagram – Oostenrijk 

De Frühroter Veltliner is een vroeg rijpende Oostenrijkse druif en is een kruising tussen Roter Veltiner 

en Silvaner. Ondanks de naam, heeft Frühroter Veltliner geen relatie met Grüner Veltliner. Het is een 

lastige druif om mee te werken en heeft best veel aandacht nodig, vandaar dat er nog maar een kleine 

500 hectare staat aangeplant in Oostenrijk (17.000 voor Grüner Veltliner). Frühroter Veltliner zorgt voor 

relatief lichte wijnen die vroeg gedronken mogen worden. De wijnen zijn aromatisch met tonen van 

citrusfruit en bloemen in combinatie met een lichte kruidigheid. 

 



15. Geyerhof – Grüner Veltliner `Stockwerk‘ | Kremstal – Oostenrijk 

Het wijndomein is al sinds de 17e eeuw in het bezit van dezelfde familie en sinds 1988 wordt hier 

biologisch gewerkt. Tegenwoordig bezit het domein 23 hectare wijngaard met voornamelijk Grüner 

Veltliner en Riesling. Gelegen in het Kremstal, vernoemt naar een zijrivier van de Donau. Het gebied 

behoort samen met Wagram en Wachau tot de beste gebieden voor Grüner Veltliner.  Binnen Kremstal 

behoort Geyerhof tot de beste drie producenten van het gebied. Door de manier van wijnbouw worden 

al minimale verschillen in de wijngaard doorgegeven aan de wijn. Ze hebben daarom gekozen voor een 

brede selectie aan wijnen. De Stockwerk is een voorbeeld hoe levendig en mooi Grüner Veltliner is. Een 

fijne neus met aroma’s van weidekruiden, lichte pepertoets en vers wit fruit in combinatie met 

mineraliteit. Enorm verfijnde wijn, die wellicht op een proeverij als deze soms niet helemaal tot zijn 

recht komt tussen de meer krachtige wijnen die eromheen staan. 

 

16. Geyerhof – Grüner Veltliner `Hoher Rain‘ | Kremstal – Oostenrijk 

De wijngaarden van deze Hoher Rain bevatten een zand-leemachtige grond. De druiven worden medio 

oktober geoogst, fermentatie vindt plaats in een stalen tank. Daarna ligt de wijn een tijdje op zijn 

bezinksel, dit zorgt voor een rijke smaak. Iets rijker dan de Stockwerk. Delicate lichtgele kleur, fijn 

kruidig, elegant, fijne bloemengeur, en een gestructureerde, lange afdronk. 

 

17. Bernard Ott – Cuvée Spectrum | Ahr – Duitsland 

Bernhard Ott zegt van zichzelf: ‘Ich bin ein Veltliner’ en is een begrip in Oostenrijk: hij wordt zelfs Mister 

Veltliner genoemd. Dit heeft te maken met zijn niet onaanzienlijke gestalte maar veel meer nog met de 

kwaliteit van zijn grüner veltliners. Het bedrijf ligt in Niederösterreich in de Wagram, bijna tegen Kamptal 

aan en werd opgericht in 1889. Er wordt biologisch gewerkt sinds jaar en dag. Cuvee Spectrum is een 

Gemichter Satz; gemengde aanplant van diverse druivenrassen door elkaar heen, is van oudsher 

kenmerkend voor de Weense wijnbouw en komt binnen de Oostenrijkse context alleen daar nog voor. 

Een wijn met traditie. Heerlijke neus met aroma’s van wit en geel fruit en iets van citrus. De smaak is 

zowel elegant als intens, biedt tonen van witte bloesem, sappige perzik, rijp steenfruit, voldoende 

frisheid en eindigt in een lange, knisperende finale. Allesbehalve een ‘gemengd zooitje’, deze stijlvolle 

en complexe wijn! 

 

18. Eymann – Riesling ‘Trocken’ | Pfalz – Duitsland 

Weingut Eymann ligt in het centrum van het Duitse wijnbouwgebied de Pfalz, in het Zuidwesten van 

Duitsland. Dit is eigenlijk het verlengde van de Franse Elzas en is het droogste en warmste gebied van 

Duitsland. De wijngaarden liggen op de bovenste terrassen van de Rijn en geven Rieslings die rijker zijn 

dan die uit bijvoorbeeld de Mosel. Rainer en Ingeborg Eymann bewerken sinds 1983 op biologische 

wijze 15 hectare aan wijngaarden en zijn sinds jaargang 2014 biodynamisch gecertificeerd. In deze 

biologische Riesling ruik je citrus tonen, steenfruit zoals peer, appel en verder grapefruit. Het 

mondgevoel is subtiel en sappig. Een erg elegante wijn. Ver weg zit wat zoet, maar de verfrissende zuren 

houden het geheel mooi in balans.  

 

19. Wittmann –  Riesling ‘Trocken’| Rheinhessen – Duitsland 

Er wordt al sinds 1990 eerst biologisch en later biologisch dynamisch gewerkt. Het uitgangspunt voor 

de wijnen is daarom: terroirexpressie door een gezonde bodem. Een lage opbrengst per hectare, 

handmatige selectie van de beste druiven en een zeer langzame vinificatie met natuurlijke gisten zonder 

toevoeging van sulfiet op grote houten foeders doen de rest. Het huis is ‘de standaard’ voor 



Rheinhessen en inmiddels ook een standaard voor Duits wit in het algemeen. Dat blijkt uit de enorme 

stroom internationale waarderingen die de wijnen krijgen, zowel de hogere als lagere. Zo is Philipp al 

twee keer uitgeroepen tot de beste witte wijnmaker van Duitsland door de gezaghebbende Eichelmann 

in 2003 en 2013. In 2014 kreeg hij dezelfde titel van Gault Millau. De Biodynamische Riesling ‘Trocken’ 

is de gutsriesling (Duits voor instapriesling) en afkomstig van de befaamde kalk wijngaarden. Om meteen 

met het probleem in huis te vallen. Wittmann is zeer populair en verkoopt snel uit. Daardoor bieden we 

nu al de net gebottelde 2020 jaargang aan. Deze is nog te jong en presenteert zich nog niet zo goed. 

Met andere woorden de wijn heeft nog zeker een paar maanden nodig om van het eerste babyvet af te 

komen. Dan begint zich een serieus gastronomische wijn te ontplooien. Stuivende citrus en mineralen 

in de neus, knisperende zuren met verbazingwekkende concentratie en kracht in de mond. Onderschat 

het rijpingspotentieel niet. Je koopt om ook na volgend jaar nog wat achter te hand te hebben. 

 

20. Wittmann – Riesling ‘Westhofener Trocken’ | Rheinhessen – Duitsland 

Vanaf 2021 wordt deze wijn geklasseerd als ‘VDP.Aus Ersten Lagen’ (2020 nog als Ortswein, oftewel 

dorpsherkomst). Volledig in overeenkomst met de stijl van deze producent vertoont de wijn een 

opvallend mooie precisie, balans en complexiteit. De druiven zijn in zijn geheel afkomstig van de jongere 

stokken aangeplant op de ‘Grand Cru’ Grosses Gewächs’ wijngaarden Morstein en Brunnenhäuschen). 

De wijn is na al heel aantrekkelijk maar ontwikkeld zich nog goed op fles. Als je geduld hebt, laat de wijn 

nog een paar jaar rusten en drink hem dan tot 2035. 

 

21. Feudo Arancio – Grillo | Sicilië – Italië 

Sicilië heeft het grootste wijngaardoppervlak van Italië. Op Sicilië is sinds twee decennia een 

wijnrevolutie gaande. Voorheen was het een vergeten wijneiland dat zich vastklampte aan de vergane 

glorie van de Marsala. Tegenwoordig worden er verrassende kwaliteitswijnen gemaakt van typische 

druiven van het eiland als de blauwe Nero d’Avola en Frappato en de witte Inzolia, Catarratto en Grillo. 

Niet langer oxidatieve wijnen uit oude houten vaten, maar het pure fruit uit stalen tanks werd de trend. 

Deze Grillo is daar een mooi voorbeeld van: body, rijk aan rijp wit en tropisch fruit, lichte kruidigheid en 

relatief laag in de zuren. Een heerlijk ongecompliceerd glas wijn met een hoge plezierfactor. 

 

22. Feudo Arancio – Dalila | Sicilië – Italië 

Deze wijn bestaat voor 80% uit Grillo aangevuld met 20% Viognier. Mede door het gebruik van drie jaar 

oude eikenhouten vaten tijdens de fermentatie wordt nog extra rijkdom aan de wijn gevoegd. Deze 

Grillo is strogeel, in de geur tropisch fruit, jasmijn en florale tonen. Een lange romige afdronk waarin 

tonen van vanille en honing naar voren komen maar vooral wit- & steenfruit domineren. 

 

23. Feudo di Santa Tresa – Grillo/Viognier ‘Rina lanca’ | Sicilië – Italië 

Het wijnhuis Feudo di Santa Tresa, daterend uit 1697, is 50 hectare groot en is sinds 2000 in handen van 

Stefano en Marina Girelli en hun zakenpartner Massimo Maggio. Het is gelegen bij Vittoria, in het Zuiden 

van Sicilië. De druiven van het landgoed Santa Tresa worden al jarenlang biologisch geteeld en sinds 

2009 volledig biologisch gecertificeerd. Een blend van de typische Siciliaanse witte druivenvariëteit 

Grillo en de Franse Viognier vormen de basis voor deze smaakvolle witte wijn. Een verrassende en 

levendige witte wijn met een fraaie fruitbalans. Licht goudgeel van kleur met in de geur tonen van fris 

fruit en kruidigheid. In de smaak komt meer rijp, tropisch fruit en perzik terug. De afdronk is mooi fris 

met kruidige tonen, door een korte houtrijping (gebruikte vaten) voor 50% van de wijn. 

 



24. Torre del Falasco – Lugana | Veneto – Italië 

Sinds dit jaar hebben we een hele goede Lugana in het assortiment voor een fijne prijs. Afkomstig van 

de kleine coöperatie Torre del Falasco. De wijngaarden van Lugana zijn gelegen aan de zuidkant van het 

Gardameer. De druif Turbiana geeft normaliter een frisse maar misschien ook een ietwat eenvoudige 

wijn, maar wordt hier met geavanceerde wijnmaak technieken en strenge selectie van de druiven 

omgetoverd tot de meest pure, minerale en bijzondere expressies van deze druif. Een absolute 

aanrader! Heerlijk bij asperges.  

 

25. Guerrieri Rizzardi – Soave Classico | Veneto – Italië 

Deze klassieke witte Soave is al vele malen geprijsd door wijngidsen voor de uitstekende kwaliteit en 

elegante smaak.  De druiven voor deze Soave komen uit de Costeggiola, een Soave ‘Cru’, wijngaard. 

Hoog gelegen op de heuvel en gemaakt van 75% Garganega, 20% Chardonnay en 5% lokale Trebbiano. 

Duidelijk intenser, frisser, verfijnder en complexer dan de meeste doorsnee Soave’s. Heerlijk veel wit 

fruit (rijpe peer), gecombineerd met de geur van citrus en veldbloemen en ook wat vuursteen op de 

achtergrond (vulkanische ondergrond).  Genoeg zuren voor lekker wat spanning. Klasse Soave die 

gewoon levert waarvoor die gemaakt is. 

