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OLIJFOLIE,  
EEN GESPREK.
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FOOD CORNER | ONZE PARTNERS 0713
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Vitis Vin Gazette.

WINEMAKER DINNER 
22 APRIL | 19:00 
VOLTA

EV
EN

TS LENTE DEGUSTATIE 
23 APRIL | 12:00-20:00 
24 APRIL | 10:00-18:00 
VITIS VIN

DRINKONZEFRIGOLEEG 
28 MEI | 12u - LEEG IS LEEG 
VITIS VIN

N A J A A R S D E G U S TAT I E 
22 OKTOBER | 12:00-20:00 
23 OKTOBER | 10:00-18:00 
VITIS VIN
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Meet the
winemakers.

Clos Columbu - Corse Calvi

.

Mateus Nicolau de Almeida

.

Château de Mus - Languedoc

..
Pedralonga - Rias Baixas

.
.

Bodegas Menade - Rueda

..

Weingut Jaunegg - Steiermark

Château Tour des Gendres - Bergerac 

Despagne - Bordeaux

Douro

Le Domaine Montirius - Côtes du Rhône

.
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Meet the
winemakers.

.

.

.

Peyrassol - Provence

Sota Els Angels - Emporda

.
Tenuta Monteti - Toscana

Voorwoord 

Corona, energieprijzen, Afghanistan, Syrië, 
Hongkong, Chili, Oekraïne,.. Het lijkt maar niet te 
stoppen. Gelukkig mogen we elkaar toch weer zien. 
En een weerzien, dat wordt het. Geen reservatie, 
geen maskers. Elkaar goed vastpakken en genieten 
van het gezelschap met een TOP glas wijn. Schrijf 
dus 23 en 24 april met stip in je agenda. Wij zijn er 
klaar voor!

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten 
en is ons gamma verder verruimd en verfijnd, met 
nog meer focus op biologische en biodynamische 
wijnbouw.

Het zijn stuk voor stuk wijnbouwers met een hart 
voor het ecologische aspect. De wijnen bulken 
van fraîcheur en zijn een ode aan hun terroir. We 
zijn dan ook trots en verheugd dat we enkele van 
deze nieuwkomers aan julllie kunnen voorstellen. 
Er is natuurlijk ook aandacht en plaats voor onze 
klassiekers, domeinen waarmee we doorheen de 
jaren een nauwe band hebben opgebouwd. Kortom, 
het wordt een blij weerzien.
 
Voor het eerst hebben we ook aan twee Belgische 
topsommeliers gevraagd om hun favoriete wijnen te 
selecteren uit ons portfolio. Cultwijnen om bij weg te 
dromen, vaak met een heel beperkte oplage en een 
uniek verhaal.

Gewoon komen dus!

Vitis Vin.
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Clos Columbu 
Corse Calvi, Frankrijk
 
Als we aan een opsomming beginnen van de Franse 
wijnregio’s hebben we vaak de neiging om ons te 
beperken tot deze op het vasteland. Maar zo vergeten 
we Corsica natuurlijk. De wintersnoei gebeurt er met 
zicht op de besneeuwde toppen van Montegrossu. Door 
het spel van de wolken en het zonlicht op de bergen 
is er altijd wel iets te beleven als je in de wijngaard 
aan het werk bent. Er zijn dus minder aantrekkelijke 
plaatsen om als wijnbouwer aan de slag te gaan. 
 

Het verhaal van het familiaal gerunde Clos Culombu start in 1973 met 
Paul, de oudste telg van de Suzzoni familie. De wijnmicrobe begon bij 
hem reeds op zeer jonge leeftijd te kriebelen en zo was de keuze om 
landbouw te studeren een snel uitgemaakte zaak.  Ze hechten ook heel 
veel aandacht aan de expressie van het terroir in hun wijnen. In hun 
optiek omvat dit alles en is het de combinatie van het mircroklimaat, de 
keuze van de druivenrassen, de unieke locatie, de biodiversiteit en de 
textuur en type van de bodem. De diversiteit waarvoor Clos Culombu 
staat vinden we ook terug in de keuze om met 19 verschillende 
druivenrassen te werken. De wijnen van Clos Culombu bieden een ideale 
opportuniteit om Corsica als wijnregio te leren kennen en waarderen.

