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‘ U N  T E R R O I R  ,
C ’ E S T  U N  S O L ,
U N  S O U S - S O L  E T
U N E  R O C H E  M È R E ;
C ’ E S T  U N E  E X P O S I T I O N
E T  U N  E G E S T I O N
D E  L’ E A U ;
C ’ E S T  U N  C É PA G E ,  C ’ E S T
U N  C L I M A T  E T  C E  S O N T
D E S  P R A T I Q U E S
C U LT U R A L E S  Q U I  N O U S
P E R M E T T E N T  D E  R E L I E R
T O U S  C E S  É L É M E N T S ,  D E
R É E R  U N E  S Y M B I O S E .'

CHÂTEAU TOUR DES GENDRES 



JOERY,
De laatste jaren heeft Vitis Vin zijn grenzen verlegd. 
Tijdens de zoektocht naar nieuwe domeinen bleef 
de focus liggen op kleinschalige projecten waarbij 
de wijnbouwer voor een unieke expressie van zijn 
terroir gaat. Dit leidde uiteindelijk tot een heel breed 
aanbod. Maar Vitis Vin zal wel steeds zijn focus 
blijven behouden op het mediterraans gebied.  Door 
zijn ruime aanbod weet Vitis Vin zich te profileren als 
de specialist in het vinden van leuke suggestiewijnen 
bij de betere gastronomische gerechten. Het is 
essentieel dat we een nauw contact onderhouden 
met de sommelier of de chef zodat we steeds het 
juiste glas weten te vinden bij dat ene speciale 
gerecht. Doorheen de jaren ontstond zo een hechte 
vriendschap tussen Joery en Bernard. Ze gingen 
vaak samen naar wijnbeurzen, ze bezochten de 
wijngaarden tijdens de pluk of wisselden informatie 
uit omtrent nieuwe appellaties, rising stars of leuke 
ontdekkingen.

TEAM VITIS, 
Begin 2017 na een mooie carrière als sommelier, 
met haltes in onder andere Het Hof Van Cleve***, 
De Karmeliet***, Sel Gris* en uiteindelijk Danny 
Horseele*, kwam dan het perfecte moment om meer 
te halen uit die vriendschap en stapte Joery De Lille 
mee in het Vitis Vin verhaal. Met dezelfde drijfveer 
naar elegantie, finesse en kleinschalige wijnbouwers 
werd het gamma verder uitgebreid en is het de 
laatste jaren bijna geëxplodeerd waardoor we nu 
een zeer uitgebreid portfolio hebben dat in continue 
ontwikkeling is en dat we ook verder zullen blijven 
ontwikkelen.  Waarbij het overgrote deel op een 
biologische of biodynamische wijze is geproduceerd.

Wij nemen u graag mee in ons verhaal van letterlijk 
ontelbare geuren en kleuren waarbij  wij altijd klaar 
staan om ons deskundig advies en onze passies te 
delen. Bezoek onze winkel, u kan er altijd terecht voor 
gepersonaliseerd advies. 

BERNARD,
Wie Bernard kent weet dat hij als geen ander 
vol passie en begeestering over zijn wijnreizen 
spreekt. Hierbij heeft hij veel contacten gelegd met 
getalenteerde wijnmakers die doorheen de jaren zijn 
meegegroeid met ons bedrijf, waarbij we spontaan 
denken aan Damien Petit uit de Jura en Mathieu 
Fleuriet die steeds voor de nodige ambiance zorgen 
tijdens onze degustatieweekends.Op vrij korte tijd 
wist Vitis Vin een indrukwekkend gamma uit te 
bouwen waarbij de focus vooral op de Languedoc lag. 
Deze regio, die vroeger wat onder de radar zat bij de 
meeste wijnliefhebbers, kent de laatste jaren, dankzij 
de combinatie van jonge getalenteerde wijnbouwers 
en exceptionele terroirs, een enorme boost. Deze 
wijnen hebben gelukkig nog niet de reputatie en 
geschiedenis van bv. Bordeaux of Bourgogne zodat 
deze wijnen echt nog een uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding bieden. Ondertussen is de Languedoc 
wel al een begrip geworden in de gastronomie. En 
Vitis Vin is er in de loop der jaren in geslaagd om bijna 
alle toppers uit die regio in volle ontwikkeling binnen 
te halen.

ONZE FOCUS BLIJFT  
STEEDS OP BIOLOGISCHE  
EN BIODYNAMISCHE 
WIJNEN

L E G E N D E 

  BUBBELS
  ROSÉ BUBBELS
  WIT
  ORANGE
  ROSÉ
  ROOD
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1 6   C H A M PA G N E
2 0   L A N G U E D O C 4 0   R O U S S I L L O N
4 8   R H Ô N E
6 4   P R O V E N C E
7 0   C O R S E
7 4   S U D - O U E S T              8 8   J U R A
9 2   S A V O I E
9 4   A L S A C E  9 8   L O I R E
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1 6  C H A M PA G N E  
 E R I C  L E G R A N D  
 C Ô T E S  D E S  B A R 

1 8  C H A M PA G N E  
  F O U R N Y  &  F I L S
 V E R T U S

L A N G U E D O C

2 0  C H Â T E A U  D E  M U S    
 L A N G U E D O C 
 
2 2  D O M A I N E  D E  L A   
 D O U R B I E
 L A N G U E D O C

2 4  C H Â T E A U  D ’A N G L È S   
 L A  C L A P E

2 6  C H Â T E A U  L A  B A R O N N E
 C O R B I È R E S 
 
2 8  D O M A I N E  D E    
 M O N T C A L M È S
 T E R R A S S E S  D E  L A R Z A C

3 0  C H Â T E A U 
 P U E C H - H A U T  
 S A I N T- D R É Z É R Y 
 
3 2  D O M A I N E  R O C   
 D ’A N G L A D E
 L A N G L A D E

3 4  D O M A I N E
 L E S  E M I N A D E S  
 S A I N T- C H I N I A N 
 
3 6  D O M A I N E     
  L É O N  B A R R A L
 FA U G È R E S 

R O U S S I L L O N

4 0  D O M A I N E  L A FA G E    
 P E R P I G A N 
 
4 4  M A S  A M I E L    
 M A U R Y
 

R H Ô N E 
 
4 8  D O M A I N E  L E  N O V I   
 L U B E R O N
 
5 0  D O M A I N E  R O C H E -
 A U D R A N 
 B U I S S O N

5 2  D O M A I N E  M O N T V A C
 V A C Q U E Y R A S

5 4  D O M A I N E  M O N T I R I U S
 G I G O N D A S

5 6  D O M A I N E  L A U R E N T
 FA Y O L L E
 C R O Z E S - H E R M I T A G E

6 0  FA M I L L E  P E R R I N
 L U B E R O N

6 2  C H Â T E A U  D E    
  B E A U C A S T E L
 C H Â T E A U N E U F - D U - PA P E

P R O V E N C E

6 4  C H Â T E A U
 P E Y R A S S O L 
  
 
6 6  D O M A I N E 
 R I C H E A U M E 
 S A I N T- V I C T O I R E

C O R S E 

7 0  D O M A I N E  D U 
 C U L O M B U
 C O R S E - C A LV I

L O I R E 

9 8  D O M A I N E  D E  L A 
 P É P I È R E
 M U S C A D E T 
 
1 0 0  D O M A I N E  B E R N A R D 
 F L E U R I E T  &  F I L S
 S A N C E R R E

1 0 2  D O M A I N E  D E S  R O C H E S 
 N E U V E S
 S A U M U R - C H A M P I G N Y

1 0 6  D O M A I N E  D E  L A     
  N O B L A I E
 C H I N O N 
 
1 0 8  D O M A I N E  D E S 
 P O T H I E R S
 C Ô T E  R O A N N A I S E

S U D - O U E S T

7 4  C H Â T E A U  T O U R 
 D E S  G E N D R E S   
 B E R G E R A C 
 
7 6  D O M A I N E 
 A L B E R T  D E  C O N T I
 B E R G E R A C

7 8  D O M A I N E  D E  L A    
 C A I L L A B È R E
 B É A R N 
 
8 0  D O M A I N E  C A S T É R A
 J U R A N Ç O N

8 2  M A S  D E L  P E R I É  -   
 FA B I E N  J O U V E S
 C A H O R S

8 4  C H Â T E A U  D U
 C È D R E
 C A H O R S

8 6  D O M A I N E  D E  L A 
 C O L O M B I È R E
 F R O N T O N

 

J U R A

8 8  D O M A I N E 
 D É S I R É  P E T I T  
 A R B O I S  P U P P I L I N 
 

S A V O I E

9 2  C H Â T E A U  D E 
 M É R A N D E  
 C H I G N I N - B E R G E R O N 
 
A L S A C E 

9 4  D O M A I N E 
 B A R M È S - B U E C H E R 
 W E T T E L S H E I M 
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B O U R G O G N E 

1 1 0  D O M A I N E  M A R C E L   
 L A P I E R R E
 B E A U J O L A I S

1 1 2  K E V I N  D E S C O M B E S
 B E A U J O L A I S 
 
1 1 4  D O M A I N E 
 D U  M O N T  É P I N
 M A C O N N A I S

1 1 6  D O M A I N E  D E 
 L A  C R O I X  S E N A I L L E T
 M A C O N N A I S 
 
1 1 8  C H Â T E A U  D E 
 C H A M I L LY
 C Ô T E S  C H Â L O N N A I S E S

1 2 0  D O M A I N E  D E  L' E N C L O S
 C H A B L I S

1 2 4  D O M A I N E  S É B A S T I E N 
 M A G N I E N
 C Ô T E S  D E  B E A U N E

1 2 6  D O M A I N E 
 C H A R L O P I N - T I S S I E R
 C Ô T E S  D E  N U I T S

B O R D E A U X 

1 2 8  S E L E C T I E  B O R D E A U X 
 R E C H T E R O E V E R 
 L I N K E R O V E R 
 
1 3 0  FA M I L L E  D E S PA G N E
 N A U J A N

1 3 2  C H Â T E A U  L A  D A U P H I N E
 F R O N S A C 
 
1 3 4  C H Â T E A U  G R A N D   
 C O R B I N - D E S PA G N E
 H A U T- M É D O C

1 3 6  C H Â T E A U  M A L E S C A S S E
 H A U T- M É D O C

1 3 8  C H Â T E A U  M A Z E Y R E S
 P O M E R O L
 

1 1 0   B O U R G O G N E   1 2 8   B O R D E A U X
F

R
A

N
K

R
IJ

K
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1 4 2   R H E I N G A U
1 4 4   M O S E L
1 4 8   B A D E N

 1 5 2   K R E M S T A L 1 5 4   B U R G E N L A N D
1 5 8   S T E I E R M A R K

1 6 2   M U Z L A  H I L L      R E G I O

          1 6 4   P I E M O N T E 1 7 0   F R I U L I
1 7 2   V E N E T O
1 7 4   T O S C A N E
1 8 2   U M B R I A
1 8 4   S I C I L I A 1 8 8   A LT O  A D I G E
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R H E I N G A U

1 4 2  P E T E R  J A K O B 
 K Ü H N 
 

B A D E N

1 4 8  W E I N G U T  C L A U S 
 S C H N E I D E R 
 W E I L  A M  R H E I N 

1 5 0  W E I N G U T  C L A U S 
 S C H N E I D E R  - 
 H A U S  G U P I 
 W E I L  A M  R H E I N 

K R E M S T A L

1 5 2  W E I N G U T 
 G E Y E R H O F

B U R G E N L A N D

1 5 4  W E I N G U T 
 J U D I T H  B E C K 
 

S T E I E R M A R K

1 5 8  W E I N G U T  H E R R E N H O F -
 L A M P R E C H T 
 V U L K A N L A N D  S T E I E R M A R K

1 6 0  W E I N G U T  J A U N E G G 
 S Ü D S T E I E R M A R K

M U Z L A  H I L L  R E G I O

1 6 2  B O T T  F R I G Y E S
 J U Z N O S L O V E N S K A
 

P I E M O N T E 

1 6 4  G I A C O M O  B A R B E R O
 L A N G H E 
 
1 6 6  T E N U T A  O L I M  B A U D A
 A S T I

1 6 8  A Z I E N D A  C A’ V I O L A
 B A R O L O 

F R I U L I 

1 7 0  G R A D I S ’ C I U T T A
 F R I U L I  C O L L I O

V E N E T O 

1 7 2  B O R T O L O M I O L
 V A L D O B B I A D E N E 
 

T O S C A N E

1 7 4  S O C I E T À  A G R I C O L A 
 M O N T E T I
 M A R E M M A 
 
1 7 6  A Z I E N D A  A G R I C O L A 
 C A N N E T O
 M O N T E P U L C I A N O

1 7 8  A Z .  A G R I C O L E 
 S A N  P O L I N O
 M O N T A L C I N O

1 8 0  T E N U T A  C A S E N U O V E
 C H I A N T I  C L A S S I C O 
 
 

U M B R I A 

1 8 2  A G R I  S E G R E T U M  
 U M B R I A 

S I C I L I A 

1 8 4  E D U A R D O  T O R R E S 
 A C O S T A 
 E T N A

1 8 6  A V I D E
 C E R A S U O L O  D I  V O T T O R I A  
  C L A S S I C O 

A LT O  A D I G E 

1 8 8  B A R O N  L O N G O
 V I G N E T I  D E L L E  D O L O M I T I 
 

M O S E L 

1 4 4  M A R T I N  C O N R A D

1 4 6  W E I N G U T 
 K L O S T E R H O F 
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S
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J
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P
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R
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U
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A
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A
N

O
N

1 9 0   M A L L O R C A
1 9 2   B A S K E N L A N D
1 9 4   G A L I C I Ë
1 9 6   C A S T I L L A  Y 
   L É O N
2 0 4   L A  R I O J A
2 0 6   C A T A L O N I A
2 1 8   C O M M U N I D A D    V A L E N C I A N A

 2 2 0   V I N H O  V E R D E 2 2 2   P E N Í N S U L A 
   D E  S E T Ú B A L
2 2 6   D O U R O 

2 3 0   B A T R O U N

2 3 2   H A S P E N G O U W 

B
E

L
G

IË

M A L L O R C A

1 9 0  V I D 'A U B A
 P L À  I  L L E V A N T

B A S K E N L A N D

1 9 2  A S T O B I Z A 
 T X A K O L I  D E  Á L A V A  

G A L I C I Ë

1 9 4  A D E G A  P E D R A L O N G A 
 R I A S  B A I X A S 

C A S T I L L A  Y  L É O N 

1 9 6  B O D E G A S  M E N A D E
 R U E D A 
 
1 9 8  R I C H A R D  S A I N Z
 R U E D A

2 0 0  PA G O S  D E  M A T A N E G R A
 R I B E R A  D E L  D U E R O 

2 0 2  B O D E G A S  L O S  
  A S T R A L E S
 R I B E R A  D E L  D U E R O 

L A  R I O J A 

2 0 4  B O D E G A S  M A I S U L A N
 R I O J A  A L A V E S A 
 

C A T A L O N I A 

2 0 6  C A V A  V I T A  V I V E T 
 C A V A 
 
2 0 8  M A S  F O R A S T E R
 C O N C A  D E  B A R B E R Á 

2 1 0  B O D E G A  A LT A  A L E L L A
 A L E L L A

2 1 2  C E L L A R  D E  L E S  A U S
 A L E L L A

2 1 4  C E L L E R  M A S  D O I X
 P R I O R A T 

2 1 6  S O T A  E L S  A N G E L S  
 E M P O R D A 
 

C O M M U N I D A D  V A L E N C I A N A

2 1 8  C A S A  B O Q U E R A
 Y E C L A

V I N H O  V E R D E

2 2 0  J O S É  D A  S I LV A 
 D A M A S  FA R I A

P E N Í N S U L A  D E  S E T Ú B A L

2 2 2  H E R D A D E  D O 
 P O R T O C A R R O

2 2 4  P Ê G O  D A  M O U R A 

D O U R O

2 2 6  M A T E U S  N I C O L A U  D E 
 A L M E I D A

2 2 8  Q U I N T A  D A  C Ô R T E 
 C I M A  C O R G O 

B A T R O U N

2 3 0  V I N E Y A R D E S  I X S I R

H A S P E N G O U W

2 3 2  G L O I R E  D E  D U R A S
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2 3 4   G E U Z E /      L A M B I E K
 

2 3 6   U N A J U
  

2 3 7   S P I R I T S
  
 2 4 2   G L A Z E N 

2 4 4   O L I J F O L I E

S P I R I T S

2 3 7  M A D E I R A
2 3 8  S H E R R Y  L U S T A U
2 3 9  S A C R E D  D I S T E L L E R Y
2 3 9  D E L  P R O F E S S O R E
2 3 9  R H U M  P L A N T A T I O N

G L A Z E N

2 4 2  R I E D E L
 P E R F O R M A N C E
 W I N E W I N G S
 V E L O C E 

2 4 3  G L A S S  &  C O
  

B
E

L
G

IË G E U Z E / L A M B I E K 

2 3 4  3  F O N T E I N E N
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

    CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE 37,5 CL  
    CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE
    CHAMPAGNE BRUT RÉSERVE MAGNUM 

          80% Pinot Noir & 20% Chardonnay 

€ 18,50
€ 29,00
€ 69,00

€ 12,81
€ 20,25
€ 48,76

     CHAMPAGNE BRUT MILLESIME 2012 BLANC DE NOIRS 
           100% Pinot Noir Vieilles Vignes

2012 € 41,50 € 29,09

     CHAMPAGNE BRUT CUVEE REMINISCENCE
           100% Pinot Blanc Vieilles Vignes

€ 69,50 € 49,34
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UN VIGNERON-DÉGUSTATEUR 
AU SAVOIR-FAIRE POINTILL-
EUX EN QUÊTE DE LA SUBLI-
MITÉ DE SES VINS
Eric Legrand is een wijnboer, een wijnhedonist.  Als kleinzoon 
van een Aubois wijnboer, erfde hij de wijngaarden en de lokroep 
voor het cultiveren ervan. Hij slaagde erin om 12 hectare 
aan percelen te verzamelen, waar zijn bruisende expertise 
vandaag de dag de vrije loop krijgt.  Eric, alsook zijn echtgenote 
Laurence en hun twee zonen, Valentin en Edouard, ontvangen 
de wijnamateurs in een avant-garde woning in het dorpje 
Celles-sur-Ource, waar ze eveneens een fijne champagne 
produceren. Edouard, die in 2012 zijn vader vervoegde, neemt 
nu ook deel aan zijn gepassioneerde zoektocht. Hij draagt zijn 
artistieke gevoeligheid aan, en samen met Eric zoekt hij naar 
oude druivensoorten en onderzoekt hij nieuwe perspectieven. 
In de zoektocht van Eric Legrand neemt de natuur 
onmiskenbaar een centrale plaats in.  

Zijn kennis van de wijnbouw inspireerde hem tot de 
uitbouw van een cyclisch systeem voor het cultiveren van 
de wijngaard.  Zo zijn de nieuwe aanplantingen voor de 
uitbreiding en vervanging van oude stokken afkomstig van de 
beste wijnstokken. Zijn druivensoorten vormen zijn grootste 
inspiratiebron: 35% Chardonnay, 50% Pinot Noir, 10% Pinot 
Blanc en 5% Meunier onttrekken hun aroma’s op het klei- en 
kalkhoudend terroir van de Côte des Bar. 

Zijn wijngaarden bestaan uit hellingen die zuidelijk tot zuid-
oostelijk georiënteerd zijn en waar de zon van de ochtend tot 
de late namiddag haar weldoende zonnestralen op richt. Eric 
Legrand beoefent er een kwalitatieve, beredeneerde, en vooral 
niet-systematische wijnbouw.

Eric Legrand is behalve een wijnboer bovenal een wijnproever. 
De ultieme luxe voor zo’n gepassioneerd iemand is zonder 
twijfel het produceren van zijn eigen wijn. Om aan zijn 
verwachtingen en die van zijn amateurs te beantwoorden, 
onderneemt hij sinds 1986 dagelijks een zoektocht naar 
uitmuntendheid : zowel op de wijngaarden als in de kelders, 
werkt Eric Legrand onverzadigbaar aan het uitwerken van 
een Champagne die zowel op vlak van structuur als smaken 
subliem kan worden genoemd. Hij omringt zich daarvoor 
met een team dat bijdraagt in zijn zoektocht, hij doet een 
beroep op zeer geavanceerde technologieën en gereedschap, 
en hij verrijkt onvermoeibaar zijn kennis.  Op basis van zijn 
gevestigde vakkennis, en naargelang van wat de natuur 
hem biedt, heeft hij zijn praktijken en technieken aangepast. 
Tegenover deze grillige doch voedende moeder natuur, wil hij 
eeuwig optimaliseren, zonder enige eentonigheid. Zijn neus, 
zijn mond, zijn handen... zijn samen met zijn hele lichaam op 
zoek naar een perceel dat zijn potentieel kan onthullen, naar 
een nieuwe techniek om toe te passen… Tijdens de hele duur 
van zijn parcours, heeft Eric Legrand aandacht voor zijn acties: 
de noties van tijd, hoeveelheid, precisie en gereedschap 
beïnvloeden zijn toekomstige wijn. 

C H A M PA G N E 
E R I C 
L E G R A N D 
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

PER 120
€/fles ex. BTW 

  GRAND TERROIR BRUT PREMIER CRU 
  GRAND TERROIR BRUT PREMIER CRU MAGNUM

        80% Chardonnay & 20% Pinot Noir 

€ 37,50
€ 81,00

€ 27,36
€ 59,50

  BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT PREMIER CRU 37,5CL
  BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT PREMIER CRU 
  BLANC DE BLANCS EXTRA BRUT PREMIER CRU MAGNUM

       100% Chardonnay 

uitverkocht 
€ 38,50
€ 85,50

uitverkocht 
€ 27,93
€ 62,81

  BLANC DE BLANCS BRUT NATURE MAGNUM
        100% Chardonnay 

€ 87,50 € 64,46

  CUVEE R - VERTUS PREM1ER CRU
        100% Chardonnay  
 

 € 53,50  € 38,43

  MONTS DE VERTUS - EXTRA-BRUT
  MONTS DE VERTUS - EXTRA-BRUT 

       100% Chardonnay

2014 
2015

€ 59,50
€ 59,50

€ 42,56
€ 42,56

  ROSÉ BRUT PREMIER CRU
        Chardonnay & Pinot Noir

€ 42,00 € 30,74

  ROSÉ VINOTHÈQUE MV14
       Chardonnay & Pinot Noir

2014 € 67,00 € 47,93

TERUG NAAR OVERZICHT

E
L

E
G

A
N

T
 -

 C
O

M
P

L
E

X
 -

 M
IN

E
R

A
A

L

In de familie Fourny laaien de emoties hoog op als het over 
Champagne gaat. Na vijf generaties is de passie voor deze 
godendrank in hun genen verankerd. Na een moeilijke 
familiale situatie neemt Charles Fourny in 1992 de leiding 
van het champagnehuis over. Twee jaar later krijgt hij hierbij 
steun van zijn broer Emmanuel. Hun moeder Monique Van 
Landeghem die Vlaamse roots kent was met Roger Fourny 
gehuwd. In 1979 werd ze reeds op 36 jarige leeftijd weduwe 
en zo kennen we direct ook de ontstaansgeschiedenis van 
de naamgeving. Ze kende niks van Champagne en ze was 
druk bezig met de opvoeding van hun toen 9 en 10 jaren oude 
zonen. De familiale champagnetraditie dreigde dus verloren 
te gaan maar een goede kennis bracht hen in contact met 
de patron van Maison Duval Leroy. Hij heeft hen gedurende 
enkele jaren bijgestaan om deze periode te overbruggen.  Ze 
bezitten zo’n 10 hectare wijngaarden en hebben er ook nog 5 
in eigen beheer.  Verder gebruiken ze ook de oogst van enkele 
bevriende wijnbouwers en zo komt de totale productie op 
een kleine 25 hectare. De wijngaarden liggen in Vertus, dat 
als Premier Cru geklasseerd is. Dit dorp ligt in de beroemde 
en door Chardonnay gedomineerde Côte des Blancs. Vertus 
is eigenlijk de enigste locatie waar ook op significante wijze 
Pinot Noir verbouwd wordt. Bij Veuve Fourny & Fils beslaat dit 
zo’n 10% van de gecultiveerde oppervlakte. Het terroir bestaat 
voornamelijk uit bruine aarde met krijt en kalksteen, en dit met 
slechts een beperkt gehalte aan klei. Enkele percelen bestaan 
zelfs bijna uitsluitend uit krijt en je vindt ook krijtvaaggrond 
die door de erosie van krijt is ontstaan. De percelen zijn 
tussen het Oosten en het Zuiden georiënteerd. Door de grote 
verscheidenheid aan percelen is een parcellaire aanpak echt 
wel een noodzaak om de kwaliteiten van elk individueel 

perceel maximaal te laten renderen. Reeds vanaf 1930 
startte hun grootvader Albert met het klonen van de stokken 
volgens de techniek ‘sélection massale’. Dit leidt tot zowel een 
grote stabiliteit als complexiteit in de oogst. Dankzij al deze 
inspanningen van de vorige generaties heeft Emmanuel nu 
de luxe om met oude stokken die in perfecte conditie zijn te 
mogen werken. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt meer dan 
40 jaar en hun wortels zijn dus diep verankerend en geven 
zo via hun trossen een reflectie van de diepe bodemlagen in 
het terroir. In tegenstelling tot veel andere champagnehuizen 
wachten ze met oogsten tot de druiven volledig rijp zijn. Dit 
leidt tot een mooi evenwicht tussen de materie en de fraîcheur.  
De druiven worden uitsluitend met de hand geplukt. Enkel het 
eerste perssap wordt gebruikt. Er wordt met reservewijnen 
gewerkt om een zo groot mogelijke uniformiteit in de kwaliteit 
te bewaren. Tijdens de vinificatie wordt er zo weinig mogelijk 
ingegrepen en is ‘geduld’ het codewoord. Na de alcoholische 
fermentatie blijft het sap meer dan 6 maanden op droesem. 
Tijdens deze lange rustfase wordt in een mix van inox cuves 
en houten vaten de basis gelegd van de aromatische rijkdom. 
De uiteindelijke assemblage moet een weerspiegeling zijn van 
het terroir en het rijpe fruit dat door de late oogst is bekomen. 
Een zeer typisch kenmerk aan dit huis is de lage dosage. Soms 
opteren ze zelfs om helemaal geen dosage te doen.Beide 
broers zijn door het vroege overlijden van hun vader, en 
dus zonder kennisoverdracht, van een blanco blad moeten 
vertrekken. Maar in deze niet zo evidente weg bleken ook 
opportuniteiten te liggen en zo zijn de Champagnes van 
Veuve Fourny & Fils geëvolueerd naar een pure Champagne 
die de echte liefhebber zal bekoren.