 

26. Guerrieri Rizzardi – Soave Classico ‘Cru Ferra’ | Veneto – Italië 

Eén van de trouvailles van afgelopen jaar. Soave van het allerhoogste niveau. De druiven zijn afkomstig 

uit dezelfde wijngaard als die van Pieropan (zeg maar de godfather van Soave), namelijk La Rocca. 

Rizzardi deelt deze wijngaard met Pieropan. De naam La Rocca is vastgelegd en mag niet door andere 

producenten gebruikt worden. De La Rocca Soave Classico is het topmodel van Pieropan en is een stuk 

duurder. Wij denken dat de kwaliteit van de Soave ‘Cru Ferra’ 2020 van Rizzardi er niet voor onder doet. 

Kleine oplage (3333 flessen) en alleen in de beste jaren wordt deze wijn gemaakt. Boomgaardfruit in de 

neus samen met een hint van eikenhout. De smaak is zijdeachtig en gelaagd met een bijzondere 

complexiteit. Geen moment zwaar. 

 

27. Fasoli Gino – Pieve Vecchia | Veneto – Italië 

Twintig kilometer oostelijk van het Noord-Italiaanse Verona ligt het plaatsje Colognola Ai Colli. Bakermat 

van vele mooie Veneto wijnen. Zoals ook deze witte wijn die gemaakt wordt van de lokale Garganega 

druif. Het bedrijf werkt al sinds 1984 op biologische wijze en is later ook biodynamisch gaan werken; 

geen natuuronvriendelijke stoffen in de bodem dus. Dat merk je aan het resultaat: alle wijnen van Fasoli 

Gino zijn bijzonder zuiver door de gezonde druiven uit eigen wijngaarden. Deze Pieve Vecchia (genoemd 

naar de oude kerk die er staat) bereikt een mooie balans tussen frisheid en een grote mate aan 

concentratie. Er komen aroma’s in voor als limoen, kamperfoelie, kokos, rijp wit fruit en oosterse 

kruiden. Een vol mondgevoel, rond en hartig, dat is wat je in de mond te wachten staat. Een complexe 

witte wijn met een lange afdronk. Een wijn die met gemak 10 jaar naar de oogst in de kelder kan blijven 

liggen! 

 

28. Vie di Romans – Chardonnay ‘Ciampagnis’ | Friuli – Italië 

Gianfranco Gallo van Vie di Romans was een van de eerste wijnmakers die potentie zag in de alluviale 

vlakte van Friuli. De witte wijnen van Vie di Romans behoren sindsdien tot de grootste wijnen van Italië. 

Jong zijn ze al boeiend om te drinken, maar ze hebben een waanzinnig rijpingspotentieel. Niet voor niks 

behoren ze tot de top van Italië. Vie di Romans is gevestigd in de Isonzo – het lagere gedeelte van Friuli 

– tussen de Adriatische Zee en Collio. Doordat het land overdag opwarmt en ‘s nachts weer afkoelt, 



waait het hier vaak. De wind (de Bora, koele lucht vanuit de Alpen en de Sirocco, warm vanaf de 

mediterranee) blaast de druiven snel droog als ze nat zijn, daarom hoeven ze nauwelijks met 

bestrijdingsmiddelen te worden bewerkt. Helder geel fruit uit de Ciampagnis Vieris wijngaard lijkt alleen 

lieflijk en aaibaar. We proefden dit naast grote chardonnay wijn uit de Bourgogne en met die 

confrontatie had Vie di Romans geen enkele moeite. Zeer aanbevolen als je voor boterige chardonnay 

zonder enig gebruik van hout gaat. 

 

29. Menade – Verdejo | Rueda – Spanje 

Menade was het eerste biologisch gecertificeerde wijnbedrijf van Rueda. Buiten Ecologisch produceren 

maakt Menade nog een verschil met hun wijnen in vergelijking met de gemiddelde Rueda. Er wordt zeer 

veel tijd gestoken in de verzorging van de wijngaard en de opbrengst per hectare is lager dan gemiddeld. 

Naast evenwicht hebben de wijnen dan ook een goede minerale inhoud. Na circa een jaar wordt de wijn 

rustiger, raken de zuren meer geïntegreerd en komen de minerale elementen naar boven waardoor 

Menade complexer wordt. Zelfs 2 jaar na de oogst blijkt dat, in tegenstelling tot massa geproduceerde 

Verdejo’s, deze wijn nog steeds staat als een huis. De wijn is raszuiver, het bewijs van perfecte zorg aan 

oogst en vinificatie. 

 

30. Valserrano – Blanco | Rioja – Spanje 

Het wijnbedrijf Valserrano ligt in het beste (én mooiste) gedeelte van de Rioja in Spanje. Beschermd 

door een bergrug in het noorden, heeft deze subregio van Rioja, Álava, de beste klimatologische 

eigenschappen om kwalitatief hoogstaande wijnen te maken. En hoewel traditie altijd belangrijk is voor 

wijnmakers uit de Rioja, onderscheidt Valserrano zich door nét wat andere accenten te leggen dan veel 

vakgenoten uit Rioja. Valserrano heeft de terroir-gedachte omarmt: daarin probeert het bedrijf zoveel 

mogelijk om het klimaat en de bodem tot uitdrukking te brengen in de wijn. De Valserrano Blanco is 

bijzonder fraai gemaakte 100% Viura die in Amerikaans en Frans eiken is vergist. Gedurende de vier tot 

zes maanden waarin de wijn nog op het fust blijft liggen wordt er iedere week “battonage. In 

tegenstelling tot veel andere witte Rioja’s wel een bijzondere witte wijn.  Naast de houttonen, heerlijke 

frisse citrus en wat tropische tonen in de neus. In de stevige smaak met goede frisheid zit veel fruit. De 

smaak blijft lekker lang in de mond hangen. Gastronomisch goed inzetbaar!  

 

31. Rovisco Pais – Branco Reserva | Setubal – Portugal 

Portugal staat bekend om de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van wijnmaken. Werden er 

vroeger (op de beroemde Port wijnen na) niet zoveel goede wijnen gemaakt, in de afgelopen twintig 

jaar is de kwaliteit overal in Portugal met sprongen verbeterd. Dat geldt zeker ook voor het bedrijf 

Rovisco Pais uit de omgeving van Setubal. Vooral investeringen in kelderapparatuur en verbeterde 

kennis over het wijnmaken zorgen voor betaalbare wijnen met een prachtige prijs-kwaliteit verhouding. 

Neem deze witte wijn van 4 inheemse rassen: Antão Vaz, Verdelho, Fernão Pires en Arinto. Een droge 

maar volle wijn met veel fruit (limoen, perzik en mango) en een prettig filmend mondgevoel.  

 

32. Esporao – Reserva White – Alentejano – Portugal 

Deze wijn is een voorbeeld van de hoge kwaliteitswijnen die het gebied Alentejo voortbrengt. Bij deze 

Reserve white focust de wijnmaker op het rijke karakter, kenmerkend voor de beste wijnen uit Alentejo. 

De wijn bestaat uit Antão Vaz, Arinto en Roupeiro, alle drie typisch voor de streek. Een deel van de wijn 

wordt gefermenteerd en opgevoed op Amerikaans en Frans eiken. In de geur vinden we specerijen en 



aardse tonen naast rijpe perzik en grapefruit. De wijn is rijk en complex waarbij het hout de wijn naar 

een hoger niveau tilt. 

 

33. De Bortoli – Semillon & Chardonnay | South Australia – Australië 

Er komt veel goede wijn uit Australië. De Bortoli is één van de topbedrijven uit dat land; ze maken 

uitstekende wijnen in elke prijsklasse. Deze witte wijn is gemaakt van een blend van semillon en 

chardonnay. Daardoor is hij licht aromatisch van karakter. In zijn fruit herken je citrus, steenvruchten en 

tropisch fruit. Een lichte houtrijping zorgt voor diepgang die hem geschikt maakt om bij de maaltijd te 

drinken. Maar ook zo is hij geweldig! 

 

34. Montes – Reserva ‘Chardonnay’ | Central Valley – Chili 

Het wijnbedrijf Montes is een van de beroemde wijnnamen in de wereld en dat geldt zéker voor Chili. 

Aurelio Montes is de grondlegger en hij heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw een begin gemaakt 

met de modernisering van de Chileense wijnbouw waardoor een grote kwaliteitssprong kon worden 

gemaakt. Kwaliteit in plaats van kwantiteit, zo kun je deze sprong kort samenvatten. Montes maakt 

wijnen die betaalbaar zijn maar ook dure icoonwijnen die voor een kleine groep consumenten 

aantrekkelijk zijn. Deze Chardonnay is zo’n fijne wijn voor alledag die veel wijnliefhebbers zal 

aanspreken. Hij heeft fruitige aroma’s van steenfruit, grapefruit en tropisch fruit. Hij heeft een mooie 

fraicheur waartegen de lichte vanilletoets (30% wordt op hout opgevoed) een subtiel contrast plaatst. 

De medium body maakt hem algemeen inzetbaar.  

 

35. Hess – Select ‘Chardonnay’ | Monterey County – USA 

Mount Veeder in Napa Valley is dé plek van Donald Hess. De prachtige omgeving inspireerde hem om 

zijn twee grote passies, wijn maken en kunst verzamelen te combineren. Zijn wijnen hebben het 

kenmerkende Californische karakter, maar zijn nét wat eleganter dan de meeste andere wijnen. De 

druiven zijn afkomstig van koel gelegen wijngaarden dicht bij de kust. De wijn heeft een duidelijke gele 

kleur en in de geur vinden we citrus, ananas en rijpe perzik in combinatie met typische tonen van vanille 

en toast doordat een deel van de wijn houtrijping krijgt. (90% in Frans -en Amerikaans eiken waarvan 

10% nieuw).   

 

36. The Wolftrap – Viognier, Chenin Blanc & Grenache Blanc | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

The Wolftrap is de “instapwijn” van het alom gelauwerde Boekenhoutskloof uit Franschhoek. De naam 

is een hommage aan de eerste wijnmakers op Boekenhoutskloof. Destijds werd gedacht dat er wolven 

rond het terrein liepen. Diverse vallen werden gezet, maar tot op heden is er nooit een wolf gevangen… 

Marc Kent (één van de beste wijnmakers van Zuid-Afrika) is persoonlijk verantwoordelijk voor de wijn. 

De bijzondere blend geven een complexe geur van donker fruit, gedroogde pruimen en kruidigheid. De 

smaak is vol en rijk. Uitstekende BBQ-wijn! 

 

37. Bergsig – Chardonnay ‘Barrel Fermented’ | Breedekloof – Zuid-Afrika 

Paul Cluver bevindt zich in Elgin, ongeveer een uurtje rijden ten zuidoosten van Kaapstad. Paul Cluver is 

de pionier van Elgin waar de wijnen de afgelopen 15 jaar een enorme vlucht hebben genomen. De 

wortels van het bedrijf liggen in de appelteelt totdat in 1986 de eerste wijngaard werd aangeplant om 

de eerste wijn gemaakt van Riesling in 1990 op de markt te brengen. Elgin heeft de laagste gemiddelde 

temperatuur gedurende het groeiseizoen van Zuid-Afrika en kan zich met recht “cool climate” noemen. 