 
 

Despagne
Bordeaux, Frankrijk.

Weingut Jaunegg
Steiermark, Oostenrijk.

 
In het golvende landschap in Südsteiermark, dicht bij 
de Sloveense grens, op zo’n 25 km ten noordwesten 
van Maribor, vinden we Weingut Daniel Jaunegg. Dit 
kleinschalige familieproject werd in 1975 door Johann en 
Johanna Jaunegg opgericht.
 
Vanaf 2009 heeft hun zoon Daniel het roer overgenomen. Deze toen 
jonge en zeer ambitieuze wijnmaker is inmiddels volwassen geworden. 
Dat merk je in de stijl van zijn wijnen. Hun 9 hectare wijngaarden liggen 
grotendeels op steile en onbeschutte flanken van de 500 meter hoge 
Eichberg-heuvelketen waar de natuurelementen vrij spel hebben. Deze 
vrij hoge ligging zorgt voor een relatief koel klimaattype waarin de 
druiven op een egale en trage manier hun volledige rijpheid bereiken. 
En zo laten de klassieke Sauvignon Blanc en Chardonnay druiven zich 
eens op een andere manier zien. De lichte bodemstructuur, die rijk is 
aan alluviale afzettingen, kiezels, zand en zandsteen, draagt mede bij 
aan de gracieuze stijl van de wijnen. Dit domein is nu in conversie naar 
biologische wijnbouw. In de wijnkelder is het opvallendste aspect het 
zeer lange contact van de wijn met de droesem. Hij streeft ernaar om 
puristische wijnen te verbouwen met de focus op de essentie. Dit leidt 
tot elegante wijnen waarin zowel de persoonlijkheid van Daniel als de 
pure uiting van het terroir naar boven komen. 

 
De wijngaarden van Famille Despagne, in het hart van 
Entre-deux-Mers, teren op een meer dan 200 jaar oude 
traditie, waarbij uitzonderlijk eens vooral vrouwen de 
hoofdrol hebben gespeeld.
 

Entre-deux-Mers is misschien wel niet de gekendste regio in Bordeaux, 
maar het is wel de grootste. De getijden op de Dordogne en de 
Garonne zijn zo krachtig dat ze diep in het hinterland penetreren en 
zo de normale stroomrichting van de rivieren omkeren. Deze door de 
maan ontketenende krachten veroorzaken een kenmerkende golf die 
‘Mascaret’ wordt genoemd. Deze streek leeft dus op het ritme van de 
oceaan en zijn invloeden. Ondanks de afwezigheid van beroemde Grand 
Cru Classé wijnen kent deze appellatie toch enkele uitstekende terroirs 
waarbij vooral bodems die rijk zijn aan kalksteen tot mineraalrijke wijnen 
leiden. Wijnbouw moet volgens de Famille Despagne een duurzaam 
karakter hebben waarbij het de taak is van de wijnbouwer om het terroir 
te helpen om zich zo harmonieus mogelijk te exprimeren. Ze willen de 
toekomst van de volgende generaties wijnbouwers niet hypothekeren 
door nu roofbouw te plegen op deze uitzonderlijke gronden. Ze zetten 
in op een rijke biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem, waarbij ze 
ook experimenteren met biodynamische wijnbouw.   
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Peyrassol
Provence, Frankrijk.

Le Domaine Montirius
Côtes du Rhône, Frankrijk.

CARTOON

Despagne

Château Tour de Gendres
Bergerac, Frankrijk.

 
Het verhaal begint in 1204 met de bouw van de 
Commanderie de Peyrassol in het dorpje Flassans-sur-
Issole, in het hart van de heuvels van de Varoises, door de 
Orde van Tempeliers.
 