C H A M PA G N E 
F O U R N Y 
&  F I L S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MUS CHARDONNAY
       100% Chardonnay

2022 € 9,80 € 6,94

  MUS VIOGNIER
       100% Viognier

2022 uitverkocht uitverkocht

  MUS ROSÉ
       Cinsault & Grenache 

2022 € 9,80 € 6,94

  MUS SYRAH & CABERNET-FRANC
       Syrah & Cabernet-Franc  

2022 € 9,80 € 6,94

  MUS CARMÉNÈRE
       Carménère

2020 € 10,90 € 7,85

  LA SOURCE ROUGE 
       85% Syrah, 10% Grenache, 5% Mourvèdre

2018 uitverkocht uitverkocht

 TERUG NAAR OVERZICHT
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Château de Mus, waarvan de grondvesten dateren van 
minstens 800 jaar voor Christus, ligt zo’n kleine 20 km 
ten noordoosten van Béziers. 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 oud versterkt 
bolwerk genaamd ‘Murus’, wat het Latijns is voor ‘wal’. Het is 
gebouwd op een heuvel die boven de Orb rivier uittorent. De 
geschiedenis van dit kasteel verliep niet zonder slag of stoot. 
Tijdens de kruistochten tegen de Katharen in de 13e eeuw 
werd het zelfs tweemaal zo goed als volledig vernietigd. De 
laatste heropbouw werd in 1848 afgerond. De stijlkeuze was 
tijdsgebonden en dus kwam er een impressionant kasteel in 
Renaissance stijl, dat een beetje als een voorbode fungeerde 
van een tijdperk waarin er in de wijnwereld veel aandacht werd 
geschonken aan het groots uitpakken op bouwkundig gebied. 

De recente geschiedenis van Château de Mus kreeg in 2004 
vorm door de overname door de famillie Julien en dit tekende 
toch voor een significante stijlbreuk betreffende de aanpak 
en filosofie van het wijngebeuren. Het ecologische aspect 
kreeg meer aandacht en dit resulteerde in een certificaat van 
duurzame wijnbouw. De menselijke impact op het milieu blijft 
hierdoor beperkt en verhindert roofbouw die de toekomst 
van de volgende generaties wijnbouwers hypothekeert. De 
bestrijding van ongedierte gebeurt door seksuele verwarring 
waarbij het verspreiden van synthetische feromonen de 
wijngaarden verzadigt met vrouwelijke feromonen en 
zo wordt het voor de mannetjes een pak moeilijker om 
een paringspartner te vinden. In de directe en wijdere 
omgeving rond de wijngaarden hebben ze hagen en bossen 

aangeplant. Dit helpt om een grotere biodiversiteit te creëren.     

Het blikveld is getekend door de lichtjes kronkelende Orb 
rivier die zich in het landschap heeft ingesneden. De bedding 
ligt vol met alluviale afzettingen en grote rotsblokken. De 
wijngaarden, die zich uitstrekken over oude terrassen 
boven deze soms kolkende stroom, zijn aangeplant met de 
traditionele druivenrassen uit de Languedoc. De bodem is 
samengesteld uit rode klei en zandige grind en kiezels.  

De meerderheid van hun wijnen valt onder de appellatie Pays 
d’Oc. Door zijn locatie nabij de uiterste grens van de appellatie 
bieden de heuvels van het Caroux massief bescherming 
tegen de soms felle zeewind vanuit de Middellandse Zee. Zijn 
centrale ligging tussen de zee en een wat meer bergachtig 
landschap zorgt ervoor dat deze streek de klimatologische 
invloeden van beide ondergaat. 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 wijnen van Château de Mus laten zien dat je ook in een 
wat minder gerenommeerde appellatie toch verrassend uit de 
hoek kan komen, en dit op positieve wijze natuurlijk, dit dankzij 
de gedreven inzet en de verantwoorde manier van wijnbouw, 
en niet te vergeten: de hulp van het terroir. We zijn de familie 
Julien dankbaar dat we dit ook allemaal in het glas kunnen 
opmerken.

C H Â T E A U 
D E 
M U S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  PET NAT TUF
        100% Terret Blanc

2022 € 16,00 € 11,32

PAYS D'HÉRAULT

  OSCAR BLANC
        100% Terret Blanc

BIO 2022 € 10,00 € 7,19

  MALA COSTE BLANC
       90% Grenache Gris/Blanc en 10% Terret Bourret 
 
VIN DE FRANCE

BIO 2020 uitverkocht uitverkocht

  INTEMPORAL
       100% Grenanche Gris

PAYS D'HÉRAULT
  OSCAR ROSÉ

        50% Cinsault en 50% Syrah

BIO

BIO

2019

2022

€ 35,00

€ 10,00

€ 23,97

€ 7,19

  LAVQ ROSÉ 
       50% Mourvèdre en 50% Grenache 
 
PAYS D'HÉRAULT

BIO 2022 binnenkort binnenkort

  OSCAR ROUGE 
  OSCAR ROUGE

       50% Cinsault, 40% Carignan, 5% Grenache en 5% Syrah

BIO 
BIO 

 

2021 
2022

 

€ 10,00
€ 10,00

 

€ 7,19
€ 7,19

 

  JOSEPH
       100% Carignan 

BIO 2018 € 16,00 € 11,40

  MALA COSTE ROUGE
       50% Cinsault, 20% Grenache, 20% Syrah en 10% Mourvèdre 
 
VIN DE FRANCE

BIO 2018 € 20,00 € 13,64

  GRANDE CUVÉE ROUGE 
  GRANDE CUVÉE ROUGE 

       100% Cinsault

BIO 
BIO

2016 
2018

€ 27,00 
€ 27,00

€ 19,50 
€ 19,50
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Domaine de la Dourbie ligt aan de zuidelijke grens van de klei-
ne gemeente Canet in het departement Hérault.  En dit op zo’n 
20 km ten noorden van L’Etang de Thau die je langs de kustlijn 
van de Middellandse Zee vindt tussen Béziers en Montpellier.  

Naast de 20 hectare wijngaarden rond het wijnhuis hebben ze 
vanaf 2003 ook een 12 hectare grote wijngaard in Vendémian 
in hun bezit.  Deze tussen de 300 en 400 meter hoog gele-
gen wijngaard in de vallei van Rouveyrolles kent een microkli-
maat.  De naamgeving van dit perceel laat eigenlijk niet direct 
het beste vermoeden.  Bij de aanleg van dit perceel hebben 
de lokale boeren dit gehucht ‘Mala Coste’ gedoopt, wat zoveel 
betekent als ‘slechte kant’.  De Noord-West oriëntatie was hier-
in de boosdoener.  Halfweg de vorige eeuw moest een goed 
perceel pal zuidgericht zijn.  Dit was natuurlijk een tijdperk met 
minder kennis over wijnbouwtechnieken en ook nog voor de 
globale opwarming van onze planeet.  Op deze bodem uit 
klei en kalksteen groeien 50 tot 80 jaar oude Grenanche Gris 
stokken.  De druiven voor de betere wijnen van Domaine de 
la Dourbie komen allemaal van dit perceel dat door weelde-
rig struikgewas en kreupelhout is omringd.  Zijn uniek terroir 
zorgt voor minerale wijnen met een prachtige aciditeit die in 
de Languedoc moeilijk te vinden zijn.  

De wijngaarden rond het wijndomein kennen ook een speciaal 
terroir.  De percelen zitten als het ware gevangen tussen de 
rivieren La Dourbie en L’Hérault wat een beetje aan een ‘clos’ 
doet denken.  Een extra troef is de activiteit die hun buren uit-
oefenen.  De imker beheert er een 5 hectare groot park dat 
dankzij de vele bijen en de rijke fauna en flora voor een grote 
biodiversiteit zorgt.  In dit bijzondere ecosysteem floreren de 

ranken op een bodem van klei en zandsteen. 
                 
In 2003, dat met de start van de exploitatie van de Mala Coste 
wijngaard echt wel een sleuteljaar was in de ontwikkeling van 
dit domein, onderging Domaine de la Dourbie na de aankoop 
van de familie Serin een grondige renovatie waarbij vooral de 
wijnkelder onder handen werd genomen.  Het werk in de wijn-
gaarden verloopt op biologische wijze, waarbij voor sommige 
percelen de term biodynamisch de lading zelfs beter dekt.  Het 
onkruid wordt op mechanische wijze gewied en ze schenken 
veel aandacht aan het leven in de bodem.  De pluk gebeurt 
altijd manueel en de druiven ondergaan een strenge selectie.  
Het domein bezit heel oude Cinsault ranken die voor prachtige 
en fijne rode wijnen met veel Bourgondische trekken zorgen.  
Voor de witte wijnen zijn het de zeer oude Grenache Gris stok-
ken die de show verzorgen. In de wijnkelder gaat het er traditi-
oneel aan toe en komt de fermentatie op gang door de reeds 
aanwezige gisten in de druiven.  

Tijdens de rijping op droesem krijgt elke wijn een passend 
instrument om de typiciteit en de intrinsieke kwaliteiten naar 
boven te brengen.  Zo gebruiken ze betonnen kuipen, inox 
cuves, grote foudres, kleine barriques en eivormige cuves uit 
zandsteen.  Enkel bij het bottelen wordt een minieme hoeveel-
heid sulfieten toegevoegd om de wijn te stabiliseren voor het 
transport.  Deze authentieke werkwijze geeft de wijnen een 
grote typiciteit met zeer pure fruitsmaken, en dit zelfs met een 
moderne touch. 

D O M A I N E 
D E  L A 
D O U R B I E
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Met Château d’Anglès in La Clape vinden we opnieuw een 
domein met heel wat wijnroots in de familie. In de jaren ‘60 
nemen de ouders van Eric Fabre Château Lamothe-Cissac in 
de Haut-Médoc over.  Zijn vrouw Christine is ook afkomstig uit 
een wijnfamilie, haar familie is al de 5e generatie eigenaar van 
Château Fourcas Dupré in Listrac-Médoc. Midden de jaren ’80 
wordt Eric Fabre technisch directeur van het gerenommeerde 
Château Lafite Rotschild in Pauillac. In 2001 nemen ze dan 
uiteindelijk Château d’Anglès in La Clape over.
 
De wijngeschiedenis in La Clape gaat maar liefst meer dan 
2,000 jaren terug! Julius César bood toen het massief aan 
zijn beste legionnaires aan als waardering voor hun bewezen 
diensten. Ze zijn toen onmiddellijk met de aanplantingen van 
wijnstokken begonnen. De keuze hierbij voor Bourboulenc was 
geen toevallige keuze want volgens de Griekse mythologie 
bracht dit druivenras wijsheid aan de drinkers ervan.

Eric Fabre was op zoek naar de vervulling van zijn 
jongensdroom: het bezitten van een eigen wijngaard in de 
Languedoc. Hiervoor was hij op zoek naar een groot terroir 
tussen Nîmes en Perpignan. Toen de kans zich voordeed 
om Château d’Anglès nabij Narbonne over te nemen was  hij 
snel verkocht. Deze prachtige gerenoveerde bastide kijkt in 
de richting van de zee over de wijngaarden uit. Behalve de 
uitstekende ligging zag Eric al heel snel de potentie van de 
bodem, het klimaat en de lokale druivenrassen. 

 

Hij introduceerde vervolgens ook een uitgelezen programma 
voor de aanplant van nieuwe wijnranken, en dit met respect 
voor de natuurlijke omgeving. De druiven worden met de hand 
geplukt, zorgvuldig geselecteerd en de productie en botteling 
worden met eigen deskundige hand op het kasteel uitgevoerd. 
Het beste van traditioneel wijn maken en het toepassen van 
de modernste technieken worden bij elkaar gebracht en 
dit leverde in de afgelopen jaren al minstens 30 medailles, 
waaronder 12 gouden op, bij allerhande concours. Na een 
vijfjarige opleiding bij Champagne Bollinger helpt de jongste 
telg van de familie Vianney Fabre sinds 2010 zijn vader bij de 
commercialisatie en de vinificatie van de wijnen.

La Clape is uniek, omdat het vroeger een eiland was dat nu 
verbonden is met het continent. Het blijft echter een wild 
stuk natuur (het is oa een verblijfplaats voor ooievaars) dat 
door zijn nabijheid tot de Middellandse Zee een Mediterraan 
klimaat kent met zachte winters en zeer warme zomers. 

JAAR
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

TERROIR LA CLAPE

  GRAND VIN BLANC
       40% Bourboulenc, 30% Grenache & 30% Marsanne

CAB 2021 € 18,00 € 12,56

TERROIR LA CLAPE

  CLASSIQUE ROUGE
 40% Syrah, 40% Grenache & 20% Mourvèdre

CAB 2020 € 11,00 € 7,69

  GRAND VIN ROUGE
50% Mourvèdre, 30% Syrah en 20% Grenache

CAB 2019 € 18,00 € 12,56
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

CORBIÈRES

  LES CHEMINS BLANC  
  LES CHEMINS BLANC

Grenache Blanc, Vermentino & Roussanne
 
VIN DE FRANCE

BIO 
BIO

2021 
2022

€ 16,00 
€ 16,00

€ 11,32 
€ 11,32

  VERMENTINO 
100%  Vermentino
 
IGP HAUTERIVE

BIO 2020 € 18,50 € 12,89

  LAS VALS ROUSSANNE
  LAS VALS ROUSSANNE MAGNUM

100% Roussanne
 

VIN DE FRANCE

BIO
BIO

2018
2018

€ 23,00
€ 51,00

€ 15,95
€ 35,54

  LES CAYRELIÈRES - VIN DE FRANCE
       100% Grenache

BIO 2019 € 15,50 € 10,83

  JUSTE ROUGE - VIN DE FRANCE MAGNUM 
       Grenache gris, Mourvèdre

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

 
CORBIÈRES

  LES LANES MAGNUM  
  LES LANES

       50% Grenache & 50% Carignan     

BIO 
BIO

2019 
2020

€ 28,00 
€ 13,00

€ 19,42  
€ 9,09

  LES CHEMINS
  LES CHEMINS

BIO 
BIO

2019 
2020

€ 16,00 
€ 16,00

€ 11,16
€ 11,16

  M.....  AUTREMENT MAGNUM 
       50% Grenache & 50% Carignan

IGP HAUTERIVE

BIO 2020 € 27,00 € 19,50

  LAS VALS MOURVÈDRE
       100% Mourvèdre

BIO 2018 € 24,50 € 16,94

  PIÈCE DE ROCHE
       100% Carignan 

BIO
 

2018
 

€ 36,00 € 24,55
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In de schilderachtige Languedoc in het Zuiden van Frankrijk 
vinden we Château La 
 van de familie Lignères. Hun wijngaarden liggen aan de 
voet van de Montagne d’Alaric nabij Carcassonne. Hun 
belangrijkste drijfveer is het behouden van de biodiversiteit 
en de wijnranken in goede gezondheid te houden. Hiervoor 
streven ze ook naar lage rendementen om hun wijnranken 
niet te veel uit te putten. Hierdoor krijg je natuurlijk ook 
geconcentreerde druiven die tevens een rijke inhoud bevatten. 
Door het verstandig en precies gebruik van de houtopvoeding 
levert dit zeer elegante en evenwichtige wijnen op. 

De drijvende kracht achter dit domein zijn André en Suzette 
Ligneres. André die dokter is van opleiding heeft bij de 
aankoop van dit domein alle installaties vernieuwd en heeft 
toen ook grote veranderingen doorgevoerd in de wijngaarden, 
waarbij een deel van de percelen opnieuw zijn aangeplant. 
Ze hebben wel de nog bruikbare percelen met oude stokken 
maximaal behouden en ze proberen nu het aantal nieuwe 
aanplantingen te beperken. Ze verbouwen voornamelijk rode 
druivenrassen, alhoewel wit en rosé hoe langer hoe meer 
aan belang winnen. De helft van hun 90 hectare wijngaarden 
is met Carignan beplant, aangevuld met 30% Grenache en 
ook nog kleinere hoeveelheden Syrah, Mourvèdre, Grenache 
Gris en Roussanne. Een deel van hun gamma bestaat uit 
blends, voornamelijk bij de rode wijnen, en een deel bestaat 
uit monocepages waarbij één wijn in het oog springt: Pièce 
de Roche die gemaakt wordt van stokoude Carignan ranken 
die reeds in 1892 zijn aangeplant! Het zal natuurlijk niet 
verwonderen dat deze stokken op hun laatste benen lopen. 

Om dit wijn-erfgoed niet verloren te laten gaan is Château 
La Baronne gestart met de aanplant van een 4 hectare 
grote wijngaard aan de overkant van de straat. De 
bodemeigenschappen zijn er identiek en dankzij de techniek 
‘sélection massale’ zou dit binnen een 20-tal jaar een bijna 
exacte replica moeten worden van de huidige wijngaard. Het 
domein wil er echt alles aan doen om het unieke karakter 
en de hoge kwaliteit van hun Pièce de Roche te behouden. 
De gemakkelijkste manier om dit te proberen doen zou via 
de heel frequent gebruikte kloontechniek zijn, maar dit leidt 
tot uniformiteit en dus verlies van complexiteit in de wijnen. 
Dankzij sélection massale gaat het DNA van het oude perceel 
niet verloren. 
 
Dit domein werkt uitsluitend op een biologische manier 
en bezit hiervan ook een certificaat. De oogst gebeurt 
hier nog volledig manueel, de strenge selectie die 
hierbij samengaat zorgt voor een grote toegevoegde 
waarde richting de aangeboden kwaliteit in het glas. 
Bijna alle arbeid in de wijngaarden gebeurt handmatig.  
 
Deze rijping gebeurt enkel op eigen droesem en er wordt ook 
enkel van inheemse gisten gebruik gemaakt. Sinds 2002 werkt 
de Toscaanse oenoloog Stefano Chioccioli als consulent voor 
het domein. Al dit werk leverde hun een quotatie op van 2 
sterren in Le Guide Vert de la Revue des Vins de France. Sinds 
kort neemt Jean, de zoon van André en Suzette, de meeste 
taken op zich en hij wil het domein richting het biodynamische 
laten evolueren.

C H Â T E A U 
L A 
B A R O N N E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

PER 120
€/fles ex. BTW 

COTEAUX DU LANGUEDOC

  DOMAINE DE MONTCALMÈS BLANC
50% Roussanne & 50% Marsanne

BIO  2019 € 31,50
op aanvraag

€ 22,15
op aanvraag

 
TERRASSES DU LARZAC

  DOMAINE DE MONTCALMÈS ROUGE
  DOMAINE DE MONTCALMÈS ROUGE MAGNUM

  DOMAINE DE MONTCALMÈS ROUGE 300 CL

  DOMAINE DE MONTCALMÈS ROUGE 600 CL 

60% Syrah, 20% Mourvèdre, 20% Grenache Noir

BIO 
BIO 
BIO 
BIO

2019
2019
2019
2019

€ 31,50
€ 70,00

€ 165,00
€ 360,00

€ 22,15
€ 50,74

€ 120,00
€ 261,98
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Domaine de Montcalmès ligt 30 km ten noordwesten van 
Montpellier. Het ontleent zijn naam aan een gehucht dat 
vanop een plateau op de vallei van de Hérault uitkijkt. De roots 
van een deel van de familie die het domein nu runt liggen 
daar, maar het gehucht is ondertussen volledig vervallen en 
onbewoond.

Oorspronkelijk bezat het familiebedrijf 30 hectare wijngaarden 
die als een coöperatieve vennootschap functioneerde. In 1998 
hebben Frédéric Pourtalié en zijn vader Jean-Marie beslist om 
de stap te zetten richting een particuliere onderneming. Hun 
eerste oogst onder dat nieuw gesternte nam plaats in 1999 
en leverde een productie van 5,000 flessen op. Tegenwoordig 
wordt het wijnhuis gerund door Frédéric en zijn zus Muriel. 
Ze bezitten nu 22 hectare wijngaarden in Puéchabon, Aniane, 
Saint Jean de Fos en Saint Saturnin de Lucian die allemaal 
onder de appellatie Terrasses du Larzac vallen. Ze produceren 
nu jaarlijks zo’n 50,000 flessen. In de wijngaarden wordt er veel 
manuele arbeid verricht met oa een groene pluk in het voorjaar. 
De stokken worden stevig gesnoeid. Dit in combinatie met die 
groene pluk geeft zeer lage rendementen van slechts 20 à 25 
hl per hectare.  

Sinds 2012 zijn ze gestart met de reconversie naar biologische 
wijnbouw en sinds 2015 hebben ze hiervan hun certificaat. 
Voor de rode wijn ondergaan de Grenache Noir, Syrah en 
Mourvèdre een aparte vinificatie. De witte wijn profiteert van 
een koele nachtelijke bries die uit de Cévennes blaast. De 
belangrijkste wijngaarden bevinden zich in Puéchabon en 
in Aniane. In Puéchabon vinden we 30 jaar oude Syrah en 
Grenache Noir stokken die op een bodem uit witte kalksteen 

met lacustrine sedimenten groeien. De percelen zijn hier 
noordwaarts georiënteerd. In Aniane bestaat de bodem uit 
ronde keien, die je vaak in Châteauneuf-du-Pape tegenkomt. 
Hier gedijen de Mourvèdre ranken die op Zuid en Noord-West 
georiënteerde percelen groeien.

In de wijnkelder in Puéchabon wordt maximaal gebruik 
gemaakt van de zwaartekracht om de druiven niet te 
bruuskeren door het gebruik van pompen. De druiven worden 
bij aankomst eerst ontrist en daarna gekneusd. De maceratie 
duurt ongeveer een maand. De rijping die 24 maanden in 
beslag neemt gebeurt op reeds gebruikte eiken vaten, een 
deel van die vaten komen van Romanée Conti, een icoon 
in Bourgogne. Twee maanden voor de botteling wordt het 
sap van de drie druivenrassen geassembleerd. De wijn gaat 
tussen het laatste kwartier en de nieuwe maan ongefilterd op 
fles. Domaine de Montcalmès laat zich dus ook leiden door de 
nieuwe biodynamische wind.