 



38. Reyneke – Chenin Blanc | Chenin Blanc ‘Organic’ | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

Toen Johan Reyneke in 1998 de boerderij in de omgeving van Stellenbosch van zijn moeder overnam, 

besloot hij om een totaal andere richting op te gaan. Vanaf de eerste dag heeft hij zich volledig 

gehouden aan de regels voor biologische landbouw, maar dat ging hem nog niet ver genoeg. Johan 

gelooft in de filosofie van Rudolph Steiner, die in landbouw en veeteelt gebruik maakt van kruiden, 

mineralen en kosmische cycli, die allen bijdragen aan een harmonieus geheel waarbij de natuur op geen 

enkele manier kunstmatig gecorrigeerd hoeft te worden. Met deze manier van werken is Johan één van 

de pioniers in Zuid-Afrika geworden. De Organic Chenin Blanc fermenteert op RVS en gaat daarna naar 

oude Franse eikenhouten vaten om 4 maanden verder rijpen. Toegankelijke stijl van Reyneke. De 

druiven zijn gekocht van biologisch gecertificeerde wijngaarden uit Swartland. Voor de insiders, het 

gebied voor hoge kwaliteit Chenin Blanc. Guave, steenfruit en wat jasmijn in de geur. De smaak is rijk 

met een verfrissende ondertoon. Je originele gastronomische alleskunner voor een schappelijke prijs. 

 

39. Avondale – Jonty’s Ducks ‘Pekin White’ | Paarl – Zuid-Afrika 

Avondale is één van de oudste wijnhuizen in Paarl. Wijnmaker Jonathan Grieve maakt wijnen met behulp 

van de natuurlijke eco-systemen. Bij Avondale wordt duurzame en natuurlijke wijnbouw uitgevoerd in 

overeenstemming met de gedachte Terra Est Vita - 'Soil is Life', biodynamische wijnbouw. De naam 

Jonty’s Ducks slaat op de eenden die (met opzet) in de wijngaarden rondlopen om ze in te zetten bij de 

biologische wijnbouw. De eenden eten namelijk de wijngaardslakken op. Een voorbeeld van het creatief 

gebruik maken van een biologisch kringloopje en een kostenefficiënte methode. Ieder jaar wordt de 

helft van de eenden verkocht aan omliggende restaurants. De wijn is gemaakt van Chenin Blanc, 

Roussanne, Viognier en Semillon. Alleen de eigen gisten zijn gebruikt bij de vergisting. Een deel van de 

wijn vergistte in gebruikte houten 600 liter vaten, een ander deel in RVS tanks. De wijn heeft 6 maanden 

op zijn fijne gistsporen gelegen (met regelmatig omroeren), waardoor de smaak geconcentreerd en 

breed is. In de neus pure fruitaroma’s (citrus, steenfruit en een beetje honing. In de mond is hij gul en 

kruidig, met rijp perzik fruit in de smaak. Heerlijk om zo te drinken, maar ook geweldig bij (gebakken of 

geroosterde) vis of lichte vleesgerechten (kip, kalfsvlees). 

 

40. Reyneke – Sauvignon Blanc ‘Biodynamic’ | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

De wijn is afkomstig van geselecteerde oude wijnstokken, met de hand geplukt, spontaan gegist. 

Complexe structuur met veel fruit: reine claude, kruisbes, appel en een hint van kiezel. Sprankelende 

zuren, perfect in balans met ronde zachtheid. Een parel. Doet het uitstekend bij de garnalencocktail.” 

aldus Harold Hamersma. Not your usual Sauvignon Blanc. Kan prima een paar jaar ouderen! 

 

41. Reyneke – Chenin Blanc ‘Biodynamic’ | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

Chenin blanc en Zuid-Afrika zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als de druiven ook nog van 

oude wijnstokken komen, kunnen er grootse dingen ontstaan. Zoals hier het geval is. In Zuid-Afrika is dit 

allesbehalve een vanzelfsprekendheid, aangezien het daar altijd een traditie is geweest om de 

wijngaarden ongeveer om de 15 jaar opnieuw te beplanten. Want ja: hoe ouder de wijnstok, hoe lager 

de opbrengst. In Reyneke werd het kwaliteitspotentieel echter al vroeg opgemerkt - en de wijnstokken 

bleven staan. De geur onthult aanvankelijk tonen van witte perzik, rijpe peer en een hint van grapefruit. 

Met een beetje lucht worden dan hints van witte bloesem en honingmeloen toegevoegd - subtiel 

onderstreept met wat gember en citroengras. Dicht en complex, maar ook elegant en lichtvoetig. Klinkt 

paradoxaal, maar dat is het niet. 

 



42. Mullineux – Old Vine White | Swartland – Zuid-Afrika 

Puur natuur uit Swartland. Chris en Andrea Mullineux werken samen om op natuurlijke wijze wijnen te 

maken die het terroir van Swartland weergeven. Ze vormen met hun kennis van het gebied, de mensen, 

de wijngaarden én hun passie voor wijn maken een bijzondere combinatie. Ze zijn de meest talentvolle 

jonge wijnmakers van dit moment. Old Vines White is een blend van oude stokken, voornamelijk Chenin 

Blanc. Daarnaast kleine hoeveelheden mediterrane, witte druiven als Grenache, Clairette, Viognier en  

Semillon voor een perfecte balans en complexiteit. De schistbodems van Kasteelberg, het graniet van 

de Paardeberg en de ijzerhoudende heuvels ten westen van Malmesbury geven de unieke expressie aan 

deze wijn. De wijn rijpt 11 maanden in Frans eiken vaten (20% nieuw hout) alvorens te worden 

gebotteld. Aroma’s van rijp, citrusfruit, tropisch fruit en kersttijdspecerijen. Tonen van rijpe peer, 

amandel, perzik en een kruidnageltje.  

 

43. Avondale – Chenin Blanc ‘Anima’ | Paarl – Zuid-Afrika 

Chenin Blanc is de troef voor grote witte wijnen in Zuid-Afrika. Deze wijn is hier een prachtig voorbeeld 

van.  De Anima is een intrigerende wijn met geuren van meloen, ananas en beetje honing wat typisch is 

voor een delicieuse Chenin Blanc. Op het smaakpallet kweepeertjes met mineraliteit in de afdronk. 

Prachtig gerijpt. Probeer zo’n wijn maar een in Frankrijk te vinden voor deze prijs! 

 

44. Boekenhoutskloof – Semillon | Franschhoek – Zuid-Afrika 

Boekenhoutskloof is één van de topproducten die Zuid-Afrika te bieden heeft. In 1776 werd 

Boekenhoutskloof als kleine boerderij opgericht door Franse hugenoten. We maken een sprong naar 

1993, de vervallen wijnboerderij wordt na het einde van de apartheid gekocht door drie ondernemers, 

kijkend naar de toekomst en mogelijkheden van het “nieuwe” Zuid-Afrika. Er werd gestart met het 

herplanten van Franse rassen, zoals o.a. Syrah en Cabernet Sauvignon.  Ook de huidige wijnmaker Marc 

Kent heeft nog altijd iets met Frankrijk. Hij gaat er minstens eenmaal per jaar op bezoek om in de 

noordelijke Rhône nieuwe inspiratie op te doen. Thuis in Franschhoek heeft hij naam gemaakt met 

kanjers van wijnen als Boekenhoutskloof Semillon, Syrah en Cabernet Sauvignon, die stuk voor stuk tot 

de absolute top van Zuid-Afrika behoren. De wijngaard waar deze Semillon druiven vandaan komen is 

één van de oudste van Zuid Afrika: de stokken zijn aangeplant in 1902. Ze komen ook nog van twee 

andere, kleinere wijngaarden die geplant zijn in 1936 en 1942. Ze bieden lage opbrengsten, want dat 

komt door hun hoge leeftijden. Maar het voordeel is dat het geproduceerde sap geconcentreerd is en 

van een zeer hoge kwaliteit. Dat levert een zeer geconcentreerde en gestructureerde wijn op met een 

groot bewaarpotentieel. De fermentatie kwam spontaan op gang met de eigen gisten in zowel z.g. eggs 

en klassieke barriques. Het rijpen gebeurde oxidatief, waarmee de voor Semillon zo kenmerkende 

aroma’s los komen: lanoline, lemon curd en bijenwas. Daarnaast herken je aroma's van bloesem, 

nectarine en citroengras. Het mondgevoel is erg zacht met perzik, mandarijn, limoen rasp, 

gemberwortel en dille. 

 

45. Les Bertholets – Merlot ‘Réserve’ | Languedoc – Frankrijk 

Een wijn uit de stal van Cave de Narbonnais, bekend van de Dom Minval en Chibet wijnen. Deze merlot 

voeren we al een tijdje in ons assortiment en heeft een vaste schare fans. Haak niet direct af als ‘je niet 

van Merlot houdt’. Deze Merlot onderscheid zich door zijn volle smaak en fijne kruidige tonen van het 

houtgebruik. Een prettige afwisseling voor de wijnen uit Puglia. 

 

 



46. Boutinot – Côtes du Rhône Villages ‘Les Coteaux’ | Rhône – Frankrijk 

Paul Boutinot heeft zich aangesloten bij het illustere gezelschap van de “Rhône Riders". Met Eric Monnin 

(Boutinot's Franse wijnmaker) aan zijn zijde bestormen zij de zuidelijke dorpen van de Côtes du Rhône 

in hun zoektocht naar - perfect terroir én partners met flexibele faciliteiten voor de vinificatie en rijping 

van de wijnen. Dit is een brede, gewaagde rode wijn vol met mondvullende, gulle aroma’s van zwoele 

pruimen en bramen, tonen van geroosterde vijgen en tabak. Donker en geconcentreerd, met een 

warme mineraliteit. De wijn wordt na het persen aangevuld met houtgerijpte wijn uit de cru’s Sablet, 

Séguret en Cairanne. 

 

47. La Ferme du Mont – Côtes du Rhône ‘Première Côte’ | Rhône – Frankrijk 

Stephan Vedeau, is één van de jonge opkomende wijnmakers van de Châteauneuf-du-pape. Sinds 2006 

worden er op La Ferme Du Mont fantastische wijnen gemaakt. Van zijn “instap” Rhône tot de prestige 

cuvée, Châteauneuf-du-pape - Cote Capelan, ze worden allen met dezelfde precisie gemaakt, en 

daarnaast zo duurzaam mogelijk. Geen wonder dat er in de wijngaarden enorm hard wordt gewerkt om 

tot deze kwaliteit te komen. Stephan bewijst met deze wijn dat hij wijn kan maken, of eigenlijk: hoe je 

met druiven om dient te gaan. Gemaakt van de druiven van de jonge stokken van diverse eigen 

wijngaarden. Elegante stijl Rhône waar het rood fruit naar de voorkant treedt. 

 

48. La Ferme du Mont – Côtes du Rhône Villages ‘Le Ponnant’ | Rhône – Frankrijk 

De wijngaarden behoren tot het dorp Courtézon, en vallen daarmee onder het Châteauneuf-du-Pape-

district, maar door de afwijkende ondergrond wordt het als Côtes du Rhône Villages geklasseerd. Neemt 

niet weg dat deze wijn meer drinkplezier geeft dan mening Chateauneuf-du-Pape van matige kwaliteit 

die te duur betaald wordt.  