Hun 92 hectare wijngaarden, met een steenachtige bodem die rijk is aan 
kalkhoudende klei, liggen in de uitlopers van het Massif des Maures. Dit 
biedt de ideale setting om grote terroir-wijnen te maken. In 2001 wordt 
het domein overgenomen door Philippe Austruy en dit zorgt voor een 
nieuwe impuls waarbij een grondige opfrisbeurt plaatsvindt. In 2009 is 
de restauratie van de in terrassen uitgewerkte percelen voltooid, en dit 
met respect voor de eigenheid van de streek want ze zijn omzoomd 
door de typische stenen muurtjes. De laatste grote mijlpaal vinden we 
in 2015 met de bouw van een nieuwe wijnkelder. Bij de keuze van de 
installaties heeft men de focus gelegd op het maximale behoud van 
de terroir-eigenschappen. Alle processen gebeuren hier onder invloed 
van de zwaartekracht. De inox cuves en betonnen kuipen kennen 
verschillende afmetingen en deze zijn afgesteld op de omvang van de 
verschillende percelen. Ze verliezen zeker hun rijke geschiedenis niet uit 
het oog, getuige hiervan is het typische rode kruis op witte achtergrond 
op sommige van hun etiketten dat naar de Tempeliers verwijst.

 
Château Tour des Gendres bevindt zich in de Bergerac.
Deze regio ten oosten van Bordeaux kent een 
langewijngeschiedenis die reeds in 1936 met een AOC 
status werd beloond. Bergerac ligt door zijn nabijheid tot 
de wereldbefaamde Bordeaux streek bijna letterlijk in zijn
schaduw en dit is natuurlijk volledig ten onrechte.
 

De recente geschiedenis van Château Tour des Gendres start in 1925 
toen Vincenzo de Conti samen met zijn vrouw en hun kinderen naar 
het Zuid-Westen trok om daar hun wijndroom te realiseren. Hun zoon 
Primo de Conti nam in 1956 de exploitatie van het domein over, hierin
gesteund door zijn vrouw Michelle die verder ook paarden trainde 
op hun domein, en zijn broer Albert. In de jaren ‘80 komt er met Luc 
steun uit de 3e generatie. Hij is gepassioneerd door paarden en vindt 
op het wijndomein hiervoor de ideale locatie. Luc heeft zoals de rest 
van de familie ook wijn door zijn aderen lopen en dit leidt al snel tot 
de aankoop van enkele percelen met zeer oude stokken. Hij beplant 
ook enkele nieuwe percelen. Sinds 2005 gebeurt de cultivatie van de 
wijngaarden en vinificatie volledig biologisch.

 
In het (wijn)hart van de brede Rhône vallei, tussen Orange 
en Carpentras, vinden we het biodynamisch gerunde 
wijnhuis Montirius. Je vindt hier op een zakdoek een 
lappendeken van ronkende appellaties, het is dus een 
‘understatement’ om te stellen dat hun terroir een groot 
potentieel bezit. De familie Saurel is de bezieler van dit 63 
hectare grote project dat zich maar liefst over 38 percelen 
en drie appellaties uitspreidt. Met Manon, Justine en 
Marius zijn ze ondertussen aan de 6de generatie beland. 
En deze namen leverden ook de inspiratie voor de naam
‘Montirius’ op.
 

In hun wijngaarden in de Gigondas vinden we een zeer complexe 
bodemsamenstelling met klei en kalksteen uit de glaciale Mindel 
periode, met verder ook nog blauwe mergel uit het Piloceen, en tot 
slot zand en zandsteen met montmorilloniet, een fyllosilicaat uit de 
smectiet-familie van klei-mineralen. De Rhône wijnen van Montirius 
bieden een uitstekende opportuniteit om de resultaten van een in al
zijn facetten zeer diepgaande biodynamie te ontdekken!
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Olijfolie.

Een gesprek met Olivier van  
The Taste Company

 
Bakken en braden met extra vierge olijfolie, mag dit?
De vraag die telkens terugkomt. De korte uitleg? Extra vierge 
olijfolie mag je opwarmen van 185 tot 210 graden. Het rookpunt 
van olijfolie ligt veel hoger dan dat van boter. Hoe hoger de 
enkelvoudige onverzadigde vetten, hoe hoger de temperatuur. 
Olijfolie heeft daar heel veel van. Als je weet dat we meestal 
frituren op 180°C mag je dus ook frituren in een goed gemaakte 
olijfolie. Recente studies tonen zelfs aan dat olijfolie 14 maal 
mag worden opgewarmd. Meer nog, olijfolie heeft als gave 
dat het een coating vormt rond voedsel, waar andere vetten 
indringen. Kortom: een lichtere keuken, minder olieverbruik en 
lekker sappig eten! 