D O M A I N E 
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

PAYS D'OC

  ARGALI ROSÉ 
  ARGALI ROSÉ MAGNUM

60% Grenache & 40% Cinsault

2021
2021

uitverkocht 
€ 46,00

uitverkocht 
€ 32,40

SAINT-DRÉZERY

  PRESTIGE ROUGE
60% Syrah & 40% Grenache

2019 € 19,00 € 13,55

  TÊTE DE BELIER ROUGE
70% Syrah, 20% Grenache, 8% Mourvèdre & 2% Carignan 

2018 € 33,00 € 23,14

  REBOUSSIER
85% Carigan & 15% Grenache

2014 € 60,50 € 42,98

  QUERCUS 
90% Grenache & 10% Syrah 

2014 € 60,50 € 42,98
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De geschiedenis van Château Puech-Haut is bovenal het 
verhaal van één man die het domein heeft opgebouwd zoals 
hij zijn leven heeft opgebouwd. Gérard Bru is van nul gestart, 
maar hij had de vaste wil om zijn levensdroom realiseren. 
Hij is de oprichter en eigenaar van Château Puech-Haut, 
dat ondertussen tot één van de grootste wijnhuizen in de 
Languedoc is uitgegroeid en recent beloond werd met hele 
hoge scores door wijnpaus Robert Parker:. De naam vindt zijn 
herkomst in het Provençaals, waarin ‘puech’ een kleine berg 
of heuvel betekent. 

De start van het wijnavontuur is er via een omweg gekomen. 
Om sentimentele redenen heeft hij ten noordoosten van 
Montpellier een terrein gekocht. Hierop was geen wijnrank 
te bespeuren maar wel veel olijfbomen en kreupelhout, deze 
lap grond was zelfs nog niet onder een AOC geklasseerd. De 
bodemeigenschappen waren wel uitstekend om dit perceel 
tot een wijngaard om te vormen. De kalk en kleigrond zit vol 
met grote ronde keien die door de Rhône tijdens het Quartair 
tijdperk zijn aangevoerd. Hierdoor heeft de ondergrond 
van de percelen een goede drainage. Het klimaat is van het 
mediterrane type, wat zeer gunstig is voor de wijnbouwer. 
De percelen op de berghellingen zijn door de nabijheid van 
de Middellandse Zee en de vaak aanwezige Mistral wind 
beschermd tegen grote schommelingen van de temperatuur. 
De olijfbomen werden dus gerooid en door wijnstokken 
vervangen. In de keuze van de druivenrassen hebben ze een 
selectie gemaakt in functie van het type ondergrond en het 
klimaat. 

Voor de rode wijnen beschikken ze over 60% Syrah die voor 

de kleur, de concentratie en de tannines zorgt, 25% Grenache 
die de wijn vettig, rond en machtig maakt, aangevuld met 
kleinere hoeveelheden Mourvèdre, zeer oude Carignan 
en Cinsault. Voor de witte wijnen maken ze gebruik van 
Roussane, Marsanne en Grenache Blanc. De mas, een oude 
Provençaalse woning, was in slechte staat en Gérard Bru 
heeft er dan maar niks beters op gevonden dan een ‘Hotel 
Particulier’ te laten afbreken in Montpellier om het dan steen 
voor steen bij zijn wijnareaal weer te laten opbouwen. Hij 
heeft ook meer dan 100 schilders kunnen overtuigen om zijn 
wijnvaten te beschilderen, een unieke collectie in de wereld.

Enkele jaren later konden de eerste druiven geplukt worden 
en startte de expansie van het wijnhuis. Dit onder het toeziend 
oog van maître de chai Yves Gruvel die reeds een jarenlange 
ervaring had opgedaan in de Languedoc. Van 1996 tot 2006 
was de consulterende oenoloog niemand minder dan Michel 
Rolland. Zijn rol werd in 2008 overgenomen door Philippe 
Cambie, een Rhône specialist met een grote internationale 
reputatie die hun huis-oenoloog Mathieu Ciampi met raad 
en daad bijstaat. Château Puech-Haut telt ondertussen al 
een 170 hectare wijngaarden. Ze beschikken ook over een 
satellietdomein: La Closerie du Pic. Deze percelen die zich 
in Pic Saint Loup bevinden, zijn zuidwaarts georiënteerd en 
hebben een bodem die uit klei, kalksteen en mergel bestaat. 
Er heerst ook een mediterraan klimaat maar door de hogere 
ligging dan de andere percelen van Puech-Haut is de hitte hier 
toch iets minder extreem dan in de vlaktes van de Languedoc, 
het is er ook iets vochtiger.

C H Â T E A U 
P U E C H - 
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  ROC D’ANGLADE BLANC
        70% Chenin, 15% Chardonnay en 15% Grenache Blanc-Gris

BIO 2020 € 45,00
beperkte stock

€ 32,15
beperkte stock

  ROC D’ANGLADE ROUGE
        60% Carignan, 30% Mourvèdre, 10% Grenache-Syrah-Cinsault

BIO 2020 € 45,00
beperkte stock

€ 32,64
beperkte stock
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Roc d’Anglade in Langlade is het geesteskind van Rémy 
Pédréno. Dit kleine dorp met zo’n 2,000 inwoners in de Gars 
nabij Nîmes kent een rijke wijngeschiedenis. Reeds in 936 
werd hiervan een eerste geschreven melding gemaakt. Op het 
einde van de 17e eeuw werden de wijnen uit Langlade aan 
het hof van Louis XIV geserveerd. De wijncultuur bereikte zijn 
hoogtepunt in de 19e eeuw met maar liefst 165 wijnboeren 
die samen 625 hectare wijngaarden bewerkten, dit is een 
enorm aantal als je dit in perspectief plaatst ten opzichte van 
het slechts 9 km² grote dorp. De wijnbouw was zo belangrijk 
dat zelfs de volledige lokale economie enkel hierop draaide: de 
dorpelingen die niet in de wijngaarden actief waren maakten 
de wijnvaten. Maar zoals op zoveel plaatsen kwam aan deze 
weelde een abrupt einde door de Phylloxera plaag. 

Rémy Pédréno was in een vorig leven computer programmeur 
maar de passie voor wijn was te sterk in hem en in 1999 
leidde dit tot een carrière switch naar wijnbouwer. Hij kreeg 
hierbij hulp van René Rostaing, één van de grote namen uit 
Côte-Rôtie. Rémy huurde enkele percelen van hem die ze 
dan samen beheerden. In 2002 is hij dan begonnen met de 
aankoop van zijn eigen wijngaarden. Hij werd hiermee de 
3e eigenaar in de recente geschiedenis van Roc d’Anglade. 
Ondertussen hebben Rémy en zijn vrouw Martine al zo’n 
9 hectare wijngaarden in hun bezit. Door hun noordelijke 
oriëntatie zijn de trossen beschermd tegen de felle zomerzon 
en dit leidt tot wijnen met veel finesse en fraîcheur. De bodem 
bestaat uit een mix van zandgrond, kalksteen, klei en mergel. 
De rendementen liggen hier van nature zeer laag, dus een 
groene pluk hoeft niet. De druiven bereiken vrij snel hun 
optimale rijpheid zodat ze voor de dikwijls voorkomende 

regen in september geplukt kunnen worden. Dit is ook één 
van de redenen waarom zijn wijnen zoveel frisheid bevatten. 
De stokken zijn gemiddeld een 25 jaar oud, maar hij bezit ook 
een perceel met 35 jaar oude Carignan stokken.

Rémy Pédréno is een echte idealist en een veeleisende 
wijnbouwer met een zwak voor de Carignan druif. Hij wil 
volledig zijn eigen ding kunnen doen en verzaakt daarom 
aan de appellatie AOC Coteaux du Languedoc. Langlade is 
nochtans het enigste dorp in de Gars dat wijnen onder dit label 
op de markt mag brengen. Zonder dit weetje zou het toch wat 
verbazend klinken dat deze absolute topwijnen onder Vin 
de Pays vallen. Alle wijnen op Roc d’Anglade worden op een 
volledig biologische manier geproduceerd. En onder invloed 
van Gérard Gauby is Rémy ook onder invloed gekomen 
van de biodynamische wijnbouw. Hij streeft naar een rijke 
biodiversiteit in en rond de wijngaarden. De druiven worden 
enkel met de hand geplukt en ondergaan een strenge selectie. 
Sinds de start van zijn project zit er een vrije grote evolutie in 
de stijl van zijn wijnen, dit onder andere omdat hij met grote 
foudres is beginnen werken. De druiven ondergaan eerst een 
koude maceratie. Bij de fermentatie wordt alles in het werk 
gesteld om overextractie tegen te gaan. Deze maatregelen 
zorgen ervoor dat het terroir de kans krijgt om zich te tonen. 
De wijnen van Roc d’Anglade zijn een expressie van zijn grote 
persoonlijkheid en zijn door hun finesse, elegantie en grote 
bewaarpotentieel op korte tijd een echt begrip geworden bij 
de wijnamateur.
.
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAINT-CHINIAN

  MONTMAJOU - SAINT-CHINIAN
80% Grenache Blanc en 20% Marsanne 

PAYS DES COTEAUX DE FONTCAUDE

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  SILICE
100% Sauvignon Blanc
 

BIO 2021 € 23,00 € 16,12 

SAINT-CHINIAN

  PIERRE PLANTÉE
40% Syrah, 40% Cinsault en 20% Grenache

BIO 2021 € 14,50 € 10,33 

  SORTILÈGE
50% Mourvèdre, 40% Syrah en 10% Grenache

BIO 2020 € 22,00 € 15,45

  VIEILLES CANAILLES 
  VIEILLES CANAILLES 

95% Carignan en 5% Mourvèdre 

BIO 
BIO

2019 
2020 

€ 34,50 
€ 34,50

€ 24,30 
€ 24,30
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In het warme zuiden van Frankrijk ligt de Languedoc, een wijn-
streek met zeer authentieke dorpjes en een eeuwenoude cul-
tuur van wijn maken. Mensen die al generaties lang met pas-
sie wijn maken. In tegenstelling tot andere Franse wijnstreken 
vind je hier wel nog betaalbare kwaliteitswijnen. Limoux, Cor-
bières en Minervois zijn de meest gekende plaatsen, maar wij 
stellen u graag deze parel uit Saint-Chinian voor : Domaine les 
Eminades is een piepklein domein uit Cébazan op een goede 
5 km van Saint-Chinian. Het werd in 2002 door Luc en Patri-
cia Peroni opgericht. Ze hebben elkaar heel toepasselijk leren 
kennen tijdens een initiatie “wijn degusteren”. Patricia heeft 
farmacie gestudeerd en Luc is oenoloog. Les Eminades komt 
van de term “Eminada” die zijn oorsprong vindt in Italië. Patri-
cia en Luc vonden het een passend eerbetoon aan hun groot-
ouders die vanuit Italië naar Frankrijk waren geëmigreerd.

In Cébazan vonden ze hun gedroomde plaats om wijn te 
maken : een lappendeken van verschillende terroirs met de 
typische druivenrassen van de Languedoc, en als een bonus 
waren een groot deel van die 10 hectare wijngaarden met 
oude stokken beplant. Een groot deel betreft Carignan die 
reeds in 1902 werd aangeplant! Ook de meeste andere rode 
druivenrassen zoals de Grenache Noir, Syrah en Cinsault 
komen van oude stokken die gemiddeld 30 tot zelfs meer dan 
60 jaar oud zijn. De klimaatopwarming laat zich ook hier voelen 
en dit vraagt een aanpassing in de gebruikte druivenrassen 
in het ondertussen 13 hectare grote domein. Bij nieuwe 
aanplantingen en heraanplantingen wordt het aandeel Syrah 
en Grenache om die reden afgebouwd en verschuift de focus 
meer naar Mourvèdre. 

De witte druivenrassen zijn jongere aanplantingen. De percelen 
liggen tussen de 170 en 300 meter boven zeeniveau. De heel 
diverse bodems, die je ruwweg in twee terroirs kan opsplitsen, 
bestaan uit grote keien, kiezels, kalkrotsen, schisteuze mergel 
en zelfs silex. De witte druivenrassen gedijen op de hellingen 
van de heuvel Montmajou die op Cébazan uitkijkt. Hier vinden 
we voornamelijk klei, kalk en mergel. Een 5-tal km verder vinden 
we Sortiliège. De flanken van deze heuvel bestaan uit klei en 
kalk met een groot aandeel keien. Deze ondergrond is beter 
geschikt voor de rode rassen. Door deze verscheidenheid aan 
bodemsoorten ishet mogelijk om wijnen te maken die zowel 
uitblinken in elegantie als in kracht. De rendementen worden 
heel bewust laag gehouden : de focus ligt volledig op kwaliteit 
in plaats van kwantiteit.   

Het oogstjaar 2018 tekende voor een serieuze stijlbreuk in de 
wijnen van Les Eminades.De vroeger, soms wel zeer animale 
stijl die wel wat tijd in de kelder nodig had om volledig te 
ontplooien, werd ingeruild voor een meer toegankelijke stijl 
die zich ook al jong laat degusteren. Deze pure en sappige 
wijnen worden gelukkig wel nog steeds gedragen door de 
schitterende zuren die zo eigen zijn aan dit domein. Om dit 
te realiseren gebeurt de rijping in grotere volumes. Ook de 
filosofie van ‘Les Vieilles Canailles’ is volledig gewijzigd.  
Vroeger werd deze wijn die van de oudste stokken van het 
domein wordt gemaakt met ontriste trossen gemaakt. Nu 
gebeurt dit met volledige trossen en neemt de rijping plaats in 
demi-muids uit Franse Allier eik.

D O M A I N E 
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 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VDP DE L'HÉRAULT

  LÉON BARRAL BLANC
80% Terret Blanc - Gris, 10% Viognier & 10% Roussanne

2019 € 32,00 € 22,31

FAUGÈRES

  LÉON BARRAL ROUGE
50% Carignan, 30% Grenache & 20% Cinsault 

2017 € 25,60 € 18,10

  LÉON BARRAL JADIS
50% Carignan, 40% Syrah & 10% Grenache

2017 € 36,50 € 24,79

  LÉON BARRAL VALINIÈRES
80% Mourvèdre & 20% Syrah

2017 € 53,60 € 35,70
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De naam Léon Barral doet bij de liefhebbers van de betere 
biodynamische wijnen natuurlijk direct een belletje rinkelen. 
Didier Barral, de kleinzoon van Léon, is één van de grondleggers 
en bezielers van de biodynamische stroming in Frankrijk, waarbij 
we bv. ook Maxime Magnon kunnen rekenen. In het begin van de 
jaren negentig is hij met zijn project in Faugères gestart, hierbij 
bijgestaan door zijn broer Jean-Luc. De wijngaarden liggen in het 
gehucht Lenthéric, en zijn beschermd door de uitlopers van de 
Cévennes. Het prachtig gelegen wijnhuis ligt aan de voet van een 
met groene eiken begroeide heuvel. In dit idyllische landschap 
maakt Didier Barral al vele jaren schitterende natuurlijke wijnen. 

Didier is een kind van de streek en het beekje Valinière was 
zijn speelterrein. Het mag dan ook geen verrassing heten 
dat er een cuvée naar vernoemd is. Reeds in de jaren tachtig 
zette hij zijn eerste stappen in de wijnwereld. Hij was een 
aandachtige observator van alle processen in hun coöperatief 
gerund wijndomein. In die periode werd er meer en meer 
mechanische arbeid verricht in de wijngaarden en dit ging ten 
koste van de vegetatie die een vlotte doorgang voor de tractors 
verhinderde. En zo verdwenen ook de paarden tussen de ranken. 
Didier had zijn bedenkingen hierbij en begon kritische vragen 
te stellen over de huidige aanpak in de wijnwereld, vaak zonder 
echt een bevredigend antwoord te vinden. Dit was voor hem 
het signaal om het totaal anders aan te pakken en dit tekende 
voor een stijlbreuk met de huidige trend.       

Léon Barral bezit een 25 hectare wijngaarden die grotendeels op 
steile hellingen liggen. De bodem bestaat uit zachte leisteen die 
zich voornamelijk in een schilferachtige toestand presenteert. 
Hij streeft naar een maximale interactie tussen fauna en flora. 

Hij zorgt er voor dat er steeds begroeiing is op het 
bodemoppervlak. Op naakte plekken wordt gras en klaver 
gezaaid. Naast de winst in biodiversiteit helpt dit ook om erosie 
tegen te gaan op de steile hellingen. Dit aspect van de wijnbouw, 
in combinatie met de bodemstructuur en ligging, levert frisse 
en rustieke wijnen met perfect rijp fruit op, en dit gaat dan ook 
nog eens gepaard met veel kracht en volume. Het blijft natuurlijk 
een Languedoc-wijn. Dit biedt een ideaal recept voor een 
goede bewaarwijn, en dit zonder het gebruik van sulfieten. Het 
sulfietgehalte is zo extreem laag dat het zelfs onder de wettelijke 
norm zit waarbij een vermelding op de fles verplicht is.  In 1993 
doet hij zijn eerste zelfstandige vinificatie waarbij hij vooral in de 
kelder zijn eigen idealen toepast. Het is pas in 1995 dat de grote 
omwenteling komt. Die zomer wordt door een grote droogte 
geteisterd en dit leidt tot een enorme fluctuatie in de kwaliteit 
tussen de wijnen van verschillende percelen. Deze die van een 
bodem kwamen waar Didier veel aandacht had geschonken 
aan de doorluchtigheid sprongen er gewoon uit. En zo was 
het plots overduidelijk welke weg hij moest inslaan en zweerde 
hij bij de biodynamie. Zijn wijnen komen zonder certificaat op 
de markt maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door 
zijn absolute toewijding aan zijn idealen. Didier zet trouwens 
verschillende petten op. Hij is niet alleen wijnbouwer, maar ook 
landbouwer en hij speelt soms zelfs eens voor boswachter. 
En dit in zijn eigen bos, want in de loop der jaren heeft hij vele 
duizenden bomen laten aanplanten om het lokale ecosysteem 
in balans te houden. Deze aanplanting heeft een U-vorm en 
dit zorgt ervoor dat sommige insecten die ultrasoon hun weg 
zoeken geen schade meer kunnen aanrichten in de wijngaard
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Na het plukken van de laatste trossen neemt een team van koeien, 
varkens en paarden het werk in de wijngaard over tot april. Het 
grazen en de bijhorende bemesting zorgen voor een weelderig 
microbiologisch leven in de bodem. Van zodra de knoppen 
op de ranken verschijnen wordt het werk in de wijngaarden 
overgenomen door muildieren. Hij hecht veel belang aan het 
aspect compost. De samenstelling bestaat uit 60% organisch 
materiaal, 20% mest en 20% marc de raisin. Het is belangrijk 
om die verhoudingen te respecteren omdat je anders riskeert 
om de bodem te verstikken door overbemesting. Bij deze mix 
worden ook nog natuurlijke preparaten toegevoegd die de ranken 
van extra energie voorzien.
 
Naast de klassieke druivenrassen uit Faugères is Didier ook een 
grote fan van de Terret druif. Volgens hem is dit autochtoon ras 
perfect aangepast aan de lokale klimatologische condities. Hij 
vindt het dan ook jammer dat deze druif niet is toegestaan in 
de appellatie. 

De wijnkelder is ook allesbehalve klassiek te noemen. Didier 
Barral wou een duurzame en ecologisch vriendelijke optie: 
hij heeft ervoor gekozen om de wijnkelder in de zachte leisteen 
onderaan een heuvel te laten uitgraven. Hierbij was het aspect 
verluchting een zeer belangrijk item. Hij wou een constante 
temperatuur maar toch ook een interactie tussen de atmosferische 
condities in de open lucht en de wijn die in de kelder ligt te rijpen. 
Tijdens de vinificatie worden enkel 
inheemse gisten gebruikt en gebeuren alle processen op een 
biologische manier. 

De wijn rijpt in grote foudres die 15 tot 20 jaar oud zijn.
Didier Barral wil dat zijn wijnen een expressie zijn van het 
terroir en de druivenrassen. Hij wil ook dat de typiciteit van de 
meteorologische omstandigheden in zijn wijnen reflecteert: geen 
jaarlijkse ‘eenheidsworst’ dus! Liefhebbers van pure smaken 
komen bij Léon Barral absoluut aan hun trekken! 

P I O N I E R
V A N  D E B I O D Y N A M I E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

PAYS D'OC

  CÔTÉ EST - PAYS D'OC
50% Grenache Blanc, 30% Chardonnay & 20% Roussanne
 
CÔTES CATALANES

2022 € 9,30 € 6,53

  CUVÉE CENTENAIRE - CÔTES CATALANES
80% Grenache Blanc/Gris & 20% Roussanne 

21/22 € 13,30 € 9,34

CÔTES CATALANES

  CÔTÉ ROSÉ
60% Grenache Noir & 40% Cabernet Sauvignon

2022 € 9,30 € 6,53

  MIRAFLORS ROSÉ
50% Mourvèdre & 30% Grenache Gris & 20% Grenache Noir

2022 € 11,90 € 8,18

  GALLICA ROSÉ
45% Grenache Gris, 45% Grenache noir en 10% Macabeu 

2022 € 17,50 € 12,23

CÔTES CATALANES

  CÔTÉ SUD
80% Syrah & 20% Grenache

2021 € 9,30 € 6,53

  LA RÉTRO
50% Grenache Noir, 37% Carignan, 10% Grenache Gris & 3% Lladoner

2020 € 10,50 € 7,40

  NICOLAS - GRENACHE VIEILLES VIGNES
  NICOLAS - GRENACHE VIEILLES VIGNES MAGNUM 
  NICOLAS - GRENACHE VIEILLES VIGNES
  NICOLAS - GRENACHE VIEILLES VIGNES MAGNUM 

      100% Grenache 

2020
2020 
2021 
2021

€ 13,50
€ 29,00 
€ 13,50
€ 29,00 

€ 9,59
€ 20,66 
€ 9,59

  NARASSA
  NARASSA MAGNUM

       70% Grenache & 30% Syrah

2021
2021

€ 16,30
€ 36,00

€ 11,74
€ 25.37
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“QUI SAIT DÉGUSTER NE BOIT 
PLUS JAMAIS MAIS GOÛTE 
DES SECRETS” 
                                                                            
                                                                                           Salvador Dali

De familie Lafage cultiveert sinds zes generaties op het 
Catalaanse terroir.  Het domein Lafage strekt zich uit over 
meer dan 200 hectare, kustvlaktes en pijnboombossen 
inbegrepen. Daarvan zijn nu ongeveer 160 hectare gebruikt 
als wijngaard. Het domein Lafage is gevestigd in het Franse 
gedeelte van Catalonië en ligt tussen Perpignan en de 
Middellandse Zee. Omringd door het maritieme terroir en nabij 
het middeleeuwse dorp Vilarnau, biedt Lafage een prachtig 
zicht over de nabijgelegen wijngaarden en een onvoorstelbaar 
panoramisch zicht over Albères, een natuurlijke grens tussen 
Frankrijk en Spanje.

Jean-Marc Lafage en zijn vrouw Eliane Salinas zijn de huidige 
eigenaars van het domein waar al vanaf het einde van de 
19e eeuw door 6 generaties wijn wordt verbouwd door de 
familie Lafage. Tijdens zijn studies leert hij zijn echtgenote 
Eliane kennen, die de passie voor wijn opsnoof bij haar 
grootvader, makelaar in wijn en samen deden ze ervaring op 
in het buitenland (Californië, Australië, Zuid-Afrika en Chili). Na 
enkele jaren wilden ze hun droom verwezenlijken om samen 
een eigen wijndomein op te richten. Op 36-jarige leeftijd nam 

Jean-Marc Lafage het roer met hartstocht over. In 1996 
kochten zij Vignon en herboetseerden het volgens hun eigen 
visie en overtuiging. “Wij zijn van nul begonnen en hebben 
alles omgeploegd en herplant” zegt Eliane. In 2001 namen 
ze eveneens de wijngaard van Guy, de vader van Jean-Marc, 
over en investeren massaal in zijn kelder. Het avontuur van dit 
domein was dan pas echt gelanceerd!

Op het platteland in de jaren ‘70 was het de gewoonte dat de 
zonen al op jonge leeftijd deelnamen aan de werkactiviteiten 
van de ouders. Jean-Marc Lafage zijn vader was wijnbouwer 
dus volgde hij hem logischerwijze tussen de wijnranken in 
Maury. De familie bezat daar een prachtige wijngaard op een 
zeer steile helling, zodat mechanische bewerking uitgesloten 
was en alles met de hand moest gebeuren. Het was de eerste 
wijngaard die Jean-Marc alleen mocht bewerken en waarvan 
hij de vinificatie deed. In de stilte op die steile pentes heeft hij 
de eenheid met de natuur gevonden en heeft de wijnmicrobe 
hem te pakken gekregen. Dat perceel ligt er nu nog steeds 
maar is niet meer beplant. Jean-Marc Lafage heeft zich 
voorgenomen om het terug te beplanten en hoopt dat zijn 
zoon Nicolas en zijn dochter Léa op die magische plaats 
hun wijnbouwers bloed gaan voelen stromen en er een 7e 
generatie wijnbouwers volgt.