 

49. Boutinot – Cairanne ‘Les Six’ | Rhône – Frankrijk 

Paul Boutinot staat in de wijnwereld bekend als een karakteristiek persoon, die niet alleen erg goede 

wijnen maakt, maar ook heel ondernemend is. Zo maakt hij niet alleen wijnen in zijn oorspronkelijke 

thuisbasis, de zuidelijke Rhône, maar inmiddels ook in Piemonte, Zuid Afrika (Waterkloof) en zelfs 

Engeland (heel mooie mousserende wijnen). In Cairanne (10 kilometer van Gigondas vandaan) heeft hij 

jaren geleden percelen aangekocht, omdat hij verwachtte dat Cairanne een eigen appellatie zou gaan 

krijgen. Dat klopte; Na jaren wachten kon in 2016 eindelijk de vlag worden uitgestoken in Cairanne om 

te vieren dat die gemeente dan gepromoveerd is tot individuele cru (denk aan Gigondas en 

Chateauneuf-du-Pape) van de Rhône. Ze waren tot die tijd een Côtes du Rhône Villages.. De naam Les 

Six komt van de zes druivenrassen waar de wijn van is gemaakt. Dat levert een complexe rode wijn op. 

Je proef rood en zwart fruit, kruidigheid, ingebed in een mooie structuur van de soepele tannines en de 

fraaie zuren, die de wijn frisheid geven. 

 

50. De la Pâturie – Pinot Noir ‘Par Amour’  | Comte – Frankrijk 

Domaine de la Pâturie is gevestigd in Bourgogne Franche-Comté in het plaatsje Champlitte, op 

ongeveer een uur rijden ten noordoosten van Dijon. Deze streek staat wat wijn betreft nog zo in de 

kinderschoenen dat het nog geen eigen AOC heeft. Maar wat een wijnen worden daar gemaakt. 

Kraakhelder, met complexiteit en lengte, in de stijl van klassieke Bourgogne met een touch van Jura. 

Qua terroir doet het vooral denken aan Bourgogne, met kalkrijke kleibodems en een gematigd klimaat. 

Ook hier zijn pinot noir en chardonnay de meest aangeplante rassen, en wijnmaakster Julia weet daar 

prachtige wijnen van te maken. De 19 hectare biologisch bewerkte wijngaarden liggen op zuidwestelijke 



hellingen, waardoor de druiven genoeg zon krijgen om ronde, levendige wijnen te produceren. Pinot 

Noir is een zeer verfijnde Bourgogne stijl. Heerlijk! 

 

51. Château Rousselle – Côtes de Bourg  | Bordeaux – Frankrijk 

Chateau Rousselle dateert uit 1636. Het gold in die tijd al als een toonaangevend wijnproducent. Het 

chateau werd beschreven in de Féret and Cocks (klassiek standaardwerk over Bordeaux) als first 

Bourgeois. Wat zoiets betekent als hoogste niveau van de appellation. Het chateau heeft 26 hectare 

aan wijngaarden. Voornamelijk beplant met Merlot, 70%. De geur is rijk aan rijp rood en zwart fruit zoals 

blauwe bessen en kersen. Maar er zijn ook tonen van menthol en gedroogde kruiden waar te nemen. 

De smaak is rond en zelfs romig. Een goede concentratie. 2012 is een bijzonder geslaagd jaar aan de 

‘rechteroever’ in de Bordeaux.  

 

52. Château Piney – Saint-Emilion  | Bordeaux – Frankrijk 

Château Piney bestaat al sinds 1835. Het is in de loop van de tijd in handen geweest van verschillende 

families, met een kleine onderbreking in de crisisjaren van de vorige eeuw (toen was het bedrijf even 

onderdeel van een coöperatie). In 2010 vond de laatste wisseling van de wacht plaats. Jean en Odette 

Catusseau deden de wijngaard over aan hun drie kinderen Catherine, Christine en Christophe. Sinds die 

tijd is er veel energie verzet om het bedrijf milieuvriendelijk te laten werken. De laatste stap daarin was 

de certificering in 2017 van de biologische werkwijze. Vanaf dan is Château Piney officieel een biologisch 

wijnbedrijf van 10 hectare. 2016 is zeer goed geslaagd, we bevelen deze wijn warm aan. Mooie zuren 

en goede tannines.  Deze wijn is vergist in rvs tanks en heeft een opvoeding gehad van 12 tot 18 

maanden in gedeeltelijk nieuwe eikenhouten vaten. Hij kan zich nog mooi ontwikkelen en, mits onder 

goede condities, zeker 10 jaar bewaard worden. Heerlijk bij stevig rood vlees en wildgerechten met 

paddenstoelen. Daarbij kan deze wijn ook zoete accenten in het eten goed aan. Denk bijvoorbeeld aan 

eendenborst met vijgen.  

 

53. Château Vieux Chevrol – Lalande-de-Pomerol  | Bordeaux – Frankrijk 

In dit gedeelte van de Bordeaux streek, op de rechteroever van de Dordogne domineert de Merlot druif. 

Dat komt door het relatief zonnige en droge klimaat. De appellatie Lalande de Pomerol, ongeveer 

ingeklemd door bekendere broers Pomerol en Saint-Emillion, brengt wijnen voort met een prachtige 

prijs-kwaliteit verhouding. Zo ook dit exemplaar. Château Vieux Chevrol is sinds drie generaties in 

handen van de familie Champseix. Er wordt hier biologisch gewerkt. Doel van de familie is het maken 

van een kwalitatief goede wijn die het terroir mooi weerspiegelt maar ook betaalbaar blijft. De wijnen 

zijn zeer goed te bewaren. Deze wijn is gemaakt van Merlot (82%) en Cabernet Sauvignon (18%). Hij 

heeft houtopvoeding meegekregen: 12 maanden op een klein deel nieuwe houten vaten. Hierdoor 

overheerst het hout in de wijn niet. Het is een zijdezachte wijn geworden met een minerale toets erin. 

Het rijpe fruit staat voorop en je kunt de houtinvloeden waarnemen.  

 

54. La Suffrene – Bandol Rouge  | Provence – Frankrijk 

Bandol behoort tot de grote appellaties van Frankrijk, maar is voor veel mensen onbekend. 

Bandolwijnen kom je niet zo vaak tegen. De mooiste rode wijnen van het zuiden van Frankrijk komen 

uit Bandol. Dat kun je in diverse wijnboeken lezen. "Bandol, dat is de Pauillac van de Provence", aldus 

Hugh Johnson. Jean-Marc Bara, een van Frankrijks betere wijnjournalisten, is een fan van Bandol: 

"Bandol met zijn aroma en smaak van rode vruchten, truffels en specerijen geeft mij, meer dan welke 

andere rode wijn uit het Franse Zuiden, een gelukzalig gevoel". Cédric Gravier, de dynamische 



wijnmaker en eigenaar van La Suffrene, maakt sinds 1996 zelf Bandol. Dé druif van Bandol is Mourvèdre, 

een vrij lastige druif die grote warmte nodig heeft om tot goede resultaten te komen. De 

omstandigheden zijn daarvoor aanwezig in deze Franse plaats. Ook van de bodem rondom Bandol wordt 

deze druif blij: magnesiumhoudende kalksteen afgewisseld met klei/leemachtige kiezelbodems. Deze 

wijn bestaat voor 60% uit Mourvèdre, aangevuld met Grenache, Cinsault en Carignan. In de neus krijg 

je aroma’s van rijp rood fruit en kruiden. In de mond ook weer rijp fruit, een mooie tanninestructuur en 

een lange, kruidige afdronk. Een wijn om je weer helemaal terug te brengen naar een fijne Zuid-Franse 

vakantie.  

  

55. Château de Rochemorin – Pessac-Leognan Rouge  | Bordeaux – Frankrijk 

Dit Château is een van de drie kastelen in Pessac-Léognan dat in bezit is van André Lurton, telg van de 

beroemde wijndynastie. Hier worden wijnen op de klassieke Bordeauxmanier gemaakt. Het Château 

heeft zijn oorsprong in de 16de eeuw, toen een edelman uit Sarlat het domein kocht, delen van het bos 

kapte en er wijngaarden aanplantte. Nadat deze wijngaarden aan het begin van de 20ste eeuw in verval 

geraakt waren, heeft André Lurton het domein in 1973 gekocht en weer in ere hersteld. Ondanks zijn 

gevorderde leeftijd is hij nu nog steeds zeer actief in de wijnbusiness. De wijnen zijn ‘klassiek’ van snit 

maar buitengewoon zorgvuldig gemaakt. In de neus een rijp bosfruit, bramen, zwarte bessen en het 

mooi verweven hout, dat rokerige aroma's geeft. In de mond merk de rijping van de wijn op fles. De 

krachtige tannines beginnen mooi te versmelten met de wijn. Donker fruit in de smaak met tonen van 

ceder. 2016 is een prachtig jaar en de wijn begint zich al heel mooi te tonen. Kan nog prima vijf jaar 

weggelegd worden. 

 

56. Château Montviel – Pomerol  | Bordeaux – Frankrijk 

Dit Château is van dezelfde eigenaar als de veelgeprezen Chateaux Le Gay en La Violette, beide gelegen 

op het beroemde plateau van Pomerol. Nergens anders dan in Pomerol geeft Merlot zo’n geraffineerde 

aroma’s. Het is niet voor niets dat dit als bakermat van de Merlot-druif geldt (samen met Saint-Emilion). 

O.a. de duurste wijn uit de Bordeaux komt hier vandaan (Château Petrus). Château Montviel is een 

schoolvoorbeeld van Pomerol, interessant is dat de wijn al een aantal jaren rijping heeft wat de kwaliteit 

ten goede komt. De wijn rijpt 100% op eiken vaten waarvan elke jaar  50% wordt vernieuwd. In de neus 

vindt men naast rijp, donker fruit ook tonen van tabak, drop en zoethout. De aanzet is intens, de smaak 

een uitmuntende balans tussen tannines, zuren en soepel, rijp fruit. De ideale Pomerol! Subliem op 

dronk, een traktatie! 

 

57. Eymann – Spätburgunder ’Gönnheimer‘ | Ahr – Duitsland 

De druiven van deze wijn komen uit de wijngaarden rond Gönnheim, in de Pfalz. De oogst van de bio-

dynamische druiven gebeurt selectief met de hand, gevolgd door spontane gisting in houten vaten en 

roestvrijstalen tanks. Doorschijnende robijnrode kleur. In de geur typische Pinot Noir-tonen:  rood 

fruit  zoals kersen en frambozen en aards tegelijk. Ook lekkere kruiden op de achtergrond. Sappig veel 

fruit met verfijnde tannines. De zuren geven de spanning op het eind. Mooie structuur, ingetogen hout, 

ongefilterd, zuiver.  

 

58. Burggarten – Spätburgunder `Vulkangestein‘ | Ahr – Duitsland 

Dit wijnbedrijf ligt in het relatief noordelijke Duitse wijngebied Ahr (iets ten zuidwesten van Bonn). 

Noordelijk, terwijl er zulke prachtige rode wijn vandaan komt. Dat lijkt een tegenstelling, maar de 

bodemsoort van de Ahr is leisteen. Dat houdt de warmte van het zonlicht vast, terwijl de zeer steile 



hellingen ook helpen om een warm microklimaat te krijgen. Spätburgunder is de Duitse naam voor Pinot 

Noir. In de Ahr krijg je relatief donkere, stevige wijn van die druif, terwijl de elegantie blijft. Deze 

Spätburgunder is een toegankelijke wijn. Het fruit staat voorop in combinatie met een prettige 

rokerigheid. Dat laatste is afkomstig van de percelen die op vulkanische bodem staat. Het geeft net dat 

beetje extra’s. Hij heeft een nauwelijks waarneembare houtinvloed en de fruitaroma’s (aardbeien en 

kersen) mengen mooi met de aardse kruidigheid van bosgrond en laurierdrop. Een zachte wijn met 

lichte tannines. Een aanrader! 