Waarom denkt men dan dat olijfolie niet warm mag worden?
Dit heeft te maken met de geschiedenis. Vroeger werd er 
minder zuiver geperst en gefilterd. Daarbij kwamen kleine 
stukjes olijf in de olie terecht en net deze verbranden op een 
lagere temperatuur. Dus, bak nooit in een ongefilterde olie. Het 
is wel zo dat het aroma vervliegt vanaf 28 graden, waardoor je 
smaakverlies hebt. Pas goed op met de keuze van je olie. Een 
goede olijfolie zit vol vitamines en antioxidanten, deze zitten 
niet in de goedkope olies. 

Goede olijfolie zit vol vitamines 
en antioxidanten, deze tref je niet 

aan bij goedkopere olies.

1 + 1 is geen 2 maar 3. Laatst werd in Spanje aangetoond dat 
je je groente (vol antioxidanten) naar een hoger niveau tilt door 
ze te bakken met goede olijfolie (vol antioxidanten). Neem 
hiervoor een zachte olijfolie, bijvoorbeeld van arbequina olijven. 
Trouwens, als er op het etiket staat, niet geschikt voor bakken 
en braden, dan is het waarschijnlijk geen olijfolie maar eerder 
een gemengd product.

Is het beter om in een dure olijfolie te bakken?
Nee, maar je kan het wel! Aangezien het aroma vervliegt door 
de temperatuur is het zonde om een hele dure (van vroege pluk) 
olijfolie te gebruiken. Gebruik liever een late pluk. Vergelijk het 
met een coq-au-vin: je kan die bereiden met een Chateau Petrus. 
Lekker, dat sowieso, maar nog lekkerder in een glas. Je kapt er 
ook geen slechte wijn in. Voor mij is dit hetzelfde met olijfolie.

Nog een tip?
Extra vierge olijfolie zet tot 50% meer uit dan geraffineerde olie, 
die zelfs samentrekt.… Je hebt dus veel minder nodig.

Kaas.

Slagerij Mortier

Kaasmeester Callebaut
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Tom en zijn maten is het harverwarmende pizza- en 
passata-verhaal van Chantal en Marie.
 
First we have pizza, je kan opnieuw genieten van hun “Quick 
Fix pizza’s”. Voor hun pizza’s bereiden ze wekelijks kraakverse 
toppings en leveren ze die aan huis in groot Gent. Je ontvangt 
je pizzapack dus aan je voordeur. Je hoeft enkel de pizza’s te 
beleggen en af te bakken in een standaard oven. De ideale 
keuze als je een gezellige avond met je familie of vrienden wilt 
doorbrengen zonder al te veel gedoe. Gewoon pizza, een drankje 
en genieten.

Then we have tomato sauce, met een pikante tomatensaus, een 
ragù-saus en een pizzasaus haal je een zonnig en smaakvol trio 
in huis. Deze 3 sauzen sluiten aan bij hun “slow life” passata. 
Die produceerden ze samen met een Italiaanse bioboer in een 
beperkte (en nu al uitverkochte) oplage. En dat “slow life”-gevoel 
sijpelt nu ook door in hun 3 nieuwe sauzen. De smaken komen 
helemaal samen doordat de sauzen lang staan te sudderen én 
je kan ze ook lang bewaren.

Pizza.

Food 
Corner.

Kaas.

Meat.

Tom & zijn maten De OLLO is een terracotta kruik 
dat niet is geglazuurd om water 
door de wanden te laten gaan.
Het wordt in de grond ingegraven 
om zodoende een verticale 
bewatering te geven aan de 
grond. De planten hebben dan 
steeds water ter beschikking.
 
Wanneer de zon de bovenste laag van 
de grond omgevormd heeft tot een 
hermetische korst laat de OLLO toe om 
alsnog water te hebben voor de planten. 
Ideaal in de moestuin maar ook in alle 
beplantingen in de tuin.
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Wijnsuggestie 

PARTAGE SERCIAL 

HERDADE DO PORTOCARRO 2019

De bijna Bourgondische expressie van Partage 
geeft aan sercial net iets meer materie mee die in 
fijne balans ligt met zijn natuurlijke Atlantische 
mineraliteit.