V E R V O L G  O P  PA G I N A  4 2  > >
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CÔTES DU ROUSSILLON LES ASPRES

  CUVÉE LÉA
50% Grenache Noir, 30% Carignan & 20% Syrah 

2020 € 22,20 € 15,54

  COFFRET BOIS ‘LES PARCELLAIRES’ LAFAGE (RED - 3X75 CL) 2015 € 240,00 € 183,02

VERSTERKT

  MUSCAT DE RIVESALTES BLANC ‘GRAIN DE  VIGNES’ 50CL

90% Muscats de Rivesaltes & 10% Muscats d’Alexandrie 

2020 € 13,30 € 9,34

  RIVESALTES AMBRÉ HORS D’AGE 50CL

80% Grenache Gris en 20% Grenache Blanc

uitverkocht uitverkocht

  MAURY ROUGE GRENAT 50CL

100% Grenache Noir

2021 € 13,30 € 9,34

 

Z
O

E
IT

G
 -

 F
U

N
K

Y
 -

 R
O

M
IG

> >  V E R V O L G  PA G I N A  4 0

Door hun 160 hectare aan wijngaarden produceren ze 
natuurlijk een groot aantal flessen, maar de opbrengst is 
gezien die grote oppervlakte toch eerder beperkt; ze halen 
maar een gemiddeld rendement van een goeie 20 hl/hectare. 
De Roussillon is een ruwe streek en elke wijnstok levert 
een zwaarbevochten strijd tegen de natuur. Ze proberen 
het rendement sowieso laag te houden zodat de druiven 
geconcentreerd en rijk zijn en complexe en grote wijnen 
produceren.

Roussillon is een mozaïek van terroirs : ze selecteerden er drie 
waarvan ze dachten dat deze het meest geschikt waren om 
de wijnen te produceren die ze voor ogen hadden. Hun eerste 
terroir bevindt zich in de Agly vallei, het land van de Katharen. 
Als je de vallei ingaat neem je hoogte op de Catalaanse 
bodem die uit mergel en leisteen bestaat en gekenmerkt is 
door een sterke noordenwind. Hier verbouwen ze authentieke 
Catalaanse druivenrassen zoals Muscat, Grenache Noir en 
Carignan. Hun tweede terroir is Perpignan-méditerranée met 
kiezels en een zeebries als voornaamste karakteristieken.  
 

De wijnstokken zijn hier in terrasvorm aangeplant en zijn ideaal 
voor de Grenache Blanc en Gris die op een kalksteen bodem 
met alluviale sedimenten groeien. Ook de Grenache Gris en 
Mourvèdre druiven voor de rosé komen van deze percelen. 
Tijdens de late namiddag komt soms wat bewolking vanuit de 
Middellandse Zee opzetten en die geeft een lichte zoute toets. 
Hun laatste terroir is Aspres, deze wijngaarden hebben het 
meest te maken met extreme natuurelementen: de percelen 
worden regelmatig gegeseld door de Tramontane en in de 
zomer zorgt een brandende zon voor een verzengende hitte. 
De percelen die in terrasvorm zijn uitgewerkt liggen op een 
400m hoogte.

D O M A I N E 
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CÔTES DU ROUSSILLON

  NATURAL BLANC
Grenache Blanc, Grenache gris, Macabeu & Vermentino

BIO 2021 € 18,00 € 12,81

  ALTAÏR
Grenache Blanc, Grenache gris & Macabeu

BIO 2021 € 31,50 € 22,31

CÔTES DU ROUSSILLON

  VERTIGO ROUGE
Grenache Noir, Carignan & Syrah

BIO 2021 € 17,00 € 11,98

CÔTES CATALANES 
  NATURAL CINSAULT

100% Cinsault

BIO 2021 € 18,00 € 12,81

  NATURAL SYRAH
100% Syrah

  VOL DE NUIT
100% Carignan 
 
MAURY SEC

BIO

BIO

2020 
 

2020

€ 18,00
 

€ 31,50 

€ 12,81
 

€ 22,31

  ALT.433 M
Lladoner Pelut et Grenache Noir

BIO 2018 € 31,50 € 22,31

  VERS LE NORD
92% Grenache Noir et 8% Syrah  

BIO 2020 € 31,50 € 22,31
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In het diepe zuiden van Frankrijk, in het hinterland van 
Perpignan, in het ietwat ruige en zon geblakerde landschap 
van Maury, treffen we de thuisbasis van Mas Amiel aan. Dit 
wijnhuis met een rijke historie kent een meer dan opmerkelijke 
ontstaansgeschiedenis. Alles begon op een avond aan 
de kaarttafel in 1816. Het gepoker tussen de plaatselijke 
bisschop en Raymond Etienne Amiel, een ingenieur bruggen & 
wegen,  leidde uiteindelijk tot de inzet van het 10 hectare grote 
wijnhuis Domaine Goudous door de geestelijke. De uitkomst 
van het kaartspel laat zich al raden natuurlijk...  

Zoals bij bijna alle domeinen met een lange geschiedenis 
kunnen we niet om de Phylloxera-periode heen. Hierdoor 
werd rond 1865 een groot deel van de wijngaarden opnieuw 
aangeplant met klonen met Amerikaanse roots. In 1907 
volgde de overname door Charles Dupuy, een bankier met 
een grote wijnmicrobe in zich. Na WO I zette zijn zoon Jean 
het wijnbedrijf verder en werd er voor het eerst ingezet op ‘vins 
doux naturel’, een versterkte wijn. Dit werd al snel één van de 
hoekstenen van Mas Amiel en de traditie werd ook door de 
volgende generatie, opnieuw onder de naam Charles, verder 
gezet. 

Na het overlijden van Charles in 1997 is Mas Amiel enkele 
jaren erna overgenomen door Olivier Decelle. Het was liefde op 
het eerste zicht, maar hij vond het zonde dat zo’n prachtig en 
divers terroir bijna uitsluitend werd gebruikt voor de productie 
van versterkte wijnen, die ondertussen bijna het volledige 
gamma van Mas Amiel hadden ingepalmd. Onder zijn impuls 
werd er dus ook ingezet op de meer klassieke droge wijnen. 
In 2011 kwam er dan eindelijk ook een officiële erkenning 

van dit segment met de creatie van de appellatie ‘Maury Sec’. 
Dit was eigenlijk wel een beetje aan de late kant want reeds 
van in de Middeleeuwen werd hier ook droge wijn verbouwd, 
maar het is pas in het begin van deze eeuw dat meer en meer 
wijnhuizen hier terug aandacht aan zijn beginnen schenken.    

Bij een bezoek aan Mas Amiel wordt je aandacht direct 
getrokken door de 1,000 Dames-Jeannes die je al vanop de 
oprit ziet staan. Deze 60 liter flessen worden in juni gevuld en 
ondergaan dan één jaar lang de grillen van de natuur en zo krijgt 
de wijn een oxidatief karakter. Een ander deel van je aandacht 
gaat direct naar het indrukwekkende landschap. Je zit hier niet 
zo ver meer van de Pyreneeën en dat laat zich merken. Mas 
Amiel bezit maar liefst 150 hectare aan wijngaarden die over 
130 percelen zijn uitgespreid.  Deze bezitten door de nuances 
in de bodemsamenstelling,  de verschillen in de hoogteligging 
en micro-klimaat toch andere terroir-eigenschappen. Ze 
hechten er veel belang aan om deze specificaties ook in hun 
wijnen naar voor te laten komen. De rode draad doorheen 
de bodemeigenschappen van al hun percelen is ‘schist’. Op 
veel plaatsen is deze aan het verbrokkelen en aangevuld met 
schommelende hoeveelheden klei, kalksteen, gneis en zwarte 
mergel. De percelen zijn voornamelijk met Grenache beplant, 
maar je vindt er ook Carignan, Macabeu, Syrah en Lladoner 
Pelut, een natuurlijke mutatie van de Grenache druif die er qua 
eigenschappen nauw mee is verbonden.  

L E E S  V E R D E R  PA G I N A  4 6  > > 
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JAAR
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

MAURY BLANC

  VINTAGE BLANC - MAURY BLANC
100% Grenache Gris
 
 
MAURY ROUGE

BIO 2021 € 26,00 € 18,60

  VINTAGE ROUGE - MAURY ROUGE 37,5CL

  VINTAGE ROUGE - MAURY ROUGE
100% Grenache Noir

BIO
BIO

2020
2020

€ 15,50
€ 26,00

€ 10,99
€ 18,60

  VINTAGE ROUGE - CHARLES DUPUY - MAURY ROUGE
100% Grenache Noir

BIO 2018 € 56,50 € 39,67

  VINTAGE ROUGE 20 ANS D'ÂGE - MAURY ROUGE OXIDATIEF

  VINTAGE ROUGE 20 ANS D'ÂGE - MAURY ROUGE OXIDATIEF 10L 
100% Grenache Noir

BIO
BIO

€ 52,50 
€ 985,00 

op bestelling

€ 36,78 
€ 698,35 

op bestelling

  VINTAGE ROUGE 30 ANS D'ÂGE - MAURY ROUGE OXIDATIEF

100% Grenache Noir

BIO € 75,00 € 52,89

  VINTAGE ROUGE 40 ANS D'ÂGE - MAURY ROUGE OXIDATIEF

100% Grenache Noir  

BIO € 105,50 € 73,55
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In 2017 ontving Mas Amiel zijn certificaat van biologische 
wijnbouw en dit werd direct gevolgd door een conversie naar 
biodynamische wijnbouw. De cultivatie van de wijngaarden 
gebeurt nu in correlatie met het ballet van de maan en de 
planeten. De bodem wordt levendig en gezond gehouden en 
laat het terroir zo de kans om zich te exprimeren in het glas. 
De bemesting gebeurt met biodynamische preparaten die het 
ontwikkelen van ziektes en schimmels helpen voorkomen.   

In de wijnkelder wordt veel aandacht besteed aan de selectie. 
Een hoogtechnologische ontrister zorgt ervoor dat de 
bessen niet gekneusd worden tijdens het ontristen. Tijdens 
de vinificatie worden er geen sulfieten toegevoegd. Bij hun 
recent gecreëerd ‘Natural’ label gaat de wijn ook zonder 
toegevoegd sulfiet op fles. In de rest van hun gamma liggen de 
hoeveelheden sulfiet sowieso vele malen onder de wettelijke 
norm. Het wijnbouwersteam kan gebruik maken van cuves 
en barriques in verschillende maten die zijn afgemeten 
om parcellair te kunnen werken. De witte druivenrassen 
ondergaan een directe persing en dit zonder toevoeging van 
enzymen. 

Het meest in het oog springend in de kelder zijn de oude 
en impressionante foudres van 350 hl waarin de oxidatief 
opgevoede wijnen vele decennia in rusten. Bij het maken van 
de vin doux naturel komt hun grote ervaring van pas bij het 
bepalen van het exacte moment waarop de fermentatie wordt 
stilgelegd met de methode 'mutage sur grains'. De toevoeging 
van alcohol gebeurt dus nog voor de persing. Doordat de 
fermentatie niet wordt afgerond blijft er nog veel restsuiker 
over. 

Hun gamma omvat een zeer divers aanbod qua wijnstijlen 
met versterkte, oxidatieve en droge wijnen. Deze staan steeds 
garant voor de vakkennis en ervaring van Mas Amiel waarbij 
de typiciteit van het terroir nooit verloren gaat.

M A S 
A M I E L
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

LUBERON

  TERRE DE SAFRES BLANC 
  TERRE DE SAFRES BLANC 
  TERRE DE SAFRES BLANC MAGNUM 

34% Bourboulenc, 25% Vermentino, 21% Grenache Blanc & 20% Ugni Blanc

BIO 
BIO 
BIO

2021 
2022 
2022

€ 12,20 
€ 12,20 
€ 25,50

€ 8,60 
€ 8,60 

€ 17,77

  AMO BLANCO
  AMO BLANCO MAGNUM 

40% Vermentino, 35% Clairette, 25% Grenache Blanc

BIO 
BIO

2019 
2019

€ 15,90 
€ 35,50

€ 11,32 
€ 24,63

  LES SOUCAS BLANC
  LES SOUCAS BLANC

40% Roussanne, 40 % Clairette pointue & 20 % Viognier

BIO 
BIO

2018 
2020

€ 19,40 
€ 19,40

€ 13,55 
€ 13,55

LUBERON

  TERRE DE SAFRES ROUGE 
55% Grenache, 25% Syrah & 20% Cinsault

BIO 2021 € 12,20 € 8,60

  AMO ROUJO  
  AMO ROUJO MAGNUM 

75% Grenache, 10% Syrah, 10% Marselan & 5% Cinsault

BIO 
BIO

2019 
2019

€ 15,90
€ 35,50

€ 11,32 
€ 24,63

  LES SOUCAS ROUGE
  LES SOUCAS ROUGE

50 % Syrah, 35 % Grenache Noir & 15% Carignan

LUBERON
  LANDOLFI 

55% Cinsault, 35% Syrah en 10% Grenache

BIO 
BIO

BIO

2017 
2019 

 
 
 

2022

€ 21,00 
€ 21,00 

 
 
 

€ 12,20

€ 15,04 
€ 15,04 

 
 
 

€ 8,60

 

C
O

M
P

L
E

X
 -

 F
R

U
IT

IG
 -

 G
E

R
IJ

P
T

Domaine Le Novi ligt op een drietal kilometer van La Tour 
d’Aigues, een charmant en historisch dorp met een kleine 
4,000 inwoners in de Vaucluse.  Als je van de Middellandse 
Zee noordwaarts trekt, kom je hier de eerste hellingen van het 
Massief van de Luberon tegen.  Op een zonnige dag biedt dit 
glooiende en gevarieerde landschap een prachtig kleurenpalet 
waarbij het spel van licht en schaduw bij de ondergaande zon 
zelfs een dramatisch effect geeft op de beboste heuveltoppen.    
De bezieler van Domaine Le Novi is Romain Dol die in 2014 
in de voetstappen van zijn vader is getreden.  Voor die tijd 
vertoefde hij het grootste deel van zijn tijd in het buitenland 
waar hij de stiel van wijnbouwer heeft geleerd.  Hij hecht 
grote waarde aan zijn vele ontmoetingen met andere 
wijnbouwers en wijnliefhebbers.  Die opgedane kennis 
probeert hij maximaal te benutten in alle processen die met 
de wijnbouw geassocieerd zijn.  Een deel van zijn wijnen valt 
onder de Luberon appellatie, maar hij produceert ook enkele 
Vin de Pays wijnen die hem meer vrijheid bieden.  Hij streeft 
met zijn 11 verschillende druivenrassen naar plezierwijnen 
waarvan je, samen met je vrienden, graag de bodem van de 
fles ontdekt.  Bij hem ga je dus geen super krachtige wijnen 
vinden die speciaal voor concours zijn gemaakt, maar waar 
het risico bestaat dat je hem na enkele slokken al beu bent.  
Finesse en complexiteit zijn voor hem twee eigenschappen 
die perfect kunnen en moeten samengaan. Het domein bezit 
30 hectare land waarvan ongeveer de helft met druivenranken 
zijn beplant. De wijngaarden zijn grotendeels rond het wijnhuis 
gesitueerd.  Door zijn inplanting tussen de Etang de la Bonde, 
een klein meer dat de enige grote watervoorraad van de ganse 
Luberon bevat, en de nabijheid van de 1,000 meter hoge 
heuvelkam van de Luberon die op minder dan 10 kilometer 

afstand ligt, kent deze locatie een uniek klimaat.  De 300 
meter boven zeeniveau gelegen percelen profiteren van een 
mediterraans klimaattype maar de bergachtige streek heeft 
De kracht en rijkdom van de wijnen van Domaine Le Novi zijn 
terug te brengen tot de zeer diverse bodemsamengesteldheid 
die uit het Oligoceen dateert en aangevuld is met alluviale 
afzettingen uit het Mioceen.  De wortels van de ranken halen 
uit de mergel, kalksteen, zandsteen en zanderige klei (Les 
Safres) een mozaïek van smaken. Zonder een levendige 
bodem is het onmogelijk om een grote wijn te maken, dus 
wordt hier grote zorg aan besteed en dit op biologische wijze.  
Door de grote variatie in de compositie van de bodem en de 
mate waarin de berginvloeden van de Luberon spelen, is het 
noodzakelijk dat elk perceel een specifieke zorg krijgt zodat 
de kwintessens van het terroir van elk perceel kan schitteren.  
Naast de zorg voor de wijngaarden is het natuurlijk ook 
belangrijk dat deze op een optimale manier worden omgezet 
in wijn.  Zijn vader maakte nog gebruik van een coöperatieve 
kelder maar Romain Dol zag meer potentieel voor zijn wijnen 
met een vinificatie die volledig in eigen beheer gebeurt.  Om 
te realiseren heeft hij in 2015 een diepe kelder laten uitgraven 
in de rotsen. Romain Dol ijvert voor harmonieuze en subtiele 
wijnen die voor een delicate en frisse beleving staan.ook wel 
zijn aandeel in de meteorologische omstandigheden.  De 
winters zijn hier een pak strenger dan in de lager gelegen 
delen van de Provence en tellen ook meer vorstdagen.  In 
de zomer overheersen de mediterrane invloeden maar de 
hoge ligging en de frissere nachten hebben wel een positief 
effect.  Zo is de vegetatieve cyclus een 20-tal dagen langer 
dan in de omringende appellaties en dit zorgt voor een 
traag en egaal rijpingsproces.
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CÔTES DU RHÔNE

  TRADITION BLANC
Grenache Blanc, Viognier, Clairette & Bourboulenc

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  CÉSAR BLANC
  CÉSAR BLANC MAGNUM

70% Grenache Blanc & 30% Viognier
 

BIO 
BIO

2021 
2017

uitverkocht 
€ 45,00

uitverkocht 
€ 31,40

CÔTES DU RHÔNE

  TRADITION ROUGE
Grenache, Carignan & Syrah

  TERRE NATURE
Grenache & Syrah 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES VAISON LA ROMAINE

BIO 
 

BIO

2021

2021

€ 11,70 
 

uitverkocht

€ 8,26 
 

uitverkocht

  CÉSAR ROUGE
  CÉSAR ROUGE

100% Grenache

BIO
BIO

2017
2019

€ 17,95
€ 17,95

€ 12,64
€ 12,64

  DREAMING AWAKE - CÔTES DU RHÔNE VILLAGES VAISON LA ROMAINE
100% Grenache
 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

BIO 2017 € 35,00 € 24,38

  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
100% Grenache

2020 € 48,00 € 33,88
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De huidige eigenaar van het domein Roche-Audran is Vincent 
Rochette die het in 1998 overnam en zo de 5e generatie 
wijnbouwer werd. Het wijnhuis ligt vlak aan de Buisson 
wijngaard waar reeds door 4 generaties wijn werd verbouwd. 
In totaal bewerken ze drie terroirs: Buisson, Châteauneuf-
du-Pape en Visan waar stokken groeien die tussen de 35 en 
100 jaar oud zijn. Het belangrijkste aspect in het wijnbouw 
gebeuren voor hen is het respect voor de natuur en de 
omgeving en dit met gezondheid als belangrijkste drijfveer. 

Het Buisson terroir waar de druiven voor de Côtes du 
Rhône en Côtes du Rhône Villages vandaan komen is een 
familiewijngaard die aan de noordkant van de Rasteau en 
Cairanna heuvels ligt op een hoogte van 180 tot 250 meter en 
heeft een noordoost/noordwestelijke oriëntatie. De oorsprong 
van dit terrein gaat terug tot het tertiaire en quartaire tijdperk 
en werd gevormd van 23,5 miljoen tot 80,000 jaren geleden. 
De bodem is zeer complex en bestaat hoofdzakelijk uit klei die 
bedekt is met kiezels die hun oorsprong vinden in maritieme 
alluviale afzettingen. De vegetatie rond de wijngaard is zeer 
divers en draagt zo bij tot de complexiteit van de wijnen, je vindt 
er oa pijnbomen, eiken, viburnum tinus, buxus, rozemarijn, 
kornoeltje en tijm.

De wijngaard meet 16,6 hectare waarvan 15 hectare zijn 
beplant met Grenache, Mouvèdre en Carignan die tussen de 
50 en 100 jaar oud zijn. De rest van de wijngaard is beplant 
met Grenanche Blanc, Viognier en Clairette die in 1982 zijn 
aangeplant en waarvan de druiven terug te vinden zijn in de 
César Blanc en Côtes du Rhône Blanc.  In 2012 zijn nieuwe 
aanplantingen gedaan met Grenache Blanc, Viognier en 

Bourboulenc die binnenkort gaan gebruikt worden om hun 
kleine oplage van flessen witte wijn wat op te schroeven. 
Hun wijngaard in Châteauneuf-du-Pape is echt wel piepklein 
te noemen en meet slechts 33 are. Hij is in 1962 aangeplant 
en ligt vlakbij het kasteel Rayasse op de oostelijke flank van 
de appellatie. De oorsprong van de bodem dateert uit het 
Mioceen en bestaat hoofdzakelijk uit zand dat is bedekt met 
keien die hun oorsprong vinden in de Rhône rivier.
 
Roche-Audran hecht veel belang aan het biodynamische 
aspect van de wijnbouw: de wijnranken vinden hun energie 
om te groeien en om uiteindelijk rijpe druiven voort te brengen 
uit de synergie die ontstaat met het kosmisch ballet : de 
stand van de zon, de maan, de planeten … De traditionele 
landbouw (en wijnbouw) zorgt voor een snelle uitputting 
van de bodem en dit leidt tot het gebruik van kunstmest en 
allerhande bestrijdingsmiddelen. Van zodra Vincent Rochette 
het domein heeft overgenomen is men direct de richting van 
de biodynamie uitgegaan en dit als een zeer bewuste keuze.

D O M A I N E 
R O C H E -
A U D R A N



5352

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VACQUEYRAS BLANC

  MÉLODINE
40% Roussanne, 40% Clairette, 10% Bourboulenc & 10% Viognier 

BIO 2018 € 20,50 € 14,30

  COMPLICITÉ 
100% Clairette

BIO 2020 € 40,50 € 28,02

VACQUEYRAS ROUGE

  ARABESQUE
 70% Grenache, 25% Syrah & 5% Mourvèdre

BIO 2020 € 17,90 € 12,56

  VINCILA
60% Grenache & 40% Syrah 

BIO 2019 € 19,90 € 14,21
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De geschiedenis van Domaine de Montvac begint uitzonder-
lijk eens niet met een rijke en lange wijnbouwers traditie maar 
wel met een kleine zijsprong van het eigenlijke wijngebeuren.  
 
In 1860 trekt Louis Avon Frankrijk rond om de stiel van ton-
nen-maker te leren. Hij strandt uiteindelijk in Vacqueyras 
om daar met de bouw en handel van wijnvaten en foudres 
te starten. Op die manier geraakt hij toch vertrouwd met de 
wijnbouw en uiteindelijk wordt druiven telen toch de familiale 
hoofdactiviteit. In de meer recente geschiedenis zien we dat 
de vrouwen op het domein toch de broek dragen. Reeds drie 
generaties lang wordt de wijnmicrobe van moeder op dochter 
overgedragen. Hun echtgenoten kwamen steeds uit een an-
der milieu maar werden toch in het wijngebeuren ingeburgerd.

Tegenwoordig wordt Domaine de Montvac door Cécile Dus-
serre gerund met steun van haar vader Jean. Ze heeft twee 
passies : wijn en klassieke dans, die laatste verklaart natuurlijk 
direct de namen van de cuvées. De familie exploiteert wijn-
gaarden in verschillende appellaties. Met 17 hectare percelen 
vinden we het grootste aantal in Vacqueyras, verder hebben 
ze nog 2 hectare die onder Côtes du Rhône vallen en 3 hectare 
in Gigondas. Cécile heeft een uitgesproken filosofie over haar 
wijnen : ze moeten een reflectie zijn van het unieke terroir en 
de druivenrassen en dit alles op een biologische manier. Door 
op deze wijze aan wijnbouw te doen creëer je harmonieuze 
en goed gestructureerde wijnen. Wil je het terroir tonen in je 
wijnen moet je deze met alle mogelijke respect behandelen. 
Er wordt veel zorg besteed aan het gezond houden van de 
bodem van de wijngaarden en het omliggende terrein, en dit 
natuurlijk zonder het gebruik van herbiciden en pesticiden. Het 

werk in de wijngaarden is in fase met de natuur en dit geeft de 
wijnen een uniek karakter met veel complexiteit.