 

59. Franz Keller – Spätburgunder ’Vom Löss‘ | Baden – Duitsland 

Weingut Franz Keller staat steevast genoemd in de top 5 van Duitse wijnbedrijven. Ze zijn gevestigd in 

een sub-gebied van de wijnstreek Baden, Kaiserstuhl geheten. Dat is een klein gebied met een 

vulkanisch verleden, waar later Löss overheen is gekomen. Waarom is dat belangrijk voor de wijn? 

Omdat deze bodemsoorten erg geschikt zijn voor het maken van een hoge kwaliteit wijn. Daar komt bij 

dat de druif Spätburgunder (de Duitse naam voor Pinot Noir) de eigenschap heeft om de bodem in zijn 

smaak tot uitdrukking te brengen; een z.g. terroirwijn. Deze wijn heeft een rokerig en bedwelmend 

aroma van klein rood fruit. In de smaak heerlijk sappige zuren en zachte tannines. De afdronk is lang van 

deze erg fraaie Duitse wijn. Tot slot: voor een Pinot Noir uit de Bourgogne van deze kwaliteit betaal je 

een veelvoud… 

 

60. Feudo Arancio – Nero d‘Avola | Sicilië – Italië 

Feudo Arancio creëert een brede range aan typisch Siciliaanse wijnen in een modern jasje. Hier een 

heerlijke toegankelijke Nero d'Avola met een klein beetje pit. Intense geur van rode bes, wilde aardbei 

en granaatappel. In de smaak veel rood fruit, lichte vanille tonen en milde tannines.  

 

61. Miopasso - Primitivo | Puglia – Italië 

De Miopasso is een nieuwe range wijnen van het biologische Feudo di Santa Tresa. Op dit moment zijn 

de wijnen nog in conversie naar volledig biologisch landbouw. De wijngaarden zijn voornamelijk op 

Sicilië gesitueerd, maar sinds een aantal jaren hebben ze ook wijngaarden in de hak van Italië. Primitivo 

is een oud en lokaal druivenras. Het levert krachtige wijnen, vol van smaak met gedroogd en donker 

fruit. De tannines zijn zacht en de zuren laag. Dit is een Primitivo in een soepele niet te zware stijl. 

 

62. Integro – Negroamaro | Puglia – Italië 

The Wine People is opgericht door Stefano Girelli (Italiaan), Philippe Marx (Frans) en Peter Kosten 

(Nederlands). Door de verschillende culturen is het een bijzonder Italiaans wijnbedrijf. Gevestigd in 

Trento, Noord-Italië, bezit het wijnhuizen verspreid over heel Italië. Ze werken zeer modern en beheren 

alle stappen in het proces. Van het wijngaardbeheer tot de verkoop van de wijn. Ze zijn markt 

georiënteerd waarbij ze producten en merken creëren die bij de consument past. Onder het label 

Integro wordt een brede range autochtone druivenrassen uit Puglia uitgebracht. Een Negroamaro kan 

lang bewaard worden, sommige flessen wel tot zo'n tien jaar. Dat is vooral wanneer de wijn op hout 

heeft gelegen. De lichtere wijnen, zonder hout, kun je tot zo'n vier jaar na oogstdatum bewaren. In de 

neus een fascinerend aroma van wilde bessen. In de smaak pruimen en bessen en een toets vanille. 

Prachtige fluweelachtige structuur met rijpe, volle tannine en een lange zachte finale. 

 

 

 



63. Feudo Arancio – Passiari | Sicilië – Italië 

Een nieuwe wijn die we afgelopen najaar succesvol in de winkel hebben geïntroduceerd. Een 

appassimento uit Sicilië gemaakt van Syrah en Nero d’Avola. Een deel van de druiven zijn drie maanden 

gedroogd zodat ze meer concentratie krijgen. Een techniek van oudsher bekend van de Italiaanse 

Amarone maar tegenwoordig breed toegepast in heel Italië. Het geeft de wijn extra rijkdom en kracht. 

Dat zien we terug in deze wijn met een expressieve geur en rijp fruit van kersen, bramen en pruimen. 

Maar ook tonen van verse tabak, cacao en specerijen. Heel knap gemaakt voor dit geld. Maar dat geldt 

voor de meeste wijnen uit de stal van Feudo Arancio. 

 

64. Cielo e Terra – 3 Passo | Puglia – Italië 

Cielo e Terra 3.700 hectaren wijngaard verdeeld over 2.000 wijnbouwers. Wat het bedrijf bijzonder 

maakt is dat ze zich volledig richten op duurzaamheid. Een groot deel van de wijnen is biologisch 

gecertificeerd. Daarnaast zetten ze zich in op educatie van de lokale gemeenschappen van de 

aangesloten wijnboeren. 3 Passo Rosso is een krachtige rijpe rode wijn met een kenmerkende Zuid-

Italiaanse stijl. Het is gemaakt van Primitivo, Negroamaro en Sangiovese. 3 Passo  verwijst naar drie 

stappen in het vinificatieproces. Bij de eerste stap gebruikt men gedeeltelijk overrijpe druiven. Stap 

twee  wordt de wijn meermaals overgepompt in gekoelde RVS-tanks (hierdoor neemt de wijn extra veel 

smaak en aroma op uit de schillen en pitten). En als derde stap wordt een deel van de rode wijn gerijpt 

op hout. Dit resulteert in een heerlijke rijpe, zwoele Zuid-Italiaanse wijn. In de neus tonen van mokka, 

gedroogd fruit en tabak. De smaak is lekker complex en geconcentreerd. 

 

65. Torre del Falasco – Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto – Italië 

Ongeveer 120 kilometer ten westen van Venetië ligt Verona, de romantische stad waar Shakespeares 

toneelstuk Romeo en Julia zich afspeelt. In de buurt van Verona liggen de wijngaarden van de DOC 

Valpolicella. De DOC Valpolicella produceert rode wijnen, waarin overwegend de corvina-druif wordt 

verwerkt. De bekendste wijn hier is misschien wel Amarone della Valpolicella. De uitgeperste gedroogde 

druivenschillen van de Amarone-wijnen worden gebruikt voor nog een andere speciale rode wijn, de 

Ripasso. Voor deze ronde, complexe wijn worden de uitgeperste druivenschillen nog een keer gegist. 

Daarna rijpt de wijn een jaar lang op grote eikenhouten vaten. Vervolgens moet de Ripasso ook nog 

eens 6 maanden op de fles rijpen. Pas daarna is de wijn klaar voor de verkoop. De geur is rijk en complex, 

met duidelijke tonen van kersen en gedroogd fruit. Op de achtergrond chocolade. De smaak is droog, 

zacht met een volle harmonieuze balans. De afdronk is lang en aangenaam. 

 

66. Torre del Falasco – Apasio | Veneto – Italië 

Deze wijn is het kleine broertje van het vlaggenschip van de streek, de Amarone. Men bedacht dit 

concept toen door de grote vraag naar Amarone de prijs bleef stijgen. De druiven zijn niet afkomstig uit 

Valpolicella maar uit de aangrenzende wijngaarden. Hierdoor mag niet de naam Amarone gevoerd 

worden en wordt de wijn geklasseerd als landwijn (Rosso Veronese). Het mist misschien de extra finesse 

van een Amarone, maar zijn prijs maakt de wijn zeer interessant. Niet de naam, maar wel de faam in uw 

glas. 

 

67. Arduini – Valpolicella Ripasso Classico Superiore | Veneto – Italië 

Deze klassieke rode Ripasso is al vele malen geprijsd door wijngidsen voor de uitstekende kwaliteit en 

elegante smaak. De druiven komen van de hoog aangeschreven “Pojega” wijngaard uit het hart van het 

Valpolicella gebied, Negrar. Zoals alle Wijnen van Rizzardi wordt ook de Ripasso op een klassieke manier 



gemaakt door de overgebleven druiven een tweede gisting te laten ondergaan op de overgebleven 

druiven waar de Amarone’s van gemaakt worden. Het bedrijf Arduini ligt in Noord Italië, ongeveer 

tussen het Gardameer en Verona. Arduini maakt heerlijk doordrinkbare wijnen en bij hun Amarone en 

Ripasso-wijnen komt daar diepgang en structuur bij. De Ripasso die op de proeftafel staat heeft 

concentratie en is mondvullend maar het fruitige karakter blijft desondanks behouden. De tannines zijn 

rijp en zacht van karakter en de afdronk is lang. Een heerlijke begeleider van oudere kazen en 

wildgerechten. 

 

68. Guerrieri Rizzardi – Amarone Classico ‘3 Cru’ | Veneto – Italië 

Rizzardi is één van de topproducenten uit het Valpolicella gebied en een Amarone specialist. Zo werd 

hun top Amarone “Calcarole” 2009 uitgeroepen tot Best Italian Wine in 2014 door de Gambero Rosso. 

Een unieke prestatie. Het prijskaartje van deze wijn is bijna 80 euro en ook de standaard Amarone zit 

op ruim 50 euro. In 2017 hebben ze besloten om geen Calcarole te bottelen, dit doen ze alleen in 

exceptionele jaren. Ze hebben er voor gekozen om deze wijn samen met twee andere “cru” wijngaarden 

in een botteling onder de naam “3 Cru” uit te brengen tegen een zeer scherpe prijs.  

 

69. Talamonti – Montepulciano ’Tre Saggi’ | Abruzzen – Italië 

Talamonti, een bedrijf van vader en dochter Del Tonno, ligt in het binnenland van de Abruzzen, net 

voordat de heuvels overgaan in de hogere bergen. Hier vinden we de beste wijngaarden in de Abruzzen. 

De wijnen zijn, door de mooie rijpe druiven en de moderne stijl van wijnmaken, gemakkelijk drinkbaar 

maar wel vol door het heerlijke sap. Tre Saggi betekent drie wijze mannen, een verwijzing naar de Fresco 

in de vlakbij gelegen Santa Maria Basiliek te Piano. Het is tevens een hommage aan de wijze mannen 

binnen het bedrijf. De Tre Saggi heeft structuur en finesse. Na de handmatige oogst vergisten de druiven 

langere tijd waardoor er meer extractie is. Na vergisting op eikenhouten vaten rijpt de wijn tevens op 

kleine houten vaten van Frans eiken. 

 

70. Mauro Molino – Barbera d’Asti ‘Leradici’ | Piemonte – Italië 

Albertus Wijnen heeft een lange relatie met Mauro Molino, een uitstekend en modern wijnbedrijf uit 

La Morra, Piemonte. Piemonte is wereldwijd beroemd om zijn Barolo wijnen (en Mauro Molino maakt 

dan ook top-Barolo’s), maar wijnen van de Barbera druif zijn eveneens zeer goed. De Barbera druif is 

erg sappig, heeft mooie zuren, aroma’s van zwarte kersen en soepele tannines. De Barbera druiven voor 

deze wijn komen van één enkele wijngaard, Leradici. Kortom, het beste van het beste als het om Barbera 

gaat. Hij heeft geen houtrijping gehad, dus het karakter van deze wijn is vooral superieur fruitig en 

sappig! 