Het maritieme karakter van het perceel komt tot zijn 
recht in een iodering van de afdronk die verlichting 
en finesse geeft aan de rijke onderbouwde aanzet. 
Vandaar dat ik deze complete wijn tegenover een 
rijkere kreeft bereiding zet.            

Het nootachtige van de garnituur en de aromatische 
sterkte van vanille, zonder zoet te zijn, wordt begeleid 
door de aanwezige vatlagering die de wijn zijn 
materie geeft.
   - Aaron Moeraert.

Restaurant Zilte
Hanzestedenplaats 5,
2000 Antwerpen
www.zilte.be
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Nodig voor 4 

2 langousten, 800 g 
2 kg walnoten, niet gepeld 

2 knolselders 
40 g katsuoboshi 

1 vanille stok 
20 g koffieboontjes 

5 dl walnootolie 
1 kg schorseneren 

100 g black sjalot gepeld 
2 dl sterk ingekookte schaaldierenjus 

2 dl room

Europese kreeft - mirabelle - geglaceerde jonge 
ui - walnoot - vanille 

Kreeft 

1. Maak een klassieke court-bouillon
2. Kook hier de kreeft in (1min/ 100g)
3. Haal uit de bouillon
4. Ontleed
5. Rook deze zachtjes op de konro met dennenaalden
6. Snij nadien in medaillons

Walnoot 

1. Pel de verse walnoten

Gefermenteerde walnoot

1. Vacumeer in de bolster
2. Laat 2 weken fermenteren op 65°C
3. Haal nadien uit de bolster als ze mooi zwart zijn

Jus

1. Maak sap van knolselder
2. Laat inkoken
3. Werk af met katsuoboshi zoals een dashi 
4. Zeef door een doek
5. Werk op met wat sojasaus en mirin.

Olie

1. Vacumeer vanillestok en koffieboontjes met 
walnootolie
2. Laat infuseren op 65°C gedurende 12h 
3. Zeef nadien
4. Deze mengen we met het knolseldersap

Schorseneer

1. Maak lange linten van de schorseneren door ze eerst 
te schillen en nadien op de mandoline verder te snijden
2. Blancheer in een bouillon gemaakt van geroosterde 
uien

 
Black sjalotcrème

1. Zwarte sjalot infuseren in een reductie van 
schaaldierenjus en room
2. Mixen
3. Passeren
4. Laten opstijven
Deze wordt apart geserveerd bij het gerecht

Dresseer de medaillons kreeft in het midden 
van het bord, daarop de shorsenerenlinten en de 
twee soorten walnoot. Werk af met de jus en de 
olie. Serveer op het laatst de black sjalotcrème.

Recept door 
Zilte ***
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Uniek 
Natuurlijk
Jus.

Natuurlijke biologische sappen met een fijne sprankeling. 
Gemaakt van zorgvuldig geselecteerd fruit en planten. Deze 
unieke en natuurlijke dranken zijn ontwikkeld met één doel voor 
ogen: de perfecte combinatie vinden tussen fruit en plant.

Zonder smaak-, kleur- of bewaarstoffen. Deze sappen zijn 
eenvoudig en benadrukken de eerlijke grondstoffen. De 
combinatie van gerechten met de sappen zijjn op zijn minst 
verrassend en ze bieden ook een perfecte basis voor de ideale 
(c)(m)ocktail.
 
Beschikbaar in elf verschillende smaken. Te proeven op hun 
eigen of in een smakelijke cocktail. Lente met Unaju!

Foodpairing Cocktails

Bio
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Mateus Nicolau de Almeida  
Douro, Portugal.

De Douro wijnregio is verdeeld in 3 subregio's: Baixo Corgo, Cima 
Corgo en Douro Superior.
 
Elk van deze subregio's heeft zijn eigen geschiedenis, cultuur en 
vooral klimaat, waardoor de wijnen zich van elkaar onderscheiden. 
Trans Douro Express is een ontdekkingsreis door de regio aan de 
hand van een trio wijnen die de kenmerken van hun plaats van 
herkomst tot uitdrukking trachten te brengen.
 