Voor hun rode wijnen worden drie druivenrassen gebruikt. 
De meeste percelen zijn met Grenache beplant. Deze ran-
ken gedijen uitstekend op de met zon overgoten steenach-
tige hellingen, hierdoor toont hij zich heel genereus met een 
evenwichtig aromatisch palet. De Syrah groeit op de koeler 
gelegen percelen, deze druif brengt de structuur en geeft het 
nodige pigment aan de wijn. Met de Mourvèdre wordt spaar-
zaam omgegaan, deze zorgt voor de smaakpersistentie. Voor 
de witte wijnen worden Roussanne, Clairette, Bourboulenc en 
Viognier verbouwd. 

De rijpheid van de biologisch geteelde druiven wordt nauwge-
zet in de gaten gehouden in hun laboratorium. Deze analyses 
gebeuren perceel per perceel. Als de optimale balans tussen 
de structuur en aromatische finesses in de druif is bereikt 
gaat een ervaren team van plukkers aan de slag om een ma-
nuele pluk te doen en op deze manier al een eerste selectie uit 
te voeren. In de wijnkelder heerst dezelfde opvatting: respect 
voor de druif en het terroir. De druiven worden ontrist en er 
wordt met inheemse gisten gewerkt. Na de fermentatie ge-
beurt de rijping in de kelders van het domein. De cuvées die 
uitblinken door hun fris fruit rijpen in betonnen kuipen, de meer 
gestructureerde wijnen zoals de Vincila en Gigondas rijpen in 
demi-muids. Het resultaat van deze nauwgezette biologische 
wijnbouw moet je echt eens proeven.

D O M A I N E 
D E
M O N T V A C
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VACQUEYRAS BLANC

  MINÉRAL
        50% Bourboulenc, 25% Grenache Blanc en 25% Roussanne

BIO 2021 € 33,50 € 23,55

CÔTES DU RHÔNE

  SÉRINE - CÔTES DU RHÔNE
        Syrah & Grenache

BIO 
 

2017
 

€ 22,50
 

€ 16,12
 

  JARDIN SECRET - CÔTE DU RHÔNE
        100% Grenache

GIGONDAS

BIO 2017 € 22,50 € 16,12

  LA TOUR - GIGONDAS
       80% Grenache & 20% Mourvèdre

BIO 2020 € 25,00 € 17,44

  TERRES DES AINÉS - GIGONDAS
        80% Grenache & 20% Mourvèdre 

BIO

 

2016

 

€ 32,90 € 23,31
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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 6e 
generatie beland.  En deze namen leverden ook de inspiratie 
voor de naam ‘Montirius’ op.  Met deze naamgeving kwam 
er ook een soort doorstart waarbij een frisse wind door het 
domein blies.  

Tegenwoordig is biologische en biodynamische wijnbouw 
al goed ingeburgerd maar hun grootvader, Max Saurel, 
besliste reeds in 1980 om te stoppen met het gebruik van 
chemische bemesters.  In 1986 neemt zijn zoon Eric, samen 
met zijn vrouw Christine, het beheer van het domein over.  
Hierna volgden al snel nieuwe stappen in het elimineren van 
herbiciden en pesticiden.  Door enkele medische problemen 
na de geboorte van Justine komt het koppel in contact 
met homeopathie.  Deze succesvolle kuur leidt tot grote 
veranderingen, en dit zowel op hun visie van het dagelijks 
leven, als hun filosofie betreffende wijnbouw.  Een ontmoeting 
met François Bouchet, die al 50 jaar op biodynamische wijze 
werkt, zorgde voor nog een versnelling in deze omschakeling.  
Reeds in 1999 behaalden ze de Ecocert SAS en Biodyvin 
certificaten.  De laatste jaren worden hun dochters Manon en 
Justine meer en meer bij het wijngebeuren betrokken. 

De wijngaarden van Montirius liggen in Vacqueras, Gigondas 
en Côte du Rhône.  We zitten hier al wat zuidelijker in de 
Rhône vallei en dus ligt de focus op het telen van de Grenache 
druif, maar met ook aandacht voor Syrah en Mourvèdre, de 
klassieke Rhône-varianten dus.  De ranken worden zeer kort 
gesnoeid.  Ze vinden dat dit een kwaliteitsvoller effect geeft 
dan een groene pluk bij het onder controle houden van de 
rendementen.  De snoei gebeurt trouwens voor elke rank 
op maat en in functie van zijn intrinsieke kwaliteiten bij zijn 
volgende vegetatieve cyclus.  De Grenache en Mourvèdre 
vragen veel aandacht want ze zitten aan de noordelijke grens 
van hun ideale klimatologische zone. 

De gevaarlijkste periode in zijn cyclus ligt in het voorjaar want 
dan zijn de fragiele scheuten echt geen fan van de hevige 
Mistral wind. 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.  In de wijngaarden die onder de appellatie 
Côte du Rhône vallen zien we voornamelijk de typische 
ronde keien als belangrijkste aspect in de bodem.  Maar 
zelfs een ondergrond met het grootste potentieel zal weinig 
kwalitatieve druiven opleveren zonder aandacht voor een 
rijk micro-leven en een luchtige structuur.  Vooral bodems 
met montmorilloniet kunnen, door hun microscopische klei-
compositie met veel vrije binnenruimte, zeer kwalitatieve rode 
wijnen opleveren.   

L E 
D O M A I N E
M O N T I R I U S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAINT-PERAY

  MONTIS
100% Marsanne

CROZES-HERMITAGE

2019 € 25,00 € 17,52

  SENS BLANC
60% Marsanne en 40% Roussanne

2020 € 21,90 € 15,29

  LES PONTAIX BLANC
100% Marsanne 

HERMITAGE

2019 € 29,50 € 20,66

  LES DIOGNIERES
100% Marsanne 

2018 € 75,00 € 52,89

CROZES-HERMITAGE

  SENS
100% Syrah

2020 € 20,50 € 14,46

  LES PONTAIX 
  LES PONTAIX 

100% Syrah

2017 
2019

€ 26,50 
€ 26,00

€ 18,35 
€ 18,18

  CLOS LES CORNIRETS 
100% Syrah

HERMITAGE

2018 € 36,50 € 25,62

  LES DIOGNIERES 
100% Syrah

2018 € 75,00 € 52,89
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Het ruige en golvende landschap van de noordelijke Rhône is 
de thuisbasis van Domaine Laurent Fayolle.  Samen met zijn 
zus Céline Nodin tekent hij voor de 3e generatie wijnbouwers 
van de familie Fayolle.  In 2002 erfden ze de wijngaarden van 
hun grootvader Jules die in 1959 één van de eerste bottelaars 
was in Crozes-Hermitage.  Het geslacht Fayolle kent dus 
een sterke verankering in deze streek.  Op slechts enkele 
honderden meter van de Rhône rivier vind je hun wijnhuis in 
Gervans.  Ze bezitten 13 hectare wijngaarden die over Crozes-
Hermitage, Hermitage en Saint-Péray zijn verdeeld.  Zowat 
2/3 van hun percelen liggen op de flanken van steile heuvels. 

Crozes-Hermitage kent een grote verscheidenheid aan terroirs 
wat er ook toe leidt dat je, ondanks het gebruik van slechts één 
rood druivenras, toch een grote diversiteit aan wijnstijlen krijgt.  
Na het ontstaan van deze appellatie in 1937 kwam er een 
wildgroei aan wijngaarden, wat niet noodzakelijk bijdroeg tot 
de kwaliteit en reputatie.  In 1989 werd grote kuis gehouden en 
sneuvelde liefst 70% van de productiecapaciteit die onder de 
AOC Crozes-Hermitage viel.  Ondanks die drastische ingreep 
blijft er toch nog wel een niveauverschil bestaan tussen de 
wijnen die hun oorsprong vinden in de grote vlakte met de 
typische ronde keien en de historische wijngaarden in het 
noordoosten van de appellatie.  Door de lange wijntraditie van 
de familie Fayolle liggen hun meeste percelen in dit gedeelte.  
Ze hebben het bijkomende voordeel dat ze gebruik kunnen 
maken van de oude stokken die reeds door hun grootvader 
zijn aangeplant.  Deze hellende percelen bestaan grotendeels 
uit graniet met verder ook nog klei en kalksteen.  Voor de witte 

druivenrassen komt hier ook nog löss, een eolische afzetting 
van silt, bij. Zoals steeds spelen ook de meteorologische 
omstandigheden een grote factor.   Door het heuvelachtige 
landschap krijg je hier een totaal ander weerbeeld dan op de 
vlakke stukken van de appellatie.  Na een koude winter, waarbij 
de gemiddelde temperaturen zelfs vergelijkbaar zijn met 
ons land, volgt een gevaarlijke periode wanneer de knoppen 
ontspruiten in het begin van de lente.  Door het hellende 
karakter van de wijngaarden zakt de ‘zware’ koude lucht 
naar het dal en zo ontstaat een luchtstroom die iets minder 
koude lucht aanvoert en zo de knoppen tegen voorjaarsvorst 
beschermt.  In de zomer teistert een verzengende hitte de 
vlakte, maar ook hier brengen de valleiwinden tussen de 
heuvels wat verkoeling.  De hogere ligging zorgt in de zomer 
ook voor wat meer nachtelijke afkoeling zodat de druiven wat 
tijd krijgen om te herstellen van de zonovergoten dagen.  Dit 
alles leidt tot een terroir met een uitstekend potentieel om 
brede, complexe en mineraalrijke wijnen te produceren.  Ze 
bezitten ook enkele percelen in het vlakkere gedeelte maar 
Laurent ziet het meeste potentieel in de granieten bodem en 
focust zich hierop voor de nieuwe aanplantingen. 

L E E S  V E R D E R  PA G I N A  5 8  > > 

D O M A I N E 
L A U R E N T
FAY O L L E
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Het domein bezit ook wijngaarden in Hermitage, waar bij de 
rode druivenrassen Syrah ook de koning is.  Er is niet zoveel 
verschil qua bodemsamenstelling met de Crozes-Hermitage, 
maar je vindt hier naast graniet ook zandsteen dat de wijnen 
een net iets andere touch geeft.  Tot slotte heeft Laurent 
ook enkele kleine percelen in Saint-Péray.  Deze piepkleine 
appellatie telt maar een goeie 50 hectare aan wijngaarden 
die uitsluitend met Marsanne en Roussanne zijn beplant.  
Als meest recente ontwikkeling op het domein zien we de 
aanplant van Viognier die als IGP op de markt zal worden 
gebracht.    

Al van bij de start in 2002 groeide er een groter wordend 
ecologisch bewustzijn bij Laurent en Céline.  En zo werd in 
2019 aan de officiële conversie naar biologische wijnbouw 
begonnen.  De locatie van hun wijngaarden in de heuvels is 
hierbij een natuurlijke bondgenoot, want hierdoor ontstaan 
luchtstromingen die de ochtendlijke dauw en het regenwater 
helpen drogen.  En vaak krijgen ze nog een extra steuntje in de 
rug door de Mistral.  Zo krijgen ziektes en schimmels weinig 
kans.  Een rijke biodiversiteit rond de wijngaarden is altijd een 
plus.  Ze doen ook aan groenbemesting en worden er hagen 
geplant rond de wijngaarden.  Deze zijn een thuis voor kleine 
fauna. Je vindt er ook fruitbomen, eiken en rijkbegroeide 
taluds.  De bosrijke omgeving is een thuis voor vleermuizen 
die helpen in de strijd tegen schadelijke insecten.  De oudste 
wijngaarden worden met 

paarden bewerkt en dit draagt bij tot een rijk micrologisch 
leven in de bodem.  De eerste stappen naar de biodynamie zijn 
gezet met het gebruik van preparaten op basis van hoornmest 
en thee. 

Na de manuele pluk arriveren de trossen in de wijnkelder 
waar alle processen onder invloed van de zwaartekracht 
verlopen en dit met zeer veel aandacht voor de hygiëne.  Zo 
kan het gebruik van sulfiet bij de maceratie en fermentatie 
achterwege worden gelaten.  De vinificatie, waarbij ze gebruik 
kunnen maken van inox tanks, barriques, demi-muids en 
betonnen cuves, verloopt steeds temperatuur-gecontroleerd.  
Die betonnen cuves verdienen zeker een extra woordje uitleg.  
Om het gebruik van gewapend beton te kunnen vermijden 
hebben ze voor een diamentvorm gekozen.  De binnenkant 
is een ovoïde, en dus de perfecte vorm om de fijne droesem 
maximaal te laten interageren.  Dit leidt tot brede wijnen met 
veel structuur en diepgang.       

 De wijnen van Domaine Laurent Fayolle zijn een eerbetoon 
aan het historische hart van de Crozes-Hermitage en etaleren 
het bijzondere terroir van deze steile flanken.  Tot slot geven 
we nog de kernwaarden van het domein mee: ‘Passion, 
Exigence, Fraîcheur et Générosité’.  
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Al 5 generaties lang behoort de familie Perrin tot de top 
wijnmakers ter wereld. In 2009 en 2011 is ze door Wine 
Spectator tot ‘winemaker of the year’ uitgeroepen. Ze zijn 
de eigenaars van het mythische Château de Beaucastel in 
Châteauneuf-du-Pape en ze bezitten meer dan 300 hectare 
wijngaarden die verdeeld zijn over de mooiste percelen in de 
Zuidelijke Côtes-du-Rhône. Enkele jaren geleden zijn ze een 
samenwerking opgestart met niemand minder dan Nicolas 
Jaboulet. Ook in de Provence wisten ze een joint venture op 
te starten met de mensen achter Château Miraval, zeg maar 
de tuin van Brad Pitt en Angelina Jolie. Nergens zal je zo een 
compleet en divers gamma aantreffen en bovendien zijn alle 
druiven op een organische en biologische manier geteeld. 
Tijdens een rondreis van 2 dagen met Mathieu Perrin, de 
oudste van de zeven kinderen en tevens de hoofdoenoloog 
van het familiebedrijf, hebben we in hun wijngaarden in de 
verschillende dorpen rondgewandeld om de geheimen van 
deze familie te ontdekken.

Elke wijngaard heeft zijn eigen karakter en diversiteit, en 
wordt ook anders behandeld in functie van het klimaat, 
druif en bodem. Gelijkenissen zijn er wel te vinden bij hun 
zoektocht naar biodiversiteit waar de vele bomen, grassen 
en de natuurlijke begroeiing tussen en rond de wijngaarden 
een expressie van is. Ook de lage rendementen en de vaak 
gebruikte gobelet en arcure snoeiwijzes zijn kenmerkend, 
deze zorgen voor geweldige ranken met brede onderstokken 
en wortels die zelfs bij extreme droogte nooit gestresseerd 
kunnen raken omdat ze steeds voldoende energie uit 
de bodem kunnen halen. Is het terroir in één perceel te 
verschillend dan zullen ze opteren om er twee aparte cuvées 

te maken. Zo bijvoorbeeld in Gigondas, enerzijds is er de 
l’Argnée : een pre-phylloxera wijngaard met een hardere 
zandsteen bodem die enorm krachtige en stevige wijnen 
met een ongezien bewaarpotentieel produceert. Anderzijds 
vinden we bij de hoogst gelegen percelen een bovenlaag die 
uit kalk bestaat en dat geeft sappige en fruitige wijnen die al in 
hun jeugd toegankelijk zijn, de druiven die hier geproduceerd 
worden gaan in de cuvée La Gille.

Vinsobres heeft op ons wellicht de meeste indruk 
gemaakt. Een al veel langer miskende appellatie die qua 
naamsbekendheid achterop hinkt bij de meer klinkende 
namen als bv. Vacqueyras en Gigondas. Het is de meest 
Noordelijk gelegen herkomstbenaming van de Zuidelijke 
Rhône en door het iets koelere klimaat is deze streek uiterst 
geschikt voor de aanplant van Syrah. De wijnen uit Vinsobres 
moeten minimaal 50% Grenache bevatten en worden zeer 
vaak met Syrah en Mourvèdre aangevuld. De Grenache is 
hier iets steviger en animaler (kruidiger) dan in de rest van de 
Rhône en zoals eerder gezegd is het vooral de Syrah (bv. voor 
Les Cornuds de maximaal toegelaten 50%) die een enorm 
grote kwaliteitsmeter is voor deze wijnen op het niveau van de 
afdronk, tanninestructuur en veroudering.

Dus of je nu op zoek bent naar een jonge fruitige drinkwijn 
of die ene speciale fles om aan de kersttafel te genieten met 
familie en vrienden, dit domein zal altijd de juiste fles in zijn 
gamma hebben. De kenmerkende stijl die dit huis zijn faam 
heeft bezorgd zal je zeker opmerken in het glas. Famille Perrin 
is een groots wijnhuis dat aan de top staat in deze regio!

FA M I L L E 
P E R R I N

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  LUBERON BLANC 
  LUBERON BLANC KEYGEG

30% Bourboulenc, 30% Grenache Blanc, 30% Ugni Blanc en 10% Roussanne

2022 
2022

€ 8,60 
-

€ 6,03 
€ 134,30

  LUBERON ROSÉ 
  LUBERON ROSÉ KEYGEG 

Syrah, Grenache Noir, Grenache Blanc, Vermentino en Mourvèdre

2022 
2022

€ 8,60 
-

€ 6,03 
€ 134,30

  VENTOUX ROUGE 
  VENTOUX ROUGE KEYGEG

Carignan, Cinsault, Grenache en Syrah

2021 
2020

€ 8,60 
- 

€ 6,03 
€ 133,88

  VINSOBRES LES CORNUDS
50% Grenache en 50% Syrah 

2019 € 14,50 € 10,33

  LA GILLE
60% Grenache en 40% Syrah 

2020 € 27,50 € 19,09

  LES HAUTS DE JULIEN
50% Grenache en 50% Syrah 

2019

 

€ 38,50 € 27,23

  CLOS DES TOURELLES - GIGONDAS
90% Grenache en 10% Syrah 

2019

 

€ 74,00 € 52,15
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De geschiedenis van Château de Beaucastel gaat tot in de 
16e eeuw terug met de aankoop van een schuur met de 
omliggende grond door Pierre de Beaucastel in 1549. Op dit 
terrein werd een herenhuis gebouwd waarin het wapenschild 
van Beaucastel in steen werd uitgesneden. In de meer recente 
geschiedenis vinden we Pierre Tramier die in 1909 de leiding 
van het domein overnam. Hij werd op zijn beurt door zijn 
schoonzoon Pierre Perrin opgevolgd en bij deze kreeg het 
wijnhuis zijn huidige familienaam. Jacques Perrin heeft het 
werk van zijn vader tot 1978 verder gezet. Tegenwoordig wordt 
Château de Beaucastel geleid door zijn zonen Jean-Pierre en 
François. Dit mythische wijnhuis is bovenal een familiebedrijf 
waarbij respect voor de wijngaarden en hun terroir hoog in 
het vaandel staan. De biodynamische wijnbouw is voor hun 
een levensfilosofie, alsook de zoektocht naar evenwicht en 
elegantie. Het terroir van Beaucastel is gekenmerkt door de 
geweldige kracht van de Rhône rivier. Het vindt zijn ontstaan in 
het Mioceen toen een molasse bestaande uit conglomeraten 
en zandsteen werd gevormd. Bovenop deze laag vinden we 
veel grote ronde keien die hun oorsprong in de Alpen vinden. 
De door erosie afgebrokkelde rotsblokken werden door de 
Rhône naar lager gelegen gebieden getransporteerd. Deze 
zogenaamde ‘Galets Roulés’ spelen een belangrijke rol bij de 
warmteregeling : overdag nemen ze veel hitte op en die stralen 
ze dan ‘s nachts terug uit en geven zo bescherming aan de 
ontluikende ranken in het voorjaar. In Beaucastel vinden we 
een microklimaat terug waarbij er zeer weinig neerslag valt,  
het aantal uren zon zeer groot is en de temperatuursverschillen 
spectaculair kunnen oplopen. De wijngaarden zijn ook 
onderhevig aan de Mistral wind die de dauw en eventuele 

regendruppels aan de ranken snel doet opdrogen en zo het 
risico op schimmels en andere ziektes op een natuurlijke 
wijze bestrijdt. Château de Beaucastel strekt zich over 130 
hectare uit, waarvan 100 hectare als wijngaarden fungeren. 
Driekwart valt onder de appellatie Châteauneuf-du-Pape, het 
andere kwart valt onder Côtes-du-Rhône en brengt de wijnen 
onder de noemer Coudolet de Beaucastel voort. De overige 
30 hectare worden in een roulatiesysteem gebruikt om de 
vernieuwing van de ranken op een continue basis te kunnen 
doen. Eenzelfde oppervlakte wordt dan opnieuw aangeplant 
op een terrein dat al minstens 10 jaar geen ranken meer heeft 
gevoed. Op de 100 hectare wijngaarden vind je 13 historische 
druivenrassen uit de Châteauneuf-du-Pape appellatie 
met Mourvèdre, Grenache, Syrah, Cinsault, Vaccarèse, 
Counoise, Terret Noir, Muscardin, Clairette, Picpoul, Picardan, 
Bouboulenc en Roussanne. De meeste stokken zijn ongeveer 
een halve eeuw oud, met hierop enkele uitzonderingen zoals 
de zeer oude Roussanne stokken die voor de cuvée Vieilles 
Vignes wordt gebruikt. Château de Beaucastel is één van de 
weinige producenten die alle toegestane druivenrassen in hun 
Châteauneuf-du-Papes gebruiken. Bij Beaucastel willen ze dat 
elk druivenras zich kan uiten in de uiteindelijke blend en dat 
het hierbij ook de authenticiteit van zijn terroir kan tonen. Voor 
hun Châteauneuf-du-Pape moet de uiteindelijke assemblage 
van de 13 verschillende druivenrassen tot een krachtige, 
gestructureerde en elegante wijn met veel fraîcheur leiden. 
De druiven worden enkel met de hand geplukt en ondergaan 
een strenge selectie. De meeste trossen worden ontrist, enkel 
een deel van de Syrah ondergaat dit proces niet. De vinificatie 
gebeurt temperatuur-gecontroleerd.

C H Â T E A U  D E  B E A U C A S T E L

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

  BLANC - CHÂTEAU DE BEAUCASTEL
       80% Roussanne, 15% Grenache Blanc en 5% Picardan, Clairette, Bourboulenc

2020 uitverkocht uitverkocht

CÔTES DU RHÔNE

  COUDOULET DE BEAUCAUSTEL ROUGE
40% Grenache, 30% Mourvèdre, 20% Syrah en 10% Cinsault
 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

2019 € 29,50 € 20,74

  ROUGE - CHÂTEAU DE BEAUCASTEL
30% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault...

2019 € 95,00 € 70,00

  ROUGE - CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 300CL 
30% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault...

2015 € 355,00 € 251,24

  ROUGE - CHÂTEAU DE BEAUCASTEL 300CL 
30% Mourvèdre, 30% Grenache, 10% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault...