 

71. Azienda Casale Daviddi – Rosso di Montepulciano | Toscane – Italië 

Als echte mensen van de natuur begint een bezoek aan Azienda Casale altijd met een wandeling door 

de wijngaarden. Als haast vanzelfsprekend worden de druiven zorgvuldig met de hand geoogst en 

gebruikt men een uiterst minimum aan bestrijdingsmiddelen. Geen aanplant van Merlot of Cabernet 

Sauvignon of overdreven gebruik van nieuw hout om de wijn “mooier” of meer internationaal te maken. 

En zo hoort het; Oude Wereld, Echte Wijnen! De Sangiovese druiven (hier Prugnolo Gentile genoemd; 

goed voor 95%) voor de Rosso zijn afkomstig van stokken met een leeftijd van 10 tot 30 jaar oud. Voor 

de resterende 5% wordt de lokale Canaiolo Nero gebruikt. De wijn ondergaat een rijping van 6 maanden 

op grote Sloveense eikenhouten fusten van circa 5000 liter. De wijn is dieprood van kleur met een 

uitnodigende geur van bloemen en rood fruit (kersen); de smaak is vol en fris-kruidig met zachte 



tannines. De Rosso komt circa 18 maanden na de oogst op de markt en kan al naar gelang het jaar 

ongeveer 5 jaar ouderen.  

 

72. Azienda Casale Daviddi – Rosso di Montepulciano | Toscane – Italië 

De Vino Nobile heeft langer op hout gelegen en heeft daardoor een meer gerijpt karakter. Daarnaast 

worden de oudste stokken gebruikt. Dit levert een wijn met diepgang en structuur die makkelijk nog 

jaren kan ouderen. Een statige wijn! 

 

73. Rocca di Castagnoli – Chianti Classico | Toscane – Italië 

Gesitueerd in het hart van het Chiantigebied. Hier komen enkele van de beste Chianti’s vandaan, zeker 

als men rekening houdt met het prijspeil. De wijngaarden liggen op ongeveer 500 meter hoogte rond 

het plaatsje Gaiole. Licht in kleur maar medium tot volle body in de mond. Chianti’s met een 

buitengewone elegantie. Naast Sangiovese bestaat de wijn uit Canaiolo en Colorino (ieder 5%). De wijn 

rijpt 15 maanden in deels kleine houten vaten en deels op grote vaten. Daarna wordt de wijn geblend 

in RVS-vaten om vervolgens nog 6 maanden op de fles te rusten voordat de wijn op de markt wordt 

gebracht. 

 

74. Fontodi – Chianti Classico | Toscane – Italië 

Chianti is een grote wijnstreek in Toscane, ongeveer tussen Florence en Siena. Daarbinnen heb je ook 

een gebied dat wordt omschreven met Chianti Classico. Dat is het oorspronkelijke kerngebied, het beste 

deel. De familie Manetti is daar de eigenaar van Fontodi. Ze hebben wijngaarden in het beroemdste 

deel van die streek: de Conca d’Oro, ofwel Gouden Schelp geheten. De omstandigheden zijn er ideaal 

voor de productie van topwijnen. Een biologisch werkend bedrijf met wijngaarden tussen de 300 en 400 

meter, beplant met inmiddels aardig oude stokken. Hun topwijn (Flaccianello della Pieve) is 

veelgevraagd over de wereld en kost een vermogen, maar gelukkig maken ze ook beter betaalbare 

wijnen. Zoals deze Chianti Classico. Achttien maanden houtrijping in barriques (225 liter) met als 

resultaat een wijn met een intense, elegante smaak. Pruimen en kersen, naast leer en tabak. Laat je 

verrassen door de chocolade en zoethout, voordat de lange afdronk start. Kan goed ouderen. 

 

75. Telmo Rodriguez – Mencia ‘Gaba do Xil’ | Valdorreas – Spanje 

De vraag die Telmo bezighoudt, is het waarom van grote, klassieke wijnen. En van wat hij had geleerd 

bij producenten als het Franse Chave, hoe deze vertaalslag te maken naar zijn Spaanse wijnen. De 

antwoorden: respect voor terroir en waardevolle traditie, plus het betrachten van eenvoud. Wat is 

volgens hem die essentie? “Van een wijn, ongeacht of die betaalbaar is of wat kostbaarder, moet je de 

herkomst kunnen proeven. Authenticiteit is belangrijker dan schoonheid. En wat wijndrinkers genoegen 

moet doen is dat zijn wijnen niet alleen heel authentiek zijn, maar technisch gelukkig ook onberispelijk 

verzorgd. De Menciá heeft net als de witte Godello zijn hoge zuurtegraad vóór op andere, in dit geval,  

rode druiven die in het gebied worden gehouden. Frisse rode wijn, gemaakt van de Mencía druif, een 

inheemse druivensoort uit Galicië. De soort verwant aan de Cabernet Franc, die in het Loire-gebied zijn 

thuisbasis heeft. Deze Gaba do Xil is een verrassende wijn. In de neus vinden we klein rood fruit en 

blauwe bessen. De smaak is bijzonder elegant en bezit een opmerkelijke complexiteit en verfijning. Een 

zeer geslaagde wijn met net iets minder concentratie dan bij Spaanse wijn gebruikelijk is. Schenken op 

15-16°. Gaat goed samen bij jonge kazen. Probeer voor een interessante wijn – spijs combinatie deze 

wijn eens met Vitello Tonato of stevige vis van de grill. 

 



76. Bodegas Volver – Pasonillo | Castilla y León – Spanje 

Dit wijnhuis werd in 2004 opgericht door Jorge Ordoñez en Rafael Cañizares, die zich in de jaren '90 al 

hadden bewezen als voortrekkers van de promotie van Spaanse wijnen, met name in de USA. 

Kenmerkend voor Volver is de ambachtelijke productie van inheemse Spaanse druivenvariëteiten uit 

zeer oude, zij het minder productieve wijngaarden, maar die op elke mogelijke manier meer kwaliteit 

leveren. Bodegas Volver heeft wijngaarden in Alicante, La Mancha, Jumilla, Rueda en Valencia. Gemaakt 

van 100% Tempranillo is de Paso a Paso, eveneens afkomstig uit La Macha. De druiven van deze wijn 

zijn afkomstig van 44 jaar oude wijnstokken. Deze wijn rijpt 6 maanden op Frans eiken en heeft een 

goede structuur. Rijp rood fruit, cacao, koffie, kaneel, een hint kruiden en mooie rijpe tannines. Deze 

wijn is erg interessant voor liefhebbers van wijnen uit Puglia! 

 

77. Punctum – Finca Colombi Garnacha ‘Old Vines’| Castilla y León – Spanje 

Het bedrijf Punctum is in Spanje gelegen op de hoogvlakte (meseta) tussen Madrid en Valencia op 

ongeveer 750 meter hoogte. Daar heerst een bar klimaat: droog, loeiheet in de zomer en bitterkoud in 

de winter. Maar toch is dat voor wijnbouw geen probleem. Want verder zijn de omstandigheden daar 

zeer geschikt. Goede bodems met voldoende afwatering, veel zon en er staan vaak Garnacha druiven 

van zeer oude stokken. En dat is een schat om zuinig mee om te springen. En dat is precies wat Punctum 

doet. Ze zijn een volledig biodynamisch bedrijf, dat uitgaat van de gedachte: als we zuinig zijn op het 

evenwicht in de wijngaard, komen er goede druiven vanaf waar we prachtige wijnen van kunnen maken.  

 

78. Telmo Rodriguez – Corriente | Rioja – Spanje 

De vraag die Telmo bezighoudt, is het waarom van grote, klassieke wijnen. En van wat hij had geleerd 

bij producenten als het Franse Chave, hoe deze vertaalslag te maken naar zijn Spaanse wijnen. De 

antwoorden: respect voor terroir en waardevolle traditie, plus het betrachten van eenvoud. Wat is 

volgens hem die essentie? “Van een wijn, ongeacht of die betaalbaar is of wat kostbaarder, moet je de 

herkomst kunnen proeven. Authenticiteit is belangrijker dan schoonheid. En wat wijndrinkers genoegen 

moet doen is dat zijn wijnen niet alleen heel authentiek zijn, maar technisch gelukkig ook onberispelijk 

verzorgd. De Corriente van Telmo Rodriguez is een mooie instap waarmee hij laat zien hoe een 

fruitgedreven Rioja behoort te smaken. Niet bol van het hout maar ter ondersteuning van het fruit. 

Heerlijk sappig! 

 

79. El Coto – Crianza | Rioja – Spanje 

El Coto is een zeer succesvol bedrijf. Ze beschikken over ruim 700 hectare aan wijngaarden verdeeld 

over 7 verschillende locaties. Hierdoor zijn de wijnmakers in staat om een optimale diversiteit aan 

druivenaanbod te krijgen. Het begon allemaal met een groep wijnboeren die in eerste instantie hun 

oogst verkochten aan de grotere wijnhuizen. Zij wilde toch liever hun eigen wijn maken. Vanuit hier is 

het bijzonder grote wijnhuis ontstaan in de Rioja. Inmiddels hebben veel wijnboeren zich aangesloten 

bij El Coto en is er voornamelijk geïnvesteerd in het verbeteren van de wijngaarden en de 

wijntechnieken. Vandaag de dag is El Coto Rioja de absolute specialist ten aanzien van gerijpte wijnen 

uit DOCa Rioja. Dit is de meest verkochte "crianza" wijn van Spanje. Zacht van smaak met iets van 

specerijen, fruit en romigheid van de opvoeding op eikenhouten vaten. 

 

 

 

 



80. Coto de Imaz –  Reserva | Rioja – Spanje 

In de neus aroma's van zwarte en rode bessen, vijgen, pruimen, zoethout, chocolade en specerijen. Coto 

de Imaz Reserva is een volle wijn, fluweelzacht met stevige, ronde tannines. Het is een krachtige en 

complexe wijn met een lange afdronk waarin tevens hints van walnoten en peper zijn te herkennen. 

Fijne klassieke Reserva! 

 

81. Valserrano –  Reserva | Rioja – Spanje 

Het wijnbedrijf Valserrano ligt in het beste (én mooiste) gedeelte van de Rioja in Spanje. Beschermd 

door een bergrug in het noorden, heeft deze subregio van Rioja, Álava, de beste klimatologische 

eigenschappen om kwalitatief hoogstaande wijnen te maken. En hoewel traditie altijd belangrijk is voor 

wijnmakers uit de Rioja, onderscheidt Valserrano zich door nét wat andere accenten te leggen dan veel 

vakgenoten uit Rioja. Valserrano heeft de terroir-gedachte omarmt: daarin probeert het bedrijf zoveel 

mogelijk om het klimaat en de bodem tot uitdrukking te brengen in de wijn. Valserrano reserva is een 

harmonieuze wijn met tonen van donker fruit, rozijnen maar ook met specerijen (ontbijtkoek) en hout, 

een weelderige textuur, rijk in smaak, diep met een fijne tanninestructuur. Een eetwijn, dat wel! Een 

klassieke Reserva die tot 8-10 jaar na de oogst gedronken kan worden. 

 

82. Valserrano –  Gran Reserva | Rioja – Spanje 

Deze Gran Reserva is echter beslist traditioneel te noemen. Hij heeft 26 maanden houtrijping gehad 

(60% Frans en 40% Amerikaans eiken) en daarna nog een lange flesrijping. Het resultaat is een absolute 

topwijn, die een prachtige maaltijd verdient om bij gedronken te worden. Het is een krachtige wijn met 

aroma’s van gekonfijt fruit, tabak, leer, hout en cacao. Deze aroma’s keren terug in de smaak en zorgen 

voor een zeer complexe wijn.  