Mateus is de vijfde generatie van de familie Nicolau de Almeida die wijn 
produceert in de Douro. Samen met zijn vrouw, Teresa Ameztoy, werken zij in 
een wijnkelder die zij Shad's Winery (Alosa Alosa) noemen, genoemd naar de 
vis die vanuit de Atlantische Oceaan de rivier de Douro overstak, een realiteit die 
vandaag de dag onmogelijk is door de bouw van de stuwdammen.

In deze kelder geven ze ons verschillende perspectieven en benaderingen van 
de wijngaard en de wijn, gebaseerd op biologische en biodynamische landbouw. 

Paolo Baratta, die zijn jeugd heeft doorgebracht tussen de 
wijnranken in Lombardije, vond na een lange zoektocht in 
Toscana in 1998 eindelijk een stuk grond waarop hij zijn 
wijndroom dacht waar te kunnen maken. Hij heeft zeker 
niet voor de gemakkelijkste oplossing gekozen. Behalve 
een verlaten huis en wat weilanden was er niks.
 
Het domein ligt op 15 km van de Tyrreense Zee, tussen de bossen 
van Bassa Maremma, ten zuiden van Capalbio. Hij zag hierin de 
ideale lap grond om een onontgonnen wijnverhaal te schrijven met 
wijnen die elegantie en persoonlijkheid combineren. De keuze van de 
aanplantingen is volledig in functie van het terroir gebeurd en zo zie 
je hier naast de courante Bordeaux druiven ook Alicante Bouchet en 
Petit Verdot, die hun wijnen een grote typiciteit geven. Het wijndomein is 
vernoemd naar de heuvel ‘Monteti’ die de wijnstokken beschermt tegen 
de sterke mediterrane wind. Tenuta Moneti werkt op een duurzame 
manier en heeft hiervan ook een certificaat. Vandaag is de dagelijkse 
leiding in handen van Eva Baratta, de dochter van Paolo, en haar man 
Javier Pedrazzini. Het is een echt familiebedrijf geworden waarin ze 
willen dat je in je glas het landschap, de wijnstokken, de rozen, de eiken, 
de rozemarijn, de keien en de zee in de verte proeft. Als je het ons vraagt 
zijn ze daar op een fantastische manier in geslaagd!

Tenuta Monteti
Toscana, Italië.

In het uiterste noordwesten van het Iberisch 
schiereiland vinden we met Galicië de groene long 
van Spanje. Ten noorden van Portugal verandert de 
vrij recht lopende kustlijn plots in een grillig patroon 
met diep ingesneden baaien waar de invloeden 
van de Atlantische Oceaan vrij spel hebben. Op 
klimatologisch gebied is de wijnregio Rías Baixas 
een echt buitenbeentje en dit vertaalt zich dan ook in 
de stijl van de wijnen.
 
Ze werken volgens de biodynamische principes en in functie van 
de maankalender waarbij een groene pluk of uitdunnende snoei 
enkel bij wassende maan gebeurt. Tijdens de afnemende maan 
gaat de wijngaard in slaapmodus en mogen enkel onproductieve 
twijgjes worden gesnoeid. De energetische en minerale wijnen 
van Pedralonga zijn een prachtig voorbeeld van een koel terroir, 
en dit in een land waar je dit, buiten Gallicië, niet echt zou 
verwachten. De natuurlijke en respectvolle aanpak van Miguel 
laat de inheemse rassen schitteren in het glas!

Pedralonga
Rias Baixas, Spanje.
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Sota Els Angels 
Emporda, Spanje

Sota els Àngels ligt in de uitlopers van de Gavarres. 
Dit Catalaans kustgebergte met dichte eiken- en 
dennenbossen is grotendeels als natuurreservaat 
erkend.
 