2016 € 375,00 € 262,81
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CÔTES DE PROVENCE 
  CHÂTEAU PEYRASSOL BLANC

100% Rolle

IGP MÉDITERANNÉE
  LA CROIX DE TEMPLIERS ROSÉ 

50% Cinsault, 40% Grenache, 8% Syrah & 2% Carignan

CÔTES DE PROVENCE

2021 

2022

€ 24,50
 

€ 10,00

€ 17,11
 

€ 7,11

  #LOU ROSÉ
30% Grenache, 25% Cinsault, 20% Syrah, 15% Mourvèdre & 10% Vermentino

2021 € 12,95 € 9,17

  LES COMMANDEURS ROSÉ
40% Grenache, 30% Cinsault, 15% Syrah, 10%  Vermentino & 5% Mourvèdre

2021 € 16,30 € 11,49

  CHÂTEAU PEYRASSOL ROSÉ 
50% Cinsault, 25% Grenache, 10% Syrah, 8% Mourvèdre 
4% Tibouren, 3% Vermentino

2022 € 21,50 € 15,04

  CLOS PEYRASSOL ROSÉ 
40% Cinsault, 30% Grenache & 30% Tibouren

2021 € 36,90 € 26,03

 

CÔTES DE PROVENCE

  LES COMMANDEURS DE PEYRASSOL ROUGE
70% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon & 10% Grenache 

  LES COMMANDEURS DE PEYRASSOL ROUGE
80% Syrah, 15% Grenache en 5% Cabernet Sauvignon

2020

2021

€ 18,20

€ 18,20

€ 12,81

€ 12,81

  CHÂTEAU PEYRASSOL ROUGE
60% Syrah, 35% Cabernet Sauvignon en 5% Grenache

  CHÂTEAU PEYRASSOL ROUGE
60% Syrah, 25% Cabernet Sauvignon en 15% Grenache

2019

2020

€ 29,20

€ 29,20

€ 20,58

€ 20,58
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Als we het over Commanderie de Peyrassol hebben zijn we 
verplicht om eerst een woordje te doen over de lange en 
rijke geschiedenis die aan dit wijndomein verbonden is. 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. 
Het gebouw fungeerde als rustplaats voor de vele pelgrims 
op weg naar het Heilige Land. In de archieven van de stad 
Marseille liggen er documenten over de druivenoogst uit het 
jaar 1256 die 28,000 liter wijn heeft voorgebracht. In 1308 
worden 4 maanden na de arrestaties van de Tempeliers van 
het Franse Koninkrijk ook deze van de Provence opgesloten. 
In 1311 wordt de Commanderie de Peyrassol overgedragen 
aan de Orde van de Ridders van Malta die gedurende vele 
eeuwen de wijngaarden met zorg hebben behandeld. In 
1790, tijdens de uitlopers van de Franse revolutie, komt de 
Commanderie in handen van de familie Rigord. In 1967 erft 
dokter Rigord het domein en start de moderne geschiedenis 
van dit domein. Van bij de start heeft hij een groot deel van 
de percelen opnieuw aangeplant. In 2001 wordt het domein 
overgenomen door Philippe Austruy, een wijnliefhebber die 
voor een nieuwe impuls zorgt. Hij heeft trouwens ook Château 
casse uit de Haut-Médoc en Quinta da Côrte uit Portugal in 
handen. Reeds één jaar later worden er grote werken verricht 
in de wijngaarden en worden de eerste olijfbomen geplant. 
Nog een jaar later wordt de wijnkelder onder handen genomen. 
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 die uitsluitend voor de rode 
wijnen zal gebruikt worden, en dit om aan de verhoogde vraag 

te kunnen voldoen. Bij de keuze van de installaties in de kelder 
heeft men de focus gelegd op het maximale behoud van de 
terroir-eigenschappen. De wijngaarden van de Commanderie 
de Peyrassol liggen in de uitlopers van het Massif des 
Maures. Ze bezitten in totaal 850 hectare grond waarvan 92 
hectare wijngaarden. De steenachtige bodem die rijk is aan 
kalkhoudende klei kent zijn ontstaan tijdens het Trias tijdperk 
zo’n 200 miljoen jaar geleden en biedt de ideale condities 
om grote terroir-wijnen te maken. De wijngaarden liggen 
beschermd tegen de vochtige zeewinden en dit resulteert 
in droge en warme zomers, en zachte wintermaanden, 
een typisch Mediterraans klimaat dus.  De in terrassen 
uitgebouwde percelen liggen tot 330 meter hoogte en dit zorgt 
ervoor dat de temperatuurschommelingen tussen dag en 
nacht perfect zijn om de druiven op een harmonieuze manier 
tot volle rijpheid te krijgen.  Tegenwoordig is Philippe Austruy 
nog steeds de eigenaar van het domein, maar de dagelijkse 
leiding is al even in handen van zijn neef Alban Cacaret, 
hiervoor kan hij gebruik maken van een uitgebreid team. 
Emmanuel Ravillion is verantwoordelijk voor de wijngaarden. 
Hij streeft ernaar om de rendementen onder de controle te 
houden omdat dit anders ten koste gaat van de kwaliteit. De 
blauwe druiven en de druiven voor Le Clos Peyrassol worden 
enkel met de hand geoogst en worden in kleine kratten van 30 
kg naar de wijnkelder vervoerd. De druiven voor de rosé wijnen 
worden ‘s nachts mechanisch geplukt door een ultramoderne 
machine, hierdoor kunnen de druiven in hun meest frisse 
toestand naar de wijnkelder worden getransporteerd en treedt 
er geen ongewenste oxidatie op. De wijnen van Château 
Malescasse zijn dankzij de toewijding van een groot en 
enthousiast wijnteam goed op weg om één van de referenties 
in de Haut-Médoc te worden! 

C H Â T E A U 
P E Y R A S S O L
P R O V E N C E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CUVÉE TRADITION BLANC
50% Rolle, 25% Sauvignon Blanc & 25% Viognier

BIO 2019 € 18,60 € 13,22

 

  CUVÉE TRADITION ROUGE
47% Syrah, 43% Grenache en 10% Cabernet Sauvignon

BIO 2018 € 19,50 € 13,64

  CARIGNAN
100% Carignan 

BIO 2015 € 28,50 € 20,00

  COLUMELLE 
45% Syrah, 37% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot en 5% Tempranillo

  COLUMELLE 
35% Syrah, 35% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon

BIO

 
BIO

2016

 
2018

€ 36,00

 
€ 36,00

€ 25,62
 
 

€ 25,62
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Domaine Richeaume ligt tussen Puyloubier en Rousset, in 
het hart van de Provence. Door zijn unieke ligging aan de voet 
van de Montagne Sainte-Victoire zijn ze in staat om absolute 
topwijnen te maken. De geschiedenis van dit domein start een 
beetje verrassend aan de andere kant van de grote plas. In 
Yale ben je in zowat elk opzicht ver verwijderd van de idyllische 
landschappen die Paul Cézanne hebben geïnspireerd, maar 
toch ligt de oorsprong van het verhaal van Domaine Richeame 
daar: Henning Hoesch, geboren in 1940, was docent kerkelijk 
recht aan deze befaamde universiteit. Hij had het zeer moeilijk 
toen hij zag dat de natuur werd opgeofferd in naam van de 
vooruitgang. Hij zocht een uitweg om zijn ideeën van een 
traditionele landbouw met respect voor de natuur te realiseren 
en deze zoektocht bracht hem in 1972 richting Europa.
 
In de jaren zeventig werd hij één van de pioniers van de 
biologische land- en wijnbouw in Frankrijk. Voor hem staat 
deze aanpak gelijk aan het zoeken en streven naar kwaliteit. 
In die tijd werd deze manier van werken nog vaak aanzien 
als een stap achteruit in het resulterende eindproduct. Deze 
visionaire wijnbouwer wou de dogma’s hieromtrent uit de 
wereld helpen. Hij heeft een heel persoonlijke benadering van 
het wijngebeuren en hij wil dit ook in alle vrijheid kunnen doen, 
daarom vallen een deel van zijn wijnen buiten het AOC label 
omdat dit te veel beperkingen geeft.

De architectuur van het Richeaume landgoed is in perfecte 
harmonie met zijn omgeving. Een oude boerderij, gebouwd 
op Romeinse ruïnes werd volledig gerestaureerd, en dit met 
respect voor zijn oorspronkelijke habitat. De schoonheid 
en éénvoud van de typische Provence stijl komen hier in 

aanraking met de moderne architectuur. De wil om het 
landschap en de architectuur als één entiteit te beschouwen 
weerspiegelt zich in de constructie van de wijnmakerij. Dit 
opmerkelijke gebouw maakt gebruik van de natuurlijke 
terrasvorming aan de voet van de Montagne Sainte-Victoire. 
Hierdoor kunnen alle processen tijdens de vinificatie onder 
de invloed van zwaartekracht gebeuren en moeten er geen 
pompen worden gebruikt.

Economie en ecologie worden vaak als tegenstrijdig aanzien 
maar op Domaine Richeaume zijn ze er van overtuigd dat de 
natuur de beste econoom is. Enkel met een economie die 
op een gesloten cyclus is gebaseerd kunnen we duurzaam 
omgaan met de middelen die de natuur ons aanreikt is hun 
devies. Eén van de voorbeelden hiervan is het gebruik van 
zonne-energie. Ze hebben ook een inventief acclimatisatie 
systeem dat gebruik maakt van hun eigen waterbron. De 
natuurlijke eigenschappen van de bodem lenen zich bij uitstek 
tot de biologische wijnbouw. De rijke kalksteengrond speelt 
een belangrijke rol bij de snelle afbraak van gevallen bladeren 
en takjes. Hij zorgt er ook voor dat de hoge ijzergehaltes wat 
geneutraliseerd worden. De klei component van de bodem 
draagt bij tot een goede waterhuishouding. Hierdoor is er ook 
een rijk microbiologisch leven dat mede helpt om de bodem 
levendig en gezond te houden zodat de druiven hun potentieel 
maximaal kunnen tonen.  Door hun manier van werken blinken 
de wijnen van Domaine Richeaume uit in frisheid en puurheid.  

D O M A I N E 
R I C H E A U M E
P R O V E N C E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CULOMBU BLANC
  CULOMBU BLANC

100% Vermentinu 

BIO
BIO

2020
2021

€ 16,50 
€ 16,50

€ 11,57 
€ 11,57

  STORIA DI E SIGNORE
Vermentinu, Brustianu, Cualtacciu, Biancu Ghjentile, Cudiverta,  
Riminese & Genovese 

BIO 2020 € 26,00 € 18,60

  RIBBE ROSSE BLANC  
  RIBBE ROSSE BLANC  

100% Vermentinu

BIO 
BIO

2018 
2019

€ 28,50 
€ 28,50

€ 19,83 
€ 19,83

  CULOMBU ROUGE 
60% Sciaccarellu, 20% Niellucciu, 10% Syrah & 10% Minustellu 

BIO 2021 € 16,50 € 11,57

  STORIA DI ECCE FRUCTUS
Aleaticu, Carcaghjolu & Minustellu 

BIO 2020 € 26,00 € 18,60

  RIBBE ROSSE ROUGE
50% Niellucciu & 50% Sciaccarellu

BIO 2019 € 28,50 € 19,83
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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. 
Dit prachtige eiland doet via de GR20 een belletje rinkelen bij 
de stappers. Deze avontuurlijke en ruige tocht laat je er de 
wonderbaarlijke natuur ontdekken. Het is in deze setting dat 
we Clos Culombu vinden. 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. Een wijnbedrijf opstarten vraagt de 
nodige financiën dus kwam zijn vader hem ter hulp met de 
aankoop van enkele lappen grond. Zo werd zijn droom al snel 
werkelijkheid en werden de eerste Niellucciu stokken geplant. 
In 1986 nam Etienne, de jongste zoon van het gezin, het 
domein over. Hij deed veel investeringen en onder zijn bewind 
groeide het totaal aantal wijngaarden uit tot 64 hectare. 2016 
tekende voor de meest recente overgang op het domein met 
Paul-Antoine, de oudste zoon van Etienne die de eer had 
om de 40ste jaargang van Clos Culombu te produceren. En 
dit volgens de filosofie ‘blijf nederig en doe steeds je best’. 
Hun 27 percelen liggen op de oevers van de opgedroogde 
Fiume Seccu rivier op de flanken van de Capu Bracaghju. De 
wijngaarden liggen ingebed in een zeer gevarieerd landschap 
met olijbomen, eiken en kreupelhout. Door de bijzondere 
inplanting tussen de kust en hoge bergen herbergt de Golfe 

de Calvi een microklimaat dat plaatselijk als ‘Balagne’ gekend 
is. Hierdoor is er minder kans op voorjaarsvorst en hagel. De 
winters verlopen zacht en nat. Hogerop verandert de neerslag 
in sneeuw en het smeltwater in het voorjaar voorziet de ranken 
van voldoende watervoorraad om de droge en hete zomers 
door te komen. Door de nabijheid van de zee waait er vaak een 
stevige wind die samen met de droge condities een natuurlijke 
bondgenoot is in de strijd tegen ziektes en schimmels. Al 
van bij de start in 1973 was het gebruik van herbiciden en 
pesticiden uit den boze. Vanaf 2013 is het volledige domein 
biologisch gecertificeerd en nu zijn ze hun eerste stappen 
aan het zetten in de biodynamie waarbij de balans van het 
ecosysteem hun belangrijkste aandachtspunt is. 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. Hun wijngaarden liggen op een 350 miljoen jaar oude 
granieten plaat die sindsdien heel langzaam aan het eroderen 
en afbrokkelen is. De complexe bodem bestaat uit monzo-
graniet die opgebouwd is uit metamorf gesteente met een 
hoog gehalte aan silica, kalium, magnesium en mangaan. De 
hoger gelegen wijngaarden zijn rijker aan zand, terwijl je lager 
meer leem en klei vindt. De alluviale afzettingen afkomstig van 
de 1937 meter hoge Montegrossu geven een extra pigment 
aan de bodemsamenstelling. De diversiteit waarvoor Clos 
Culombu staat vinden we ook terug in de keuze om met 19 
verschillende druivenrassen te werken. 
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S P E L  V A N
W O L K E N ,  B E R G E N
S N E E U W  E N 
Z O N .

Voor de rode wijnen zijn Niellucciu en Sciaccarellu het meest 
vertegenwoordigd. De knoppen van de Nielluccio komen al vroeg 
in het voorjaar te voorschijn, het microklimaat dat bescherming 
tegen vorst biedt, komt dus goed van pas. Deze druif, die verwant 
is met Sangiovese, kent een lange rijpingscyclus en zorgt voor 
tanninerijke wijnen met mooie zuren. Nielluccio wordt vaak geblend 
met Sciaccarellu. Deze druif kent zijn roots in Italië en zorgt voor 
de kruidige toets in de wijnen. Voor hun witte wijnen gebruiken ze 
met Vermentinu ook een ras dat voornamelijk in Italië voorkomt, 
meer bepaald in het nabijgelegen Sardinië. In samenwerking 
met het Centre de Recherche Viticole de Corse verbouwt Clos 
Culombu ook 10 ‘vergeten’ inheemse druivenrassen met als doel 
hun potentieel te bepalen.

De bouw van een nieuwe wijnmakerij in 2010 betekende een 
scharnierjaar voor Clos Culombu. Dankzij de ultra moderne 
installaties verloopt de vinificatie, die enkel met inheemse gisten 

wordt opgestart, volledig temperatuur-gecontroleerd. Voor 
de rijping beschikt het domein over inox tanks, 500 liter vaten 
uit Franse eik, amfora uit klei en amfora uit zandsteen.

De wijnen van Clos Culombu bieden een ideale opportuniteit 
om Corsica als wijnregio te leren kennen en waarderen. En dit 
door een wijndomein dat zeer dicht bij de natuur staat en kan 
teren op een lange familiale traditie. Proef deze wijnen ‘blind’ 
en verplaats je naar deze magnifiek gelegen wijngaarden en 
ze zullen je nog meer genot bezorgen.
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

IGP PÉRIGORD

  CANTALOUETTE BLANC
       40% Sauvignon, 40% Chenin Blanc en 20% Savagnin 
 
BERGERAC SEC

BIO 2021 € 13,50 € 9,50 

  MOULIN DES DAMES 
  MOULIN DES DAMES 

       100% Sauvignon Blanc

BIO 
BIO

2020 
2021

€ 23,20
€ 23,20

€ 16,53  
€ 16,53

BERGERAC

  CANTALOUETTE ROUGE
50% Merlot, 25% Malbec en 25% Cabernet Franc

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  LA GLOIRE DE MON PÈRE
40% Malbec, 35% Cabernet Sauvignon en 25% Merlot

BIO 2018 € 15,50 € 11,07

  LES GENDRES
100% Merlot  

BIO 2015 € 25,50 € 18,60
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Château Tour des Gendres bevindt zich in de Bergerac. Deze 
regio ten oosten van Bordeaux kent een lange wijngeschiedenis 
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. Ook hier wordt met veel passie en gedrevenheid 
aan wijnbouw gedaan, en dit leidt vaak tot prijs/kwaliteit veel 
interessantere wijnen dan bij zijn grote broer ten westen. De 
geschiedenis van dit terroir in Ribagnac, dat zo’n 20 km ten 
zuiden van het stadje Bergerac ligt, gaat tot in de 12e eeuw 
terug. Er stond hier toen al een wijnboerderij van Château 
de Bridoire. In de loop der eeuwen was het tot een immens 
wijndomein uitgegroeid, maar na de Phylloxera plaag in het 
begin van 19e eeuw bleef er maar 10% van de percelen meer 
in gebruik. De recentere 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 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. Zijn vrouw Martine ontfermt zich over de gasten en 
zijn neef Francis maakt in 1990 het team compleet. Hierdoor 
werd hun domein met zijn 25 hectare grote wijngaard in Saint 
Julien d’Eymet uitgebreid. In 1999 heeft Luc van zijn functie 
als voorzitter van de Syndicat des Vins de Bergerac gebruik 
gemaakt om een diepgaand bodemonderzoek te laten doen 

door professionele partners. Deze studie liet hen toe om meer 
in functie van de typiciteit van het terroir te werken. Reeds in 
1994 werd met de conversie naar de biologische wijnbouw 
gestart en vanaf 2005 gebeuren alle handelingen volgens 
die principes. Volgens Luc en Francis moeten wijnbouwers 
meer vertrouwen hebben in moeder natuur: alles in de 
natuur is erop voorzien om ook zonder menselijk ingrijpen te 
functioneren. Hoe meer we in dit delicate proces ingrijpen, hoe 
moeilijker het wordt om dit precaire evenwicht te behouden 
en dit leidt uiteindelijk tot een vicieuze cirkel waarin enkel een 
zeer korte termijn visie van toepassing is. De familie Conti ziet 
het op een andere manier en wil zijn wijngaarden graag over 
vele generaties heen in een gezonde toestand houden, hierbij 
gebruiken ze de rijke biodiversiteit als natuurlijke moderator. 
Respect voor het terroir sluit natuurlijk wel geen innovatie uit, 
zo zijn ze recent beginnen experimenteren met het gebruik 
van amfora tijdens de rijping. In de loop der jaren werd de 
Conti-familie flink uitgebreid en om mogelijke discussies 
over de te volgen weg te vermijden hebben ze het 60 hectare 
grote domein in twee gesplitst waarbij Margaux en Gilles, de 
kinderen van Luc, onder de naam Château Tour des Gendres 
verdergaan. Maar ze blijven in zeer nauwe samenwerking met 
Le Domaine Albert de Conti waar de kinderen van Francis de 
overige 30 hectare beheren. Als slotzin geven we graag hun 
eigen woorden mee, het zou een beetje zonde zijn om dit 
te vertalen: ‘Un terroir, c’est un sol, un sous-sol et une roche 
mère ; c’est une exposition et une gestion de l’eau; c’est un 
cépage, c’est un climat et ce sont des pratiques culturales 
qui nous permettent de relier tous ces éléments, de créer une 
symbiose.'

S U D - O U E S T  |  B E R G E R A C



7574

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  PET NAT
80% Sauvignon Blanc en 20% Semillion

BIO 2021 € 16,00 € 11,32

BERGERAC SEC

  CUVÉE DES CONTI
50% Sémillon, 40% Sauvignon Blanc en 10% Muscadelle

BIO 2021 € 12,50 € 8,68

BERGERAC

  LA VIGNE D'ALBERT
Périgord, Abouriou, Merlot, Malbec, Cab. Franc, Cab. Sauvignon en Fer Servadou

BIO 2021 € 13,50 € 9,50
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S U D - O U E S T  |  B E R G E R A C

D O M A I N E  
A L B E R T
D E  C O N T I

Château Tour des Gendres bevindt zich in de Bergerac. Deze 
regio ten oosten van Bordeaux kent een lange wijngeschiedenis 
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. Ook hier wordt met veel passie en gedrevenheid 
aan wijnbouw gedaan, en dit leidt vaak tot prijs/kwaliteit veel 
interessantere wijnen dan bij zijn grote broer ten westen. De 
geschiedenis van dit terroir in Ribagnac, dat zo’n 20 km ten 
zuiden van het stadje Bergerac ligt, gaat tot in de 12e eeuw 
terug. Er stond hier toen al een wijnboerderij van Château 
de Bridoire. In de loop der eeuwen was het tot een immens 
wijndomein uitgegroeid, maar na de Phylloxera plaag in het 
begin van 19e eeuw bleef er maar 10% van de percelen meer 
in gebruik. De recentere 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 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. Zijn vrouw Martine ontfermt zich over de gasten en 
zijn neef Francis maakt in 1990 het team compleet. Hierdoor 
werd hun domein met zijn 25 hectare grote wijngaard in Saint 
Julien d’Eymet uitgebreid. In 1999 heeft Luc van zijn functie 
als voorzitter van de Syndicat des Vins de Bergerac gebruik 
gemaakt om een diepgaand bodemonderzoek te laten doen 

door professionele partners. Deze studie liet hen toe om meer 
in functie van de typiciteit van het terroir te werken. Reeds in 
1994 werd met de conversie naar de biologische wijnbouw 
gestart en vanaf 2005 gebeuren alle handelingen volgens 
die principes. Volgens Luc en Francis moeten wijnbouwers 
meer vertrouwen hebben in moeder natuur: alles in de 
natuur is erop voorzien om ook zonder menselijk ingrijpen te 
functioneren. Hoe meer we in dit delicate proces ingrijpen, hoe 
moeilijker het wordt om dit precaire evenwicht te behouden 
en dit leidt uiteindelijk tot een vicieuze cirkel waarin enkel een 
zeer korte termijn visie van toepassing is. De familie Conti ziet 
het op een andere manier en wil zijn wijngaarden graag over 
vele generaties heen in een gezonde toestand houden, hierbij 
gebruiken ze de rijke biodiversiteit als natuurlijke moderator. 
Respect voor het terroir sluit natuurlijk wel geen innovatie uit, 
zo zijn ze recent beginnen experimenteren met het gebruik 
van amfora tijdens de rijping. In de loop der jaren werd de 
Conti-familie flink uitgebreid en om mogelijke discussies 
over de te volgen weg te vermijden hebben ze het 60 hectare 
grote domein in twee gesplitst waarbij Margaux en Gilles, de 
kinderen van Luc, onder de naam Château Tour des Gendres 
verdergaan. Maar ze blijven in zeer nauwe samenwerking met 
Le Domaine Albert de Conti waar de kinderen van Francis de 
overige 30 hectare beheren. Als slotzin geven we graag hun 
eigen woorden mee, het zou een beetje zonde zijn om dit 
te vertalen: ‘Un terroir, c’est un sol, un sous-sol et une roche 
mère ; c’est une exposition et une gestion de l’eau; c’est un 
cépage, c’est un climat et ce sont des pratiques culturales 
qui nous permettent de relier tous ces éléments, de créer une 
symbiose.'
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  SÉDUCTION 
  SÉDUCTION SANS SOUFFRE

 80% Tannat & 20% Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc

2014 
2018

€ 14,50 
€ 15,30

€ 10,08 
€ 10,62

 
  CONFIDENCE 

100% Tannat

 
2011

 
€ 23,50

 
€ 16,45

  GOURMANDISE - ZOET
Petit Manseng & Gros Manseng

2011 € 12,00 € 8,43
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Domaine de la Caillabère is het levenswerk van Jean-Marc 
Larroudé die in 1992, met de ondersteuning van zijn vader, 
aan dit avontuur is begonnen.  In de loop der jaren heeft hij, 
dankzij enkele uitbreidingen, in totaal 4 hectare wijngaarden 
verzameld.  Zijn uitvalsbasis is Taron, een dun bevolkt dorp van 
net geen 200 inwoners met een lichtjes glooiende topografie.  
Het overheersende klimaattype is ‘gematigd maritiem’ 
waarbij je een grote invloed hebt van de Golf van Biskaje.  
En dit leidt tot een grote jaarlijkse neerslaghoeveelheid.  
De goed gedraineerde grond zorgt ervoor dat de soms 
overvloedige regen in de winter zijn weg naar de diepere 
bodemlagen vindt en hier dan een reserve aanlegt om de 
droge zomermaanden goed door te komen.   Tijdens de 
zomer treedt het föhn-effect van de Pyreneeën in werking.  
Deze langgerekte bergketen blokkeert de noordwaartse 
progressie van de felle zomeronweders en door de dalende 
droge luchtstromingen warmt de luchtmassa op.  En zo krijg 
je hier tijdens de zomer een zeer warm, zonnig en droog 
klimaat die de trossen van voldoende energie voorzien om 
perfect rijp te worden.  Deze condities blijven tijdens het begin 
van de herfst nog even aanhouden en zo kan de pluk vaak in 
optimale omstandigheden verlopen. Door de kleinschaligheid 
van dit domein kan Jean-Marc alles in eigen beheer doen. 
Elke productiefase geniet dus zijn volle aandacht en wordt 
met passie en nauwgezetheid uitgevoerd.  Het welzijn van 
zijn wijngaarden en zijn bodem heeft tijdens zijn vele jaren 
als wijnbouwer een steeds belangrijker plaats ingenomen.  
En zo is er een bewustzijn gegroeid dat de cultivatie van zijn 
wijngaarden het best volgens de biologische principes zou 
gebeuren.  Een goeie dosis gezond boerenverstand draagt 
verder bij tot het maken van rationele keuzes in de levenscyclus 

van zijn ranken.  Tussen de rijen laat hij begroeiing van gras 
en kruiden toe.  Deze dragen bij tot een rijke biodiversiteit en 
zo hoeft de bodem ook niet mechanisch te worden bewerkt.  
Zo krijg je nog het bijkomende voordeel dat de toplaag niet 
wordt aangestampt en blijft de verluchting van de bodem 
intact.  De bemesting gebeurt enkel met organische compost 
en qua bijkomende voedingsstoffen worden enkel calcium en 
magnesium gebruikt.  Zijn percelen liggen op een licht hellende 
flank van een heuvel die rijk is aan klei en slib-afzettingen.  Het 
meest opmerkelijke aan deze bodem is de grote hoeveelheid 
keien en kiezels en hier vind je dan ook de oorsprong van de 
naamgeving van het domein. 