 

83. Rovisco Pais – Tinto Reserva | Setubal – Portugal 

Dat Rovisco Pais ook raad weet met blauwe druivenrassen blijkt wel uit deze Tinto. Ook hier een blend, 

ditmaal van twee inheemse rassen (Castelão en Touriga Nacional) en één internationaal ras (Cabernet 

Sauvignon). Je proeft rijpe zwarte kersen, gestoofd fruit en frambozen. Door de houtrijping krijgt al dit 

fraaie fruit een krachtige fundering. Echt een wijn om te combineren met rijke gerechten.  

 

84. Rapariga – Reserva Tinto | Alentejano – Portugal 

Luis Duarte is één van de bekendste ‘flying winemakers’ die zijn handtekening onder een aantal grote 

namen zet. In zijn nieuwe eigen wijnmakerij in Alentejo gebruikt hij deze jarenlange ervaring, en 

met  resultaat! Hij is de enige Portugese wijnmaker die ooit 2x werd uitgeroepen tot Wijnmaker van het 

Jaar. Verschillende wijnen van zijn hand staan steevast in de ‘Top 100 Beste Wijnen van het Jaar’ van 

Wine Enthusiast Magazine. De druiven zijn afkomstig van oudere wijngaarden. Daarnaast wordt een 

groot deel van de wijn opgevoed op Frans eiken. Diepe complexe aroma’s van rijp fruit met een mooie 

geïntegreerde houttoets. Elegante en krachtige smaak met een lange en verleidelijke afdronk. 

 

85. Esporao – Reserva Tinto | Alentejano – Portugal 

Portugal is bijzonder interessant voor de wijnliefhebber die eens op zoek is naar wat anders. De troef 

van Portugal is de diversiteit aan wijnstijlen in combinatie met inheemse druivenrassen. Esporão geldt 

als het leidende wijnbedrijf in Alentejo. Deze wijn is een voorbeeld van de hoge kwaliteitswijnen die het 

gebied voortbrengt. Gemaakt van de lokale druivenrassen Alicante Bouschet, Aragonez en Trincadeira, 

aangevuld met een deel Cabernet Sauvignon. De druiven worden apart gefermenteerd en vervolgend 



geblend. Daarna krijgt de wijn 12 maanden houtopvoeding in Amerikaans en Frans eikenhout. In de 

neus aardbeien confituren, specerijen, cacao en vanille. De wijn is vol en krachtig maar met fijne 

tannines.  

 

86. De Bortoli – Shiraz & Cabernet Sauvignon | South Australia – Australië 

Er komt veel goede wijn uit Australië. De Bortoli is één van de topbedrijven uit dat land; ze maken 

uitstekende wijnen in elke prijsklasse. Deze rode wijn is een soepele blend van shiraz en cabernet 

sauvignon. Soepelheid en fruitigheid staan voorop. Daarnaast ook een lichte houtrijping en kruidigheid. 

 

87. Montes – Merlot ‘Reserva’ | Colchagua Valley – Chili 

Dit is de rode tegenhanger van de Reserva Chardonnay: een wijn voor meerdere gelegenheden. 

 

88. Montes – Cabernet Sauvignon ’Reserva’ | Colchagua Valley – Chili 

Heerlijk om zo te drinken, maar ook een goede maaltijdbegeleider. Zwoele aroma’s van rijp rood en 

zwart fruit, maar ook een vleugje vanille en tabak door de houtrijping. In de mond niet alleen fruitigheid 

maar ook kracht. Soepele en rijpe tannines. Heel smakelijk bij bijvoorbeeld een kruidig, gegrild 

vleesgerecht. 

 

89. Montes – Carmenère ’Alpha’ | Colchagua Valley – Chili 

Hoewel van Franse oorsprong (Bordeaux streek) is deze druif sinds meerdere decennia vooral een 

Chileense aangelegenheid. Daar worden de beste resultaten met Carmenère bereikt. Dit exemplaar 

(met 10% Cabernet Sauvignon) is een mooi voorbeeld: aroma’s van rijp zwart en rood fruit, vijgen en 

pruimen. Maar ook kruidige aroma’s van nootmuskaat en zwarte peper, tabak, leder en donkere 

chocolade. Het mondgevoel is weelderig en gestructureerd door de zachte tannines. De afdronk is lang 

en elegant. 55% van de wijn kreeg houtopvoeding gedurende 12 maanden in Frans eikenhouten vaten 

van verschillende leeftijd. 

 

90. Montes – Cabernet Sauvignon ’Alpha’ | Colchagua Valley – Chili 

Deze Cabernet Sauvignon (met 10% Merlot) biedt aroma’s van rijp zwart fruit maar ook crème de cassis, 

peper en donkere chocolade, met in de verte leer en tabak. Het fruit heeft een mooie tegenhanger in 

de ronde tannines. De houtrijping (55% van de wijn) duurde 12 maanden op Frans eikenhouten vaten 

van verschillende leeftijden. Chique wijn! En de bekendste Alpha van Montes. Jaargang 2020 is erg goed 

maar op dit moment nog gesloten. De wijn kan prima vijf jaar opgelegd worden. Drinken vanaf het 

najaar. 

 

91. Montes – Alpha ‘Cabernet Sauvignon’ | Colchagua Valley – Chili 

Deze Cabernet Sauvignon (met 10% Merlot) biedt aroma’s van rijp zwart fruit maar ook crème de cassis, 

peper en donkere chocolade, met in de verte leer en tabak. Het fruit heeft een mooie tegenhanger in 

de ronde tannines. De houtrijping (55% van de wijn) duurde 12 maanden op Frans eikenhouten vaten 

van verschillende leeftijden. Chique wijn! En de bekendste Alpha van Montes. Jaargang 2020 is erg goed 

maar op dit moment nog gesloten. De wijn kan prima vijf jaar opgelegd worden. Drinken vanaf het 

najaar. 

 

 

 



92. Kaiken – Malbec ’Estate’ | Mendoza – Argentinië 

Kaiken Wines is in 2001 opgericht door Aurelio Montes Sr., een van de beroemdste wijnmakers van Chili, 

want hij heeft aan de basis gestaan van de grote ontwikkeling van de Chileense wijnbouw. Zo was hij 

een van de eersten die de terroirgedachte de nodige aandacht gaf en wijngaarden op steilere hellingen 

ging aanplanten, in Apalta (Colchagua). Eind jaren ’90 vloog Aurelio Sr. met zijn zoon Aurelio Jr. over de 

Andes naar Mendoza, al tijden het beloofde land van de Argentijnse wijnbouw. Daar vonden ze een 

oude winery in Vistalba, een deel van Luján de Cuyo, de eerste beschermde herkomstbenaming van de 

Argentijnse wijnbouw. Deze Malbec is gemaakt van 94% Malbec aangevuld met Cabernet Sauvignon, 

opvoeding deels in houten vaten, beetje houtsmaak ook door het gebruik van staven. Moderne wijn, 

met veel fruit, mooi rijp maar niet ‘jammig’. Heel verteerbaar. De wijnen van Kaiken kenmerken zich 

door een bepaalde gepolijstheid.  

 

93. Kaiken – Ultra ‘Malbec’ | Mendoza – Argentinië 

Van druiven afkomstig uit hoger gelegen wijngaarden dan de basis Malbec.  De malbec wordt hier drie 

weken later fenolisch rijp is dan in het lager gelegen Vistalba; gesloten nog van geur, krachtig en 

gestructureerd van smaak, veel tannine, gemaakt om te kunnen rijpen, power, lengte en genoeg 

frisheid. Een wijn die het goed gaat doen bij stevig geroosterd vlees van de BBQ. 

 

94. Hess – Select TREO | California – USA 

Wijnen voor alledag van een hoge en gegarandeerde kwaliteit, dat is de Select serie van de Hess 

Collection. Alle kennis en vaardigheden van de Hess Collection wijnmakers komen in de blends en 

cépages van Hess Select tot hun recht. California’s noordkust herbergt een uniek, mild mediterraan 

klimaat met stabiele warmte- en koude cycli. Door een grondig gedraineerde vulkanische ondergrond 

en kiezelbodem groeien druivenstokken hier onder optimale omstandigheden. De wijngaarden liggen 

op steile hellingen of op terrasachtige ‘benchlands’ en vangen alle warmte die ze nodig hebben, 

afgewisseld met koelere invloeden vanuit de Oceaan, die via de San Pablo Bay gedempt op het land 

aankomen. Een speciale wijn zo stelt Hess, nou dat vinden wij ook! Deze Hess Select Treo Winemakers 

Blend is gemaakt van vijf geweldige druiven namelijk, Merlot, Zinfandel, Syrah, Malbec en Petit Sirah. 

Elk jaar selecteren ze bij Hess de beste druiven uit diverse gebieden, een favoriet tijdverdrijf van een 

wijnmaker, namelijk het blending. De kunst van het blenden is een onderdeel van het ambacht van de 

wijnmaker. Zo had de wijnmaker van Hess een stijl in gedachten voor de Treo-blend, en dit jaar vormde 

Petite Sirah de ruggengraat van de blend en voegde zich bij de mix van Syrah, Zinfandel, Merlot en een 

vleugje Malbec, wat resulteerde in een wijn die rijk en vol van smaak is. 

 

95. Artezin – Zinfandel | Medocino County - USA 

Mendocino ligt aan de noordzijde van de Californische kust en heeft een Mediterraan klimaat. Veel 

zonuren en dus enorm veel warme, worden afgewisseld met koele nachten. Dat maakt het de ideale 

plek voor de Zinfandel druif. Direct herkenbaar als de klassieke, fruit-gedreven Zinfandel. Full-bodied 

met rijpe tannines, jammy fruittonen en specerijen. Een serieuze stap hoger op de kwaliteitsladder dan 

de Pareto’s Estate – Old Vine Zinfandel. De wijn bestaat trouwens uit een klein deel Petite Sirah en 

Carignan en rijpt volledig op 1 tot 2 jaar oude Franse eiken houten vaten. Comfortwijn van het hoogste 

niveau! 

 

 

 



96. The Wolftrap –  Syrah, Mourvèdre en Viognier | Western Cape - Zuid-Afrika 

Typische, rijke Cabernet met veel cassis, sappig zwart fruit, een vleug cederhout en fijne tannines. Van 

Cabernet Sauvignon kan je een ongelooflijk spannende wijn maken. Er wordt enkel gebruikt gemaakt 

van natuurlijke gisten, en langzame vergisting op niet te lage temperaturen. Absolute verrassing, zeker 

voor deze prijs. 