Het prachtige glooiende landschap van Empordà is als het 
ware ingeklemd tussen de Pyreneeën en de Middellandse Zee. 
María Jesús de Polanco was een drukbezette fotografe die 
voornamelijk in Amerika actief was, maar het leven daar werd 
haar een beetje te druk. Samen met Guy Jones vond ze hier in 
deze fraaie omgeving, op enkele kilometers van de kustlijn van 
de Costa Bravo, haar gedroomde nieuwe thuis. Deze plek, die 
rust uitstraalt, bleek de perfectie locatie voor hun wijngaarden. 
De mineraalrijke bodem bestaat uit een mengeling van slib, zand, 
klei en silica.  María en Guy geloven dat een sterke verbinding met 
de natuur in combinatie met opgedane kennis de toegangspoort 
is tot creativiteit die zich uiteindelijk zal uiten in het glas. Dankzij 
hun biodynamische aanpak zit elke ziel van elke tros verweven 
in hun wijnen.  

Château de Mus 
Languedoc, Frankrijk.

Het kasteel van Mus ligt een kleine 20 km ten noordoosten van 
Béziers en dateert minstens uit 800 v. Christus. Het is één van de 
grootste archeologische vindplaatsen in de Hérault en illustreert 
de prehistorische, Keltische, Romeinse, Griekse en Etruskische 
tijdperken.
 
 
Het domein is genoemd naar een oude versterkte plaats genaamd "Murus" ("wal" in het 
Latijn), gebouwd op een voorgebergte boven de rivier de Orb. Na de vernieling ervan 
tijdens de oorlog met de Catharen werd het in de 19e eeuw als Renaissance kasteel 
heropgebouwd. De wijngaarden, die zich uitstrekken over oude terrassen boven de 
Orb rivier, zijn aangeplant met de traditionele druivenrassen uit de Languedoc. De 
bodem is samengesteld uit rode klei en zandige grind en kiezels.

Door zijn ligging nabij de uiterste grens van de appellatie bieden de heuvels van het 
Caroux massief bescherming tegen de soms felle zeewind vanuit de Middellandse 
Zee. Door zijn centrale liggen tussen de zee en een wat meer bergachtig landschap 
ondergaat deze streek de klimatologische invloeden van beide. Zo worden de meest 
extreme temperatuurschommelingen mooi afgevlakt. De nabijheid van de Orb rivier 
draagt hier verder toe bij. Dit alles leidt tot een egaal rijpingsproces dat de kwaliteit in 
het glas enkel maar ten goede komt!  

De drijvende kracht achter Bodegas Menade in de 
Duero vallei is de familie Sanz. Ze fungeerden als
pioniers van de organische wijnbouw in Rueda. Ze 
bezitten 200 hectare wijngaarden die voornamelijk
met Verdejo zijn beplant.

Deze wijdverspreide druif kan je hier in een lichtjes andere 
constellatie ontdekken want deze lokale kloon heeft kleinere 
druiven en een meer ovale vorm dan de meest voorkomende 
variëteit. Door hun dikkere schil zijn ze beter bestand tegen ziektes 
zoals Botrytis en analytisch onderzoek heeft aangetoond dat ze 
een hogere zuurtegraad bezit en meer geconcentreerde druiven 
oplevert. De wijngaarden liggen deels in de vlakke vallei en deels 
in laag uitgebouwde terrassen. Ondanks het grote aantal hectare 
wijngaarden volgen ze elk perceel afzonderlijk op. De bodem, 
die rijk is aan carbonaten en alluviale afzettingen, bestaat uit 
ronde keien die ingebed liggen in zandige en kalkachtige klei. De 
vinificatie gebeurt in hun meer dan 200 jaar oude wijnkelder in La 
Seca waar je de wijngeschiedenis van 6 generaties wijnbouwers 
gewoon voelt. 

Bodegas Menade 
Rueda, Spanje.
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Winemakers 
Dinner.

22 april
vrijdag, 19:00

Volta, Gent
Nieuwewandeling 2B

Gault&Millau 
Event catering  

Chef of the Year 2020

Gault&Millau 
Chocolatier of the Year 2019

Joost  
Arijs.

Bar Bask - La Boucherie

Sam
D'Huyvetter. 
& Gilles  
Bogaert.  

Davy  
De Pourcq. 

inschrijven  
of via info@vitisvin.be 

ALL IN
5 gangen
12 wijnen
Wat water
165 EUR

Joost Arijs. 

Sam D'Huyvetter.

Davy De Pourcq.

Gilles Bogaert.

13

DEGUSTATIE EDITIE 18 APRIL 2022



So
m

m
el

ie
rs

 T
ab

le
.