‘Caillabère’ betekent In het plaatselijke dialect in Béarn 
‘een veld met keien’.   Bij de rode druivenrassen is Tannat 
het werkpaard.  Je vindt deze druif wel vaak in kleinere 
hoeveelheden in de Sud-Ouest, maar Béarn is toch één van 
de weinige streken waar het als hoofddruif wordt gebruikt, en 
zelfs vaak in een monocépage.  Dit biedt dus een unieke kans 
om deze druif in zijn puurste vorm te leren kennen.  Tannat 
zorgt voor tanninerijke en stevige wijnen die een uitstekend 
bewaarpotentieel hebben.  Voor zijn witte wijnen werkt hij met 
de streekgebonden druiven Petit Manseng en Gros Manseng. 
In de wijnkelder heeft Jean-Marc inox cuves en eiken vaten 
ter beschikking voor de vinificatie en rijping.  De keuze hierin 
wordt bepaald door de intrinsieke kwaliteiten van de oogst.  
Eens de fermentatie is gestart wordt er nog zo weinig mogelijk 
ingegrepen.  Het gebruik van sulfiet wordt sowieso tot een 
minimum beperkt en hij maakt ook sulfiet-vrije wijnen.   

S U D - O U E S T  |  B É A R N

D O M A I N E  
D E  L A
C A I L L A B È R E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VIN DE FRANCE

  MEMORIA - VIN DE FRANCE 
  MEMORIA - VIN DE FRANCE MAGNUM

Petit Manseng & Gros Manseng 

BIO 
BIO

2021 
2021

€ 21,50 
€ 43,50

€ 14,96 
€ 30,58

JURANÇON SEC

  TAUZY -  JURANÇON SEC 
50% Petit Manseng, 40% Gros Manseng en 10% Petit Courbu 

  TAUZY -  JURANÇON SEC 
  TAUZY -  JURANÇON SEC MAGNUM 

50% Petit Manseng, 25% Gros Manseng en 25% Petit Courbu

JURANÇON MOËLLEUX

 
 

BIO 
BIO

2019 
 

2021 
2021

€ 22,50 
 

€ 22,50 
€ 47,00

€ 15,70 
 

€ 15,70 
€ 32,64

  JURANÇON MOËLLEUX
 50% Petit Manseng & 50% Gros Manseng

  JURANÇON MOËLLEUX 
80% Petit Manseng en 20% Gros Manseng

2016 
 

2019

€ 17,50 
 

€ 17,50

€ 12,15 
 

€ 12,15

  CAUBEIGT - JURANÇON MOËLLEUX 
100% Petit Manseng

BIO 2021 € 25,70 € 18,10
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In het golvende landschap tussen de Pyreneeën en de 
Atlantische Oceaan ligt Jurançon.  Deze wijnregio in de Sud-
Ouest telt zo’n 1000 hectare wijngaarden waarvan Domaine 
Castéra er 11,5 voor zijn rekening neemt.  Het domein werd in 
1750 opgericht en is reeds van 1885 in het bezit van de familie 
Lihour.  Sindsdien hebben vijf generaties de wijngaarden met 
zicht op de eerste pentes van de Pyreneeën gecultiveerd.  Na 
Pierrette en Christian, is het in de vader-zoon optiek, sinds 
2014 de beurt aan Franck om de familietraditie verder te 
zetten. 

Deze regio ten Westen van Pau ondervindt door zijn 
ligging zowel maritieme als bergachtige klimatologische 
invloeden.  Dit geeft in combinatie met het terroir de ideale 
omstandigheden voor de Gros en Petit Manseng druiven die 
de meest geteelde druivenrassen zijn in Jurançon.  Beide 
worden zowel voor het maken van droge als zoete witte 
wijnen gebruikt.  Ze zijn nauw verbonden met elkaar, maar 
er zijn toch ook enkele opmerkelijke verschillen. De Gros 
Manseng druiven zijn groter en geven een hoger rendement.  
Ze zijn ook minder onderhevig aan coulure (het afvallen van 
bladeren en jong fruit).   De Petit Manseng is, zoals de naam 
al laat vermoeden, een kleine druif die hoog kwalitatieve 
wijnen opbrengt, maar door zijn lage rendement van slechts 
een 15 hl per hectare is het economisch gezien niet de meest 
rendabele druif.   Domaine Castéra teelt verder ook nog kleine 
hoeveelheden Petit Courbu en Camaralet.  Petit Courbu 
is een typische streekgebonden druif die structuur geeft 
aan de wijnen en aroma’s van citrus en honing aanbrengt.  
Camaralet was een in onbruik geraakt oud druivenras dat 
nu dank zij de huidige generatie wijnbouwers in de Jurançon 

terug een kleine opmars kent. De wijngaarden van Domaine 
Castéra, die op zo’n 300 meter hoogte liggen, zijn over drie 
locaties verdeeld.  De grootste vind je in Caubeigt waar de 
Petit Manseng en Gros Manseng gedijen op een bodem van 
klei en leem.  De steil oplopende helling (tot 30%) maakt de 
exploitatie niet zo gemakkelijk.  In Tauzy loopt de wijngaard 
met een hellingspercentage van maximaal 27% slechts een 
fractie minder steil op.  De ijzerrijke bodem met veel kiezels en 
grind bestaat uit leem en klei.  Nabij de top vind je grote ronde 
keien.  Les Terrasses is de kleinste wijngaard.  

De wijnbouw vindt plaats met het grootste respect voor het 
terroir.  Tijdens de volledige vegetatieve cyclus gebeuren de 
handelingen in functie van de observaties en het gevoel van 
de wijnbouwer.  De strijd tegen ziektes en schimmel verloopt 
enkel met natuurlijke producten zoals koper, zwavel, oliën en 
plantenextracten.  Hetzelfde verhaal voor de voeding van de 
ranken waar mest, planten, granen en peulvruchten worden 
voor ingezet.  Sinds 2018 zijn ze in conversie naar biologische 
wijnbouw.  De pluk gebeurt steeds met de hand en wordt 
gevolgd door verschillende selecties.  In de wijnkelder 
ondergaan de druiven een lange persing die zo zacht mogelijk 
geschiedt.  De fermentatie komt enkel op gang door de 
inheemse gisten die reeds in de druiven aanwezig zijn.  De 
natuurlijke zuurtegraad die resulteert uit de vinificatie wordt 
niet gewijzigd.  De rijping neemt plaats in een mix van inox 
tanks, grote houten vaten en kleine demi-muids van 400 liter.  
  

D O M A I N E  
C A S T É R A
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

FABIEN JOUVES - VIN DE FRANCE

  NDD (NECTAR DES DIEUX) 100 CL 

Chardonnay, Sauvignon, Colombard, Marsanne, Roussanne, Gors Manseng 
 

BIO 2022 binnenkort binnenkort

FABIEN JOUVES - VIN DE FRANCE

  SKIN-CONTACT - MACÉRATION
Gros Manseng, Ugni Blanc en Muscat d'Alexandrie

BIO 2022 € 18,50 € 12,81

  ORANGE-VOILÉE - MACÉRATION
100% Chenin Blanc

BIO € 35,00 € 23,97

FABIEN JOUVES - VIN DE FRANCE

  YOU FUCK MY WINE 
Jurançon Noir, Valdiguié, Merlot en Malbec

BIO 2022 € 16,00 € 11,24

  NDD (NECTAR DES DIEUX) 100 CL

Malbec, Muscat de Hambourg, Cinsault, Grenache Noire

MAS DEL PERIÉ - CAHORS

BIO 2022 binnenkort binnenkort

  LES ESCURES 
100% Malbec

BIO 2021 € 18,00 € 12,73

  LA ROQUE
100% Malbec

BIO 2021 € 23,50 € 16,53

  LES ACACIAS 
100% Malbec

BIO 2019 € 34,00 € 22,73

  B763
100% Malbec

BIO 2019 € 55,00 € 39,26
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S U D - O U E S T  |  C A H O R S

Fabien Jouves belichaamt de 5e generatie van een 
landbouwfamilie in Causse. In deze uitlopers van het Centraal 
Massief vind je een zeer distinctief landschap waarin hij een 
groot potentieel voor wijnbouw zag en dit leidde in 2006 tot de 
start van Mas Del Périé. De wijnmakerij ligt in La Truque, een 
gehucht in Trespoux-Rassiels, een 8-tal km ten zuidwesten 
van Cahors. Deze locatie ligt op de scheiding tussen de 
terroirs van Coteaux du Quercy en deze van Cahors. Fabien 
Jouves hecht veel waarde aan het landbouw-verleden van 
zijn familie en hij wil zijn focus dus niet verengen tot enkel 
‘wijn’. Hij streeft er dus naar om een divers en compleet 
landbouwbedrijf te runnen, en dit volledig biodynamisch. Zo 
vind je er ook graanvelden, lavendel, worden er zwarte varkens 
gekweekt en staan er enkele bijenkorven. Mas Del Périé bezit 
27 hectare wijngaarden die verspreid zijn over het 350 meter 
hoog gelegen plateau van Causse. Het bestaat uit kalksteen 
dat zijn oorsprong kent in het Jura-tijdperk. Het is na verloop 
van tijd sterk geërodeerd met de vorming van valleien. Op 
deze flanken tref je de wijngaarden van Mas Del Périé aan. 

We starten met een bodem uit het Kimmeridgien die zo’n 
150 miljoen geleden tijdens het Laat-Jura is gevormd. De 
afzettingen door de zee hebben voor een overvloedige 
aanwezigheid van fossielen gezorgd, waarbij vooral een kleine 
kommavormige oester, Exogyra Virgula, opvalt. Deze mergel 
en mergelkalksteen ondergrond zorgt voor wijnen die bulken 
van finesse, fraîcheur en mineraliteit. Een volgend bodemtype 
is bruine mergel uit het Mioceen. Een ondiepe en oostwaartse 
uitbreiding van de Atlantische Oceaan stopt in de omgeving 

van Agen. Op het einde van het Mioceen trekt deze watermassa 
zich terug waarbij ook een pak schelpdieren achterblijven 
in deze laag van zandsteen en geelbruin zand. Deze bodem 
geeft de wijnen volume, structuur en rondheid. Het laatste 
bodemtype is Sidérolithique. Deze zure en roodachtige grond 
is ontstaan in het Vroeg-Tertiair uit afzettingen die afkomstig 
zijn van de erosie van het Centraal Massief. De toplaag, die 
rijk is aan grote ronde keien, kwarts en kwartsiet, rust op een 
harde laag kalksteen uit het Secundair. Deze compositie geeft 
lengte aan de wijnen en zorgt ook voor een grote aromatische 
complexiteit. De ijzer in de bodem zorgt dan weer voor 
minerale en peperachtige toetsen. Met zo’n keuze-rijkdom aan 
terroirs valt zijn grote aantal cuvées natuurlijk snel te verklaren. 
De aanpak in de kelder is een logische verderzetting van de 
filosofie die in de wijngaarden wordt toegepast. De vinificatie 
gebeurt op natuurlijke wijze zonder toevoeging van gisten. 
De keuze voor de rijping op inox, beton, kleine eiken vaten, of 
grote foudres wordt gemaakt in functie van de personaliteit 
van de wijn, en die is natuurlijk het logische gevolg van het 
karakter van het perceel. 

De wijnen van Mas Del Périé zijn qua stijl echt wel een 
buitenbeentje in Cahors met toch wel vaak stevige en rustieke 
wijnen met gestoofd fruit. Fabien Jouves wil natuurlijk 
aanvoelende wijnen produceren waarin je de eigenheid van 
het perceel in terugvindt. Zijn fijne en elegante wijnen zijn 
telkens een reflectie van een zeer uitgesproken terroir en 
geven zelfs de emoties van de wijnbouwer weer.

FA B I E N 
J O U V E S 
M A S  D E L  P É R I É
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW

 

CÔTES DE GASCOGNE

  BLANDINE LE BLANC 
  BLANDINE LE BLANC 

50% Colombard, 40% Ugni Blanc & 10% Sauvignon

2020 
2021

€ 7,50 
€ 7,50

€ 5,29 
€ 5,29

VIN DE FRANCE

  MARCEL MALBEC
100% Malbec 

CAHORS

2020 € 7,50 € 5,29

  CHÂTEAU DU CÈDRE 
  CHÂTEAU DU CÈDRE 
  CHÂTEAU DU CÈDRE MAGNUM 

90% Malbec en 5% Merlot & 5% Tannat

BIO
BIO 
BIO

2020 
2016 
2016 

€ 18,40
€ 19,50 
€ 41,00

€ 13,08
€ 13,39 
€ 28,51

  LE CÈDRE 
100% Malbec  

BIO 2019 uitverkocht uitverkocht

 

Het wijnhuis kent nu twee eigenaars, broers, en hun 
taakverdeling is duidelijk: Jean-Marc, op jonge leeftijd door wijn 
gebeten en had snel het diploma van oenoloog op zak, draagt 
zorg van de wijngaarden en Pascal overziet de vinificatie en 
doet het commerciële aspect. Het terroir van de Cahors biedt 
zowel de mogelijkheid voor de productie van toegankelijke 
wijnen die jong kunnen gedronken worden als grote 
bewaarwijnen. De Cahors bevindt zich tussen de Atlantische 
Oceaan, de Pyreneeën en de Middellandse Zee. Deze ligging 
zorgt voor een apart klimaat: tot juni is het overheersend 
maritiem en vanaf juli wordt het eerder Mediterraans. De 
Autan wind blaast de wolken weg en dit leidt tot zeer zonnige 
condities die het rijpingsproces ten goede komen. De frisheid 
die het water van de rivier Lot aanbrengt zorgt voor koele 
nachten en zorgt er ook voor dat de stokken nooit om water 
verlegen zijn. Château du Cèdre bezit 27 hectare wijngaarden 
waarvan 90% met Malbec is beplant, de overige 10% worden 
netjes verdeeld tussen Merlot en Tannat voor de rode rassen. 
Verder verbouwen ze ook nog kleine hoeveelheden Viognier, 
Sémillon, Muscadelle en Sauvignon in wit. Er staan zo’n 4,000 
tot 5,500 stokken per hectare die tussen de 20 en 60 jaar oud 
zijn en die geven een gemiddeld rendement van een 30 hl per 
hectare. Hun drie percelen bestaan uit twee verschillende 
bodems. Hun grootste wijngaard van 12,5 hectare die Zuid-
West is georiënteerd bestaat uit een kegelvormige helling 
met kalkrijke steenslag die steeds in beweging is. Deze kalk 
en kleibodem is steenachtig en wordt ‘Tran’ genoemd. Die 
stenen spelen een grote rol bij de thermische processen en 
de waterhuishouding. Deze bodem brengt wijnen met zeer 

fijne tannines voort. Hun twee overige percelen van 5,5 en 
7,5 hectare zijn zuidelijk georiënteerd en bestaan uit ronde 
keien die met een roodachtig ijzerhoudende zandsteen zijn 
gemengd. In de ondergrond vinden we klei en siliciumdioxide. 
Dit leidt tot krachtigere wijnen met een hoger alcohol gehalte. 
De oude rotsen in de omgeving zorgen voor mineraliteit, 
aroma’s van violet en kalk die het terroir typeren. De begroeiing 
rond de wijngaarden geven de wijnen impressies van 
jeneverbes en eucalyptus die voornamelijk op het einde van 
de fermentatie tevoorschijn komen. 

Château du Cèdre bezit sinds 2012 een certificaat van 
biologische wijnbouw. De grond wordt er enkel op een 
mechanische manier bewerkt, dus zonder het gebruik van 
herbiciden. In het voorjaar doen ze een groene pluk om de 
rendementen onder controle te houden. De oppervlakkige 
wortels van de ranken worden verwijderd, op die manier 
worden de hoofdwortels verplicht om hun voedsel in de 
diepere bodemlagen te gaan zoeken en dit leidt tot complexe 
wijnen. Deze levendige en goed verluchte bodem zorgt er ook 
voor dat de ranken minder aan de wisselende klimatologische 
omstandigheden onderhevig zijn. Het werk in de wijnkelder 
heeft eigenlijk maar één doel: op een zo natuurlijk mogelijke 
wijze het sap van de druiven in wijn om te zetten, en deze 
wijn moet een reflectie zijn van het oogstjaar, het terroir en 
de druiven. Een team van in totaal 12 personen is hiervoor 
dagelijks in de weer met als hoogste doel de wijnamateur het 
hoogste genot te schenken.
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW

 

VIN DE FRANCE

  LE GRAND B. 
100% Bouysselet Blanc de Villaudric 
 

VIN DE FRANCE

BIO 2020 € 24,00 € 16,86

  BANDE DE CAVES
Négrette, Malbec, Syrah
 
FRONTON

BIO 2021 € 13,00 € 9,01

  COSTE ROUGE - FRONTON
100% Négrette

BIO 2020 € 17,50 € 12,23
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De wijnregio Sud-Ouest omspant een groot gebied en biedt 
een rijke diversiteit aan druivenrassen. Op dit gebied ben je bij 
Château La Colombière absoluut aan het juiste adres. In het 
zeer licht golvende en groene landschap tussen de machtige 
rivieren de Garonne en de Tarn vinden we in het dorpje 
Villaudric, zowat halfweg tussen Montauban en Toulouse, 
hun thuisbasis. IIn 1470 verhuist Jean de Bellouguette naar 
Villaudric om er de wijnactiviteiten op te starten. Hij geeft 
zijn naam aan het gehucht waar de eerste wijngaarden 
werden aangelegd. Exact 500 jaar later bouwt Jean-René 
Chabanon zijn wijnkelder op deze locatie en richt er Domaine 
de La Colombière op. In 1984 komt het in handen van 
François de Driésen en verschuift de focus naar autochtone 
druivenrassen. Zijn jongste dochter Diane neemt, samen met 
haar echtgenoot Philippe Cauvin, het domein over in 2006. Dit 
zorgde voor een grote stijlbreuk in de filosofie van de aanpak. 
Ze schakelden direct over op biodynamische wijnbouw en 
hechtten veel belang aan de Négrette druif. Diane heeft haar 
opleiding oenologie in Bourgogne gedaan. Maar het was pas 
door veel tijd in de wijngaarden door te brengen met haar 
vader dat ze het ganse proces begon te beheersen en dat ze 
het belang ervan inzag, want daar wordt de basis voor een 
goede wijn gelegd. Het koppel wil dat hun wijnen personaliteit 
en emotie uitstralen. Hun locatie in Fronton, een appellatie 
die bekend staat voor massaproductie, was een extra drive 
om zich op kwalitatief vlak te onderscheiden. Volgens de 
legende liggen de roots van de Négrette druif in Cyprus en 
is het tijdens de Kruistochten meegebracht, maar genetisch 
onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de vallei van de 
Tarn de echte thuisbasis is en je hier dus echt wel over een 
autochtoon druivenras kan spreken. Dit druivenras vertoont 

kleine en compacte trossen. Door zijn dunne schil is het vrij 
gevoelig aan schimmels en ziektes. Négrette brengt sappige 
en aromatische wijnen voort met zachte en weinig in het oog 
springende tannines. In 2009 ontdekken Diane & Philippe 
op toevallige wijze een 60-tal stammen van de Bouysselet 
druif die nog dateren uit het pre-phylloxera tijdperk. Als 
gepassioneerden van zeldzame inheemse rassen was 
dit natuurlijk een godsgeschenk. Deze stammen werden 
gekloond en geënt op 40 jaar oude stokken in een kleine 
0,7 hectare grote wijngaard. Deze bijzonder zeldzame druif 
is een kruising van Savagnin en Plant de Cauzette. Er gaat 
veel aandacht naar het gezond houden van de wijngaarden. 
Hun biodynamische aanpak werd ook officieel gemaakt met 
een Demeter certificaat. Recentelijk zijn ze overgeschakeld 
naar Biodyvin. De rendementen worden goed onder controle 
gehouden, zo kan de focus op kwaliteit ipv opbrengst 
liggen. De bodem van hun percelen wordt getypeerd door 
een kiezelrijke toplaag met een groot aandeel kwarts. De 
ondergrond op de drie verschillende locaties met percelen 
bestaat uit rode klei, zandige leem of een eerder rotsachtige 
structuur. Ze gebruiken enkel organische compost. Om de PH 
van de zure bodem wat te temperen strooien ze kalk tussen 
de ranken. Rond de wijngaarden vind je een grote rijkdom aan 
fauna. De parcellaire benadering zorgt ervoor dat het terroir 
zijn eigenheid kan tonen. In de vernieuwde wijnkelder opteren 
ze voor een natuurlijke vinificatie waarbij een lange rijping op 
droesem de kern is. Alle processen verlopen met de hulp van 
de zwaartekracht en het gebruik van nieuw hout wordt tot een 
minimum beperkt. Er wordt vooral gebruik gemaakt van grote 
foudres en betonnen cuves.      
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CRÉMANT DE JURA BRUT
90% Chardonnay & 10% Pinot Noir

€ 17,50 € 13,06

  CRÉMANT DE JURA ‘CUVÉE DÉSIRÉE’ 
  CRÉMANT DE JURA ‘CUVÉE DÉSIRÉE’ MAGNUM 

100% Chardonnay

€ 21,00 
€ 50,00

€ 15,29 
€ 37,19

  TRIBU'LLES 'PETNAT'
       100% Savagnin

2021 uitverkocht uitverkocht

  CRÉMANT DE JURA BRUT ROSÉ
100% Pinot Noir

€ 17,50 € 13,06
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HOOG TIJD VOOR  
VERANDERING,  
WANT DE JURA LEEFT!

“De miskende Jura” is een beetje jammer genoeg, eigenlijk 
wel een goede aanzet voor deze tekst. Voor wie de Jura 
niet of nauwelijks kent : geen paniek! De meerderheid van 
wijnminnend Vlaanderen verkeert in dit geval. “Waarom” dat 
is moeilijk te zeggen. Ligt het aan de eigenzinnige, soms erg 
autolytische stijl van de witte wijnen en de zo mogelijk nog 
meer eigenzinnige licht fruitige stijl van de rode wijnen? Ligt 
het aan de in onbruik geraakte vin jaune, wel eens de Franse 
tegenhangewr van sherry genoemd? Of ligt het aan de toch 
wel wat rare druivenrassen zoals Ploussard, Trousseau of 
Savagnin? Het zal waarschijnlijk wel een combinatie van al 
deze factoren samen zijn. Maar hoog tijd voor verandering, 
want de Jura leeft! Wat de wijnen van Désiré Petit ook zullen 
bewijzen.

In de schaduw van Bourgogne in het Noordoosten van 
Frankrijk, geprangd tussen de Zwitserse grens en Bourgogne, 
leek de Jura tot voor kort een in slaap gevallen wijnstreek die 
enkel nog steunde op traditie. Vooral de vin jaune maakte dat 
de Jura niet in de vergetelheid wegzonk. De streek telt zo’n 
1,850 hectare wijngaarden en kent een veelheid aan terroirs. 
Over het algemeen wordt de ondergrond gedomineerd door 
klei, kalk en mergel. 