 

97. Avondale – Jonty’s Ducks Pekin Red | Paarl – Zuid-Afrika 

Paarl ligt meer landinwaarts ten noorden van Stellenbosch. Het gebied is warmer waardoor de wijnen 

steviger en rijker zijn dan hun bekende buur. Bij Avondale verbouwen ze hun wijngaarden op 

biodynamische wijze. Zo zal je er geen bestrijdingsmiddelen aantreffen. Ook wordt er bij het op gang 

komen van het vergistingsproces in de wijnkelder alleen gewerkt met de van nature aanwezige gisten 

(in plaats van te werken met z.g. fabrieksgisten). Dit draagt bij aan de eigenheid van de wijnen. De naam 

Jonty’s Ducks slaat op de eenden die (met opzet) in de wijngaarden rondlopen om ze in te zetten bij de 

biologische wijnbouw. De eenden eten namelijk de wijngaardslakken op. De wijn wordt laat op de markt 

gebracht en is dan helemaal op dronk. Alleen de eigen gisten zijn gebruikt bij de vergisting. De druiven 

werden met de hand geplukt. De fermentatie (met de natuurlijke gisten) vond plaats in afgesloten RVS 

tanks; de rijping vond plaats in kleine, gebruikte (2de, 3de en 4de jaars) Franse vaten van 225 liter. In 

de neus veel zwart fruit, drop met een beetje chocola en koffie. In de mond zeer fruitig met mooie, 

zachte tannines. De afdronk is prettig lang. Eén van onze absolute favoriete wijnen uit het assortiment. 

 

98. Barista – Pinotage ‘Black’ | Swartland – Zuid-Afrika 

Barista Black is een geweldig voorbeeld van moderne en kwalitatief hoogstaande Pinotage. De druiven 

zijn afkomstig van 20 jaar oude bush vine wijngaard in Swartland. Na een fermentatie op roestvrijstaal 

heeft de wijn 18 maanden gerijpt op barriques, waarvan 20% nieuw Frans eiken. De geur is overtuigend 

met indrukken van pruimen, rode bessen en wat bakkruiden. De smaak is sappig en fluweel zacht met 

fraai gedoseerde tannines. Een complexe en vooral elegante wijn van hoog niveau. 

 

99. Reyneke – Syrah ‘Biodynamic’ | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

Johan Reyneke is Zuid-Afrika’s eerste gecertificeerde biodynamische wijnbouwer. Hij studeerde ooit 

filosofie voordat hij druiven ging verbouwen. Zijn diepere kijk op het leven en dat alles wat leeft een 

gelijke kans dient te hebben zorgde ervoor dat hij de principes van de biodynamische grondlegger 

Rudolph Steiner ging toepassen. Johan is echter geen (wereld)vreemde man. Deze Syrah krijgt steevast 

hoge beoordelingen (90 punten en veel meer) in de wijnpers. Hij heeft een aromatische neus met witte 

peper, kruiden (lavendel en rozemarijn) en kersen. In de mond is de wijn fris en levendig met sappige, 

rijpe tannines. De afdronk is lang en kruidig. 

 

100. Reyneke – Cornerstone | Stellenbosch – Zuid-Afrika 

Cornerstone staat voor de hoeksteen van dit wijnhuis: de hechte gemeenschap van medewerkers van 

Johan Reyneke: de opbrengst van de wijn draagt bij aan het Cornerstone fonds, ter stimulering van het 

eigen woningbezit. Zo kan dit jaar kan de dochter van kelder-assistent George naar de universiteit, met 

dank aan dit fonds. De wijn heeft diepe cassis-tonen, je proeft zwarte bessen en rijpe moerbijen. Fris 

sap met een ondertoon van grafiet maakt deze wijn tot een heerlijke begeleider van feestelijke 

maaltijden. De wijn rijpt 18 maanden in Franse eiken vaten voordat hij gebotteld wordt op het landgoed 

van Johan Reyneke. 

 



101. Mullineux – Syrah | Swartland – Zuid-Afrika 

Puur natuur uit Swartland. Chris en Andrea Mullineux werken samen om op natuurlijke wijze wijnen te 

maken die het terroir van Swartland weergeven. Ze vormen met hun kennis van het gebied, de mensen, 

de wijngaarden én hun passie voor wijn maken een bijzondere combinatie. Ze zijn de meest talentvolle 

jonge wijnmakers van dit moment.  Syrah, de ster van vooral de noordelijke Rhône, doet het bijzonder 

goed in Swartland. Ook hier bodems met veel mineralen, zoals leisteen, schalie en graniet. Voor 

optimale terroir-uitdrukking worden er alleen inheemse gisten gebruikt tijdens het fermenteren. Daarna 

11 maanden rijping in Franse eikenhouten vaten, waarvan 15% nieuw hout. De wijn wordt niet geklaard 

of gefilterd, om zoveel mogelijk aroma’s te behouden. Intense aroma’s van citroenschil, zwart fruit, 

viooltjes en lelies. In de mond elegant met een zijdezacht mondgevoel. Lange afdronk met zachte 

tannines. Lekker levendig en fruitig in zijn jeugd, complex en verfijnd na enige jaren flesrijping. 

 

102. Boekenhoutskloof – Syrah | Swartland – Zuid-Afrika 

Boekenhoutskloof is één van de topproducten die Zuid-Afrika te bieden heeft. In 1776 werd 

Boekenhoutskloof als kleine boerderij opgericht door Franse hugenoten. We maken een sprong naar 

1993, de vervallen wijnboerderij wordt na het einde van de apartheid gekocht door drie ondernemers, 

kijkend naar de toekomst en mogelijkheden van het “nieuwe” Zuid-Afrika. Er werd gestart met het 

herplanten van Franse rassen, zoals o.a. Syrah en Cabernet Sauvignon.  Ook de huidige wijnmaker Marc 

Kent heeft nog altijd iets met Frankrijk. Hij gaat er minstens eenmaal per jaar op bezoek om in de 

noordelijke Rhône nieuwe inspiratie op te doen. Thuis in Franschhoek heeft hij naam gemaakt met 

kanjers van wijnen als Boekenhoutskloof Semillon, Syrah en Cabernet Sauvignon, die stuk voor stuk tot 

de absolute top van Zuid-Afrika behoren. Sinds 2015 zijn de druiven voor de Syrah afkomstig van de 

hoog aangeschreven wijngaarden Porseleinberg en Goudmijn uit Swartland. Dit zorgt voor wijnen met 

enorme verfijning, frisheid en structuur. Anders in karakter dan eerdere jaargangen met druiven 

afkomstig van de wijngaarden uit Stellenbosch. Maar wie  op de hoogte is van de kwaliteit afkomstig uit 

Swartland begrijpt de overstap van Boekehoutskloof als geen ander.  

 

103. Boekenhoutskloof – Cabernet Sauvignon ‘Franschhoek’ | Franschhoek – Zuid-Afrika  

Bij de Syrah maak je de keuze voor verfijning en kruidigheid. Bij deze Cabernet Sauvignon afkomstig uit 

Franschhoek kies je voor kracht en fruit. Als je een parallel wilt trekken met Frankrijk, dan is de Syrah te 

vergelijken met de grote wijnen uit de noordelijke Rhône en de Cabernet Sauvignon uit de topgebieden 

van de Bordeaux (Margaux, Pauillac, etc.). Eersteklas opvoeding op nieuwe houten vaten. Krachtige rijpe 

tannines met perfecte zuren en donker bosfruit. Eigenlijk heel betaalbaar als je naar de prijzen van de 

grote Bordeauxwijnen kijkt! 

 

104. Frank Brohl– Riesling Auslese ‘Pündericher Mariënburg‘ | Mosel – Duitsland 

De wijngaarden van Pünderich liggen in het Bereich Bernkastel aan de rivier de Mosel (Moezel). De 

omringende rivier zorgt voor een bijzonder microklimaat in de steile wijngaarden. De Pündericher 

Mariënburg is een zuidelijk gerichte wijngaard gelegen onder het Schloss Marienburg. Wijnschrijver 

Hugh Johnson omschrijft de wijnen uit deze wijngaard als de “meest verfijnde Rieslings” van de 

Mittelmosel. De grond heeft veel rode leisteen. Daardoor zijn de Rieslings elegant en fruitig met delicate 

zuren en een grote rijpingspotentie. De wijn heeft zuivere, verfijnde aroma’s van exotisch fruit, frisse 

citrustonen en een mooie mineraliteit. De wijn bevat evenveel restsuiker als een gemiddelde port. Maar 

zoet en zuur zijn hier zo perfect in balans, dat de wijn niet vermoeid. Na iedere slok verlang je alweer 



naar de volgende. Doet het uitstekend bij lichte desserts of milde kaassoorten, maar ook de Thaise 

keuken, of salades met zeevruchten en tropisch fruit. 

 

105. Rietvallei – Red Muscadel ‘Estate’ | Robertson – Zuid-Afrika 

De wijnstokken van de reguliere Red Muscadel zijn tussen de 13 en 44 jaar oud. De suikerrijke druiven 

worden met de hand geoogst. Daarna gekneusd en in open betonnen bakken geweekt voor extra kleur 

en extractie. De vergisting wordt na een tijdje gestopt door toevoeging van wijnalcohol, hierdoor blijft 

het zoet achter en krijgt de wijn een hoger alcoholpercentage. De Red Muscadel is een volle, rijke maar 

zachte dessertwijn. De geur is bloemig, met de zoetheid van rozijnen en rood fruit. De smaak is intens, 

die lang blijft hangen in de mond, waarbij de goede zuurgraad de zoetheid in balans houdt. 

 

106. Rovisco Pais – Moscatel de Setúbal | Setúbal – Portugal 

Onder Lissabon ligt het schiereiland Sétubal. Traditioneel wordt daar van Muskaatdruiven een natuurlijk 

zoete, verstrekte wijn gemaakt. Net als bij port en sherry wordt er na een gedeeltelijke vergisting, een 

alcoholdestillaat toegevoegd. De vergisting stopt daardoor. Het resultaat: een weelderig zoete wijn met 

een alcoholpercentage van 17,5%. De wijn rijpt vervolgens 3 jaar op houten vaten, waardoor hij een 

prachtig complex karakter krijgt. De kenmerkende, intense geur van sinaasappelschil, gecombineerd 

rozijnen en honing komt je tegemoet. Geweldig bij zoete fruitdesserts met witte- of melkchocolade, 

crêpes Suzette, roomijs met kruidige koek, of een kaasplank met heftig geurende kazen. 

107. Niepoort – Tawny ‘The Senior’ | Douro – Portugal 

Geen Porthuis wordt op zo’n persoonlijke wijze geleid als Niepoort. Verantwoordelijk voor deze 

persoonlijke stijl van leidinggeven is de enthousiaste Dirk van der Niepoort, afstammeling in de vijfde 

generatie van de van oorsprong Nederlandse oprichters van Niepoort. De Niepoort-filosofie van de 

afgelopen decennia was innoveren, diversifiëren, taboes doorbreken en traditie in stand te houden. Op 

basis hier van is The Senior Tawny tot stand gekomen, met het meest traditionele formaat fles, de Potta-

fles. Wat de wijn betreft, The Senior Tawny brengt het grootste deel van zijn tijd door met rijpen in 

kleine vaten in de Niepoort-lodge in Vila Nova de Gaia. De kleine vaten zorgen voor een beetje contact 

met lucht door de poriën van het hout. Daardoor oxideert de port langzaam door de jaren heen. Die 

langzame, respectabele rijping geeft de port zijn Senioriteit. De port is licht bruinrood van kleur. Elegant 

in de smaak, subtiel, gebalanceerd, zijdezacht, met een intrigerend palet van rood fruit aroma’s van vers 

tot gedroogd, noten, mokka en zoetgeurende specerijen. De eigenzinnige Potta-fles wordt standaard in 

kartonnen geschenkverpakking geleverd. Leuk als geschenk voor de feestdagen, zeker als je er zelf bij 

bent als die geschonken wordt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