Zaterdag 23 april 

Aaron 
Moeraert
- Zilte***

Zondag 24 april 

Florent 
Vanderstuyft 
- Oak*

Voor het eerst hebben we ook aan 
twee Belgische topsommeliers 
gevraagd om hun favoriete wijnen 
te selecteren uit ons portfolio. 
Cultwijnen om bij weg te dromen, 
vaak met een heel beperkte oplage 
en uniek verhaal.

Onze sommeliers leggen je met 
veel liefde en passie uit waarom 
die specifieke flessen hen zo 
ontroeren.

Aaron Moeraert.

Florent Vanderstuyft.
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Horizontaal 

1 Synoniem voor Chardonnay in Chablis. 
5  Een toon van wijn, doet denken aan de geur  
  van stal, boerenerf met dieren en/of paarden 
  zweet.
6 Wijnstreek in het oosten van Frankrijk gekend voor de  
  druiven Poulsard en Savagnin.
8  Vers geperst druivensap voordat de vergisting is  
  afgelopen.
9  Landwijn 
12  Het ronddraaien van het glas (op een tafel of in de  
  hand) om aroma's los te maken.
15  Proces die eruit bestaat de druivenmost in  
  contact te laten met de vaste delen van de druif  
  (schil) om er de gewenste bestanddelen aan te  
  onttrekken zoals de tannines, de aroma’s en de  
  kleurstoffen.
17 Franse term voor een specifieke ommuurde  
  wijngaard. Komt veel voor in de Bourgogne. 
18 De pluk van de druif. 
20 Zuidelijkste appellatie van Bourgogne. 
22 Franse term voor droge wijn. 

Verticaal

2 Vulkaan in Sicilië
3  Wijn met verschillende druivenrassen
4 Zeer minerale druif, droog, verfijnd  
  fruitzoet, maar kan ook intens edelzoet  
  zijn.
5 Grotendeels afkomstig van de druif, omvat het  
  geheel van afzonderlijke geuren.
7 Beschermde oorsprongsbenaming. 
10 God van de wijn. 
11 Stad in Frankrijk, bekend voor het Westers    
  Schisma en de toenmalige tweede Paus.
13  Druif die voortkomt uit twee druivensoorten  
  uit Zuidoost Frankrijk - Dureza en Mondeuse  
  blanche.
14 Fles met inhoud van 3 liter.
16 Rode wijn, gemaakt van half ingedroogde  
  druiven. Afkomstig uit Italië, Veneto. 
19 Eencellige micro-organismen die van  
  nature in de schil van de druif voorkomt. 
21 Afkorting van alcohol naar volume, meestal  
  vermeld op een wijnetiket.
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Win onze 'Discover' wijnbox. Wanneer je de oplossing 
van onderstaand kruiswoordraadsel vindt maak je 
kans op één wijnbox  bestaande  uit 3 flessen wijn,  
bijpassende technische fiches en veel passie en 
liefde.

De oplossing kan je voor 21 april sturen naar:  
info@vitisvin.be. De winnaar wordt bekend gemaakt 
op de eerste dag van onze lentedegustatie, namelijk 
zaterdag 23 april.
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De "Discover" wijnbox is de ideale manier om onze 
nieuwste wijnen te ontdekken. In deze versie gaan we 
meer op zoek naar de wijnen buiten de comfortzone, 
wijnen met een apart verhaal, een unieke twist of een 
speciale vinificatie.

Deze harmonieuze wijnen zijn telkens op het ritme 
van het seizoen geselecteerd. Naast de drie flessen 
zal je per wijn ook een technische fiche ontvangen 
met alle info over foodpairing, terroir en vinificatie.

Verras iemand met een geweldig geschenk, of bestel 
deze box voor jezelf en ga op ontdekkingsreis.

Wij beloven alvast dat wij je zullen verrassen!

Discover.

45 euro eenmalig

130 euro per trimester

515 euro per jaar

OPENINGSUREN
Dinsdag - Vrijdag 08u30 - 12u30
   14u00 - 18u30
Zaterdag  10u00 - 18u30

Antoon Catriestraat 18B
9031 Drongen 
+32 (0)9 220 08 17 
info@vitisvin.be