We vinden er een zestal AOC’s en vijf druivenrassen: 
Chardonnay (ter plaatse “Melon d’Arbois” genoemd), Pinot Noir, 
Trousseau, Ploussard en Savagnin. Het klimaat is een mix van 
continentaal en maritiem met strenge winters waarvoor de 
hoger gelegen percelen verantwoordelijk zijn. Er valt gans het 
jaar door heel veel neerslag door de orografische invloeden 
waardoor de vochtige luchtmassa die zijn oorsprong vindt 
over de Atlantische Oceaan, gedwongen wordt om te stijgen 
en hierdoor condensatie ontstaat. De wijngaarden liggen vaak 
op een helling zodat ze zeker tijdens de zomer toch redelijk 
wat zon opvangen, en met speciale snoeitechnieken tracht 
men de nadelen van de overvloedige neerslag te omzeilen.

(Lees verder op pagina 78)
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(Vervolg pagina 76)

Désiré Petit startte in 1932 het domein te Pupillin. Vandaag 
de dag draagt het domein nog steeds zijn naam. Sinds 1936 
behoort de gemeente Pupillin tot de AOC Arbois en mag 
dankzij de opmerkelijke kwaliteit sinds 1970 als enige de 
naam van zijn gemeente toevoegen aan de appellatie.  Zijn 
twee zonen Gerard en Marcel hebben het domein dat toen 
1,5 hectare groot was in 1970 overgenomen en hebben 
het een innoverende dimensie gegeven. De meest recente 
generatiewissel is in 2009 gebeurd. Damien en zijn zus 
Anne-Laure zijn sindsdien de stuwende kracht achter dit snel 
groeiende wijnhuis. Ze bezitten ondertussen reeds 27 hectare 
wijngaarden die over drie appellaties zijn verdeeld : AOC 
Arbois, AOC Côtes du Jura en AOC Château-Chalon.

De nieuwe leiding van het wijnhuis bracht natuurlijk ook een 
nieuwe filosofie met zich mee. Het duo wou de biologische 
weg bewandelen waarbij de eerste ingreep in die richting een 
test was met het stoppen van het maaien van het gras tussen 
de ranken. Ondertussen laten ze het gras overal staan. De 
biologische invloeden wonnen jaar na jaar aan belang en vanaf 
2017 zijn ongeveer 2/3 van hun percelen organisch en worden 
de eerste pogingen tot het evolueren naar de biodynamische 
wijnbouw ondernomen. Deze conversie gebeurt wel heel 
geleidelijk aan om de oude wijnstokken niet te bruuskeren. 
Er wordt ook geëxperimenteerd met een vinificatie zonder 
toevoeging van zwavel en/of sulfieten. Sowieso komt elke 

fermentatie enkel door de inheemse gisten op gang. De 
Ldruiven worden enkel met de hand geplukt en er worden 
geen zware werktuigen meer gebruikt zodat de bodem niet 
wordt aangestampt. In de winter wordt er bemest met radijs, 
rogge en haver, dit zorgt ervoor dat de bodem luchtiger wordt. 
Al deze keuzes hebben tot een ongekend microleven in de 
bodem geleid. Het wijnhuis schenkt heel veel aandacht aan 
een rationele exploitatie van de bodem en probeert ook erosie 
tegen te gaan. In de wijnkelder streven ze naar finesse en 
complexiteit die de identiteit van het terroir tonen. De wijnen 
worden gevinifieerd volgens de zuiverste artisanale tradities 
en de rijping neemt plaats in eiken vaten.

Dit wijnhuis wordt op allerlei concours regelmatig bekroond. 
Beter dan via een artikel of een website, willen ze jullie zelf hun 
wijnen laten ontdekken op hun domein en na een bezoek aan 
de kelders een glas delen met jullie. Als je toevallig in de buurt 
bent, laat dan zeker de kans niet liggen om op jouw beurt 
warm te worden ontvangen door de derde generatie Petit!

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

ARBOIS PUPULLIN

  CUVÉE JULES 
100% Chardonnay

2021
 

€ 15,90 € 11,32

  TRADITION
  TRADITION

70% Chardonnay & 30% Savagnin

2020
2021

€ 17,50 
€ 17,50

€ 12,15 
€ 12,15

  SAVAGNIN FLORALE
100% Savagnin

2020 € 20,50 € 14,46

  LE GRAPIOT
100% Chardonnay

2020 € 22,50 € 15,95

  SAVAGNIN OUILLÉ 
 100%  Savagnin

2016 binnenkort binnenkort

  AMPHORES 
100%  Savagnin

- binnenkort binnenkort

  CUVÉE L’ESSEN’CIEL - SAVAGNIN OUILLÉ
100% Savagnin

2020 € 22,50 € 15,95

  VIN JAUNE 62 CL

100% Savagnin

2013 uitverkocht uitverkocht

  VIN DE PAILLE 37,5 CL

1/3 Savagnin, 1/3 Chardonnay & 1/3 Ploussard

CHÂTEAU CHALON

2011 € 33,30 € 23,57

  VIN JAUNE - CHÂTEAU CHALON 62 CL

100% Savagnin

2013 uitverkocht uitverkocht

ARBOIS PUPULLIN

  PLOUSSARD 
100% Ploussard

2021 € 16,50 € 11,40

  PINOT NOIR 
  PINOT NOIR

100% Pinot Noir

2019 
2021

€ 16,50 
€ 16,50

€ 11,40 
€ 11,40

  TROUSSEAU LES GRANDES GARDES
100% Trousseau 

2021 € 17,50 € 12,48

  PLOUSSARD DE FEULE
100% Ploussard 

2021 € 22,50 € 15,79
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

ROUSSETTE DE SAVOIE

  APREMONT '1248'
100% Jacquère

BIO 2021 € 21,30 € 14,96

  SON ALTESSE
100% Altesse

CHIGNIN BERGERON

BIO 2021 € 21,50 € 14,96

  LE GRAND BLANC
100% Roussanne

BIO 2020 € 24,50 € 17,19

  GARANCE
100% Roussanne

BIO 2019 € 27,50 € 19,26

GAMAY DE SAVOIE

  EL SHEITAN
100% Gamay
 
ARBIN

BIO 2020
 

uitverkocht uitverkocht

  LA BELLE ROMAINE  
100% Mondeuse

BIO 2020 € 21,50 € 14,96

  (N)45°30.506' (E)6°04.451' 
100% Mondeuse

BIO 2020 € 28,50 € 20,17 

  L' INTÉGRAAL
100% Mondeuse

BIO 2020 € 28,50 € 20,17 

  LA NOIRE
100% Mondeuse 

BIO 2017
 

€ 34,50
 

€ 24,30
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We vinden Château de Merande op een boogscheut van de 
Isère.  Deze (berg)rivier in de Savoie heeft de diep ingesneden 
vallei tussen Albertville en Chambéry vorm gegeven.  De 
stad Albertville doet natuurlijk een belletje rinkelen door de 
Olympische Spelen in 1992.  Op zich is dit geen bijzonder 
nieuws, maar wel als je de reflectie maakt dat dit winterspelen 
waren, iets wat je toch niet direct met wijn associeert.  In 
dit prachtige en ruwe bergachtige landschap is Château de 
Merande de absolute protagonist van de biodynamische 
wijnbouw in de Savoie. Château de Merande bezit 12 hectare 
aan wijngaarden, waaronder prestigieuze percelen in Le 
Paradis en Les Terrasses de Lourdens op de historische 
hellingen van de Savoie.  De meeste wijngaarden liggen op 
de onderste pentes van de immense bergflank die culmineert 
op de meer dan 1200 meter hoge Rocher du Guet. Mondeuse, 
waarvan je op sommige percelen meer dan 50 jaar oude 
ranken vindt die slechts een zeer laag rendement geven en 
zo alle rijkdom en de typiciteit van de Cru Arbin exprimeren, 
is de meest aangeplante druif.  Mondeuse kreeg het zwaar 
te verduren door de Phylloxera plaag.  Na een kort herstel in 
het begin van de 20e eeuw viel het aantal beplante hectare in 
jaren ‘70 terug tot slechts 200.  Maar recentelijk is men toch de 
intrinsieke kwaliteiten van deze druif terug aan het ontdekken 
en is Mondeuse aan een opmars bezig.  Dit ras geeft een 
intense kleur aan de wijn en door zijn hoog gehalte aan 
tannines en zuren bezit hij uitstekende bewaarcapaciteiten.  
Het domein bezit ook druiven die meer familiair in de oren 
klinken.  Zo hebben ze een 2 hectare grote wijngaard aan 
de voet van de rots ‘Le Grand Blanc’ die met Roussanne is 

beplant.  De Gamay druif voelt zich hier ook thuis en daarvan 
bezitten ze enkele 10-tallen are.  Met Altesse ranken in de 
morene van de Mérande gletsjer komen we terug op minder 
gekend terrein.  Deze druif die in de Savoie zijn thuisbasis kent, 
geeft lage rendementen en kan dankzij zijn zuren een mooi 
bewaarpotentieel bieden.  Deze druif staat ook gekend als 
Roussette en doet in het glas wat aan Furmint denken.  De 
taken worden door de twee broers onderling verdeeld.  André 
doet de administratie, verkoop en het snoeiwerk.  Daniel 
bewerkt de bodem en is de baas in de wijnkelder.  Beide 
zijn perfectionnisten, maar desondanks doen ze steeds 
minder interventies.  Dit heeft voornamelijk betrekking op de 
vinificatie die een natuurlijk verloopt kent zonder toevoeging 
van sulfiet.  De ranken worden als een levende identiteit gezien 
die verbonden zijn met de cosmos.  

De vegetatieve cyclus staat in correlatie met de stand van de 
maan en de planeten.  Er wordt veel aandacht geschonken 
aan biodynamische preparaten en een rijke biodiversiteit 
in en rond de wijngaarden.  De arbeid in de soms steile 
wijngaarden gebeurt manueel of met de hulp van paarden.    
In 2001 werd de wijnkelder volledig vernieuwd.  De vinificatie 
verloopt aan een lage temperatuur waarbij enkel de trossen 
en de inheemse gisten onderdeel zijn van dit delicate proces.  
Hierdoor worden de karakteristieken van het terroir maximaal 
bewaard.  Waar mogelijk krijgt het sap ook een malolactische 
fermentatie.  De opvoeding gebeurt voornamelijk in barriques 
en grote foudres. 

C H Â T E A U 
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CRÉMANT D'ALSACE

  BRUT NATURE ZÉRO DOSAGE
64% Pinot Gris, 25% Pinot Auxerrois en 11% Chardonnay
 

  BRUT NATURE ZÉRO DOSAGE MAGNUM

41% Pinot Gris, 35% Pinot Auxerrois, 12% Chardonnay &  
8% Pinot Blanc, Riesling, Pinot Noir

BIO 
 
 

BIO

2020 
 
 

2012

€ 23,50 
 
 

€ 70,00

€ 16,53 
 
 

€ 50,00

ALSACE

  7 GRAINS
30% Riesling, 25% Gewurztraminer, 16% Pinot Gris, 10% Pinot Auxerrois, 
9% Pinot Blanc, 7% Pinot Noir en 3% Muscat Ottonel

BIO 2021 € 16,00 € 11,28

  ROSENBERG: SYLVANER VIEILLES VIGNES
100% Sylvaner

BIO 2020 € 18,00 € 12,81

  ROSENBERG: PINOT GRIS
  ROSENBERG: PINOT GRIS

100% Pinot Gris

BIO 
BIO

2018 
2021

€ 23,90 
€ 23,90

€ 16,86
€ 16,86

  CLOS SAND
100% Riesling

BIO 2018 € 28,30 € 20,50

  '4' GEWURZTRAMINER
100% Gewurztraminer (Rosenberg, Grand Cru Hengst, 
Grand Cru Steingrubler & Grabnd Cru Pfresigberg) 

BIO 2017 € 32,30 € 22,85

  RIESLING GRAND CRU HENGST 
  RIESLING GRAND CRU HENGST

100% Riesling

BIO 
BIO

2018 
2020

€ 35,50 
€ 35,50

€ 25,12 
€ 25,12

ALSACE - OP AANVRAAG

  SAND
  SAND MAGNUM

100% Pinot Blanc

BIO 
BIO

2021
2021

€ 23,50 
€ 58,00 

€ 16,52 
€ 40,00 
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We vinden Domaine Barmès-Buecher in Wettolsheim.  Een 
Franse naam voor een wijnbedrijf in een dorp met een Duits 
klinkende naam verraadt al snel de locatie, want dit kan 
enkel in de Elzas.  Deze brede vallei van de Rijn, die geprangt 
zit tussen het Zwarte Woud en de Vogezen biedt, naast een 
prachtige setting, ook veel mogelijkheden om wijnen met een 
typisch streekgebonden karakter te maken.     

Domaine Barmès-Buecher bracht, dankzij het huwelijk van 
Geneviève Buecher en François Barmès, 17e eeuwse familie-
wijngaarden samen.  Dit gaf een stevige basis voor de start 
van hun gezamenlijk wijnproject in 1985.  De wijnbouw 
gebeurde steeds in harmonie met de natuur en dus was het 
een logische stap om volgens de biodynamische principes te 
beginnen werken.  Dit proces werd in 1998 officieel gemaakt 
en 3 jaar later was het biodynamie-cerficaat voor hun volledige 
18 hectare een feit. 

Door zijn plotse overlijden in 2011 werden hun kinderen, 
Sophie en Maxime, sneller dan verwacht volledig betrokken 
in het wijn-gebeuren. Sophie nam het commerciële aspect op 
zich en Maxime werd verantwoordelijk voor het beheer van 
de wijngaarden en de vinificatie.  Deze overgang leidde niet 
tot een stijlbreuk.  Hun karaktervolle wijnen bulken van de 
energie en emoties waarbij ook een diepgaande uiting van 
het terroir en de typiciteit van het druivenras natuurlijk niet 
mogen ontbreken.  Ook de karakteristieken van de jaargang 
moeten herkenbaar zijn in het glas volgens de wijnbouwer.  In 
de wijnkelder wordt er dus niet gepoogd om jaar na jaar exact 

dezelfde wijn te produceren, maar laten ze de meteorologische 
omstandigheden van het oogstjaar beslissen hoe de wijn zal 
smaken.   

Vanuit hun oogpunt is er een wezenlijk verschil tussen 
biologische en biodynamische wijnbouw.  Bij het eerste is 
het belangrijkste aspect het weglaten van herbiciden en 
allerhande chemicaliën.  Iets wat op zich vrij eenvoudig is 
qua instructie.  Biodynamie kun je volgens Sophie en Maxime 
niet op de schoolbanken leren.  Het is een steeds doorlopend 
proces waarbij je nooit het eindpunt bereikt omdat er steeds 
nog iets nieuws te ontdekken valt.  Het is wel een moeilijke 
ontwikkelingsgang waarbij je steeds vertrouwen moet hebben 
dat de biodynamische principes uiteindelijk tot een positief 
resultaat zullen leiden.  Het aanvoelen van de toestand van 
de ranken en de bodem is hierin onontbeerlijk en dus zal je 
Maxime maar slechts zeer zelden voor langer dan één dag 
buiten zijn habitat vinden.  Domaine Barmès-Buecher is lid van 
Biodyvin en Renaissance des Appellations, die beide inzetten 
op biodynamische wijnbouw.

(Lees verder op pagina 84)

D O M A I N E
B A R M È S
B U E C H E R
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VIN DE FRANCE

  MUE VIN ORANGE
60% Gewürztraminer en 40% Pinot Beurrot (Pinot Gris)

ALSACE

BIO 2020 € 27,50 €19,42

  PINOT NOIR RÉSERVE
100% Pinot Noir

BIO 2020 € 23,50 € 16,53
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(Vervolg pagina 82)

Een ander belangrijk onderdeel van hun filosofie betreft de 
waarden die ze zichzelf hebben opgelegd.  Deze aanpak 
zorgt ervoor dat er een diepere zin wordt gegeven aan hun 
manier van wijnbouw waarbij zorg voor de bodem en het 
beschermen van de omgeving essentieel zijn.  Ze vinden het 
een eer om deze historische wijngaarden, die al eeuwen door 
hun voorouders zijn bewerkt, te mogen cultiveren. Naast de 
harmonie met de natuur hechten ze ook veel belang aan de 
menselijke kant van dit wijnverhaal en zo bestaat hun team 
uit gepassioneerde medewerkers die hun levensmotto delen.  
Sophie en Maxime zijn soms zo enthousiast en bulken van 
de zotte ideeën dat Geneviève af en toe eens op de rem moet 
staan.  

Het startpunt van elke vinificatie is de druif.  Het telen ervan 
vereist dus de grootste aandacht en zorg.  Een perfect rijpe 
druif is het resultaat van de delicate interactie tussen de 
wijnrank, de bodem, het weer en de wijnbouwer.  Er wordt 
maximaal ingezet op manuele arbeid in de wijngaard om de 
grond niet teveel aan te stampen met zware machines.  Op 
de indrukwekkende flank van de Hengst heuvel die boven 
Wettolsheim uittorent, gebeurt de bewerking van de bodem 
met behulp van paarden.  Elk perceel krijgt trouwens een op 
maat gemaakte aanpak zodat het zijn authenticiteit behoudt.  

Domaine Barmès-Buecher werkt met 8 streekgebonden 
druivenrassen: Pinot Noir, Riesling, Sylvaner, 

Gewurztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Blanc, Pinot Gris 
en Pinot Auxerrois.  Deze rassen zijn over 7 verschillende 
gehuchten, waaronder 3 die onder het Grand Cru-label vallen, 
verdeeld.  Met zo’n uitgebreid arsenaal aan wijngaarden zal 
het natuurlijk niet verbazen dat ook de bodemsamenstelling 
zeer heterogeen is.  Wat de wijnbouwer de kans geeft om elk 
druivenras op de juiste bodem te laten schitteren.  In deze 
prachtige omgeving, op de eerste voorzichtige pentes van de 
Vogezen, vind je klei, kalksteen, mergel, zandsteen en graniet, 
en dit op verschillende hoogtes, met een andere oriëntatie en 
een variabele hellingshoek.  Een echte speeltuin dus voor een 
wijnbouwer die van aanpakken weet.  

Het diverse aanbod van Domaine Barmès-Buecher 
belichaamt de veelzijdigheid die de Elzas heeft te bieden.  Je 
zal in hun energetische wijnen, die allemaal getuigen van een 
grote persoonlijkheid, de traditie, het respect voor het terroir 
en de kunde van de wijnbouwer proeven. 
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE - SUR LIE

  PÉPIÈRE
100% Melon de Bourgogne

BIO 2021 € 13,50 € 9,17

  CHATEAU THÉBAUD 
100% Melon de Bourgogne

2017 € 22,00 € 15,37

  CRU CLISSON 
  CRU CLISSON

100% Melon de Bourgogne

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE

BIO 
BIO

2017 
2020

€ 22,00 
€ 22,00

€ 15,37 
€ 15,37

  CRU MONNIÈRES ST-FIACRE
100% Melon de Bourgogne

2019 € 22,00 € 15,37

 

M
IN

E
R

A
A

L
 -

 C
O

M
P

L
E

X
 -

 E
L

E
G

A
N

T

Aan de voet van Bretagne vinden we het dorp Maisdon 
sur Sèvre, de thuisbasis van Domaine de la Pépière. De 
geschiedenis van dit wijnhuis start in 1984 met Marc Ollivier, 
afkomstig uit het gehucht Pépière. In deze naam vinden we 
“pépie” terug wat zoveel betekent als “dorst hebben”.

De streek is rotsachtig en de bodem is zeer droog en 
steenachtig. Het zal dus geen verrassing zijn dat water er een 
schaars goed is. Vroeger voldeden de plaatselijke waterputten 
zelfs niet om de gezinnen van voldoende water te voorzien 
tijdens de zomer. Hierdoor grepen ze naar wijn om hun dorst 
te lessen en hierdoor kreeg het dorp toch een zekere reputatie 
van drinkebroers. Sinds heel lang nemen de wijngaarden het 
grootste deel van de hellingen boven het dorp en de rivier in.

Sinds zijn oprichting in 1984 heeft het Domaine de la Pépière op 
regelmatige basis nieuwe percelen aangekocht, vaak unieke 
terroirs die het maken van grote wijnen mogelijk maken. Ze 
zijn er rotsvast van overtuigd dat de kwaliteit van de wijn bijna 
volledig afhangt van de kwaliteit van de druiven en dus besteden 
ze enorm veel aandacht aan het werk in de wijngaard. In 2007 
is Rémi hun team komen versterken en met hem hebben 
ze de keuze gemaakt om op een biologische manier wijn te 
verbouwen. De komst van Gwénaëlle in 2013 luidde de start 
van de biodynamie in.  De complexiteit van hun terroirs in Sèvre 
en Maine geven een grote diversiteit in hun Muscadet wijnen.  
De gebruikte druif is de Melon de Bourgogne, zoals de naam 
al laat vermoeden ligt de oorsprong van deze druif in de 
Bourgogne streek, maar die is daar nu zo goed als volledig 

verdwenen. Maar eigenlijk is deze druif sinds haar verhuis 
naar de Loire streek beter bekend als de Muscadet. Het is een 
kruising tussen de Pinot Blanc en de Gouais Blanc druif.

Sinds het ontstaan van het domein werden de druiven 
steeds handmatig geplukt. De belangrijkste reden om naar 
de biodynamische wijnbouw over te stappen was om de 
ranken meer weerstand te laten opbouwen tegen ziektes en 
om het microscopische leven in de bodem te stimuleren. 
Het domein bezit een certificaat biologische wijnbouw en de 
aanvraag voor een biodynamisch certificaat is lopende. In het 
begin van de 21e eeuw ontsprong bij de wijnbouwers in de 
Muscadet het idee om een Cru-classificatie in het leven te 
roepen. Domaine de la Pépière heeft hierbij van bij het begin 
aan deelgenomen en hierdoor hebben ze de mogelijkheden 
van hun beste wijngaarden met een granieten ondergrond 
ook beter leren kennen. 

D O M A I N E
D E  L A 
P É P I È R E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SANCERRE BLANC

  TRADITION
100% Sauvignon Blanc

BIO 2022 € 22,50 € 16;03

  CÔTE DE MARLOUP
100% Sauvignon Blanc

BIO 2020 € 27,50 € 18,84

  LA BARONNE 
100% Sauvignon Blanc

BIO 2021 € 28,50 € 20,00

  LES PIERRES 
100% Sauvignon Blanc

BIO 2021 € 28,50 € 20,00

  PUR JUS
100% Sauvignon Blanc

BIO 2020 € 28,90 € 20,41

  MENETOU-SALON ROUGE
100% Pinot Noir

SANCERRE ROUGE

BIO 2019 € 20,50 € 14,46

  TRADITION
100% Pinot Noir

BIO 2021 € 25,50 € 18,02

  ANTHOCYANE  
  ANTHOCYANE

100% Pinot Noir 

BIO 
BIO

2018 
2019

€ 37,50 
€ 37,50

€ 24,79
€ 24,79
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Bij Domaine Bernard Fleuriet & Fils zijn we in Sancerre 
aanbeland.  We zitten dus al wat meer richting de bovenloop 
van de Loire. Deze zuidelijkere ligging zorgt voor een meer 
productieve zon zodat de druiven vrij vlot hun volledige 
rijpheid bereiken. De Loire loopt hier op zo’n 150 meter 
boven zeeniveau, maar van zodra je enkele kilometer van 
de oevers verwijderd bent sta je snel op 300 tot 350 meter 
hoogte. Zo krijg je toch wat koelere nachten en dit komt de 
fraîcheur in de wijnen ten goede. Dit grote domein meet meer 
dan 200 hectare en is veel meer dan een pure wijnmakerij. 
Ze proberen grotendeels zelfbedruipend te zijn;  zo telen ze 
graan waar ze bloem en bier van maken, en dit allemaal op 
biologische wijze. Door agrarische exploitatie ontwikkelden 
ze 24 hectare wijngaarden op vaak steile hellingen van een 
braakliggend stuk land dat onder de Sancerre appellatie 
valt. Ze bezitten ook 3 hectare in Menetou-Salon. In totaal 
geeft dit 35 percelen die uitsluitend op zuid en zuidoostelijk 
gerichte hellingen zijn gelegen. De verschillende bodems zijn 
representatief voor de appellatie en bieden ook een grote 
diversiteit: 10% bestaat uit vuursteen, 50% uit caillottes en 
40% uit terres blanches met witte kalk, waardoor Matthieu bij 
de assemblage steeds voor een grote puzzel staat. Hun beste 
percelen zijn rijk aan fossielen van schaal- en schelpdieren. 
Deze terroir zorgt voor uitstekende bewaarwijnen. Hierdoor 
geven ze hun top cuvées voldoende rust in de kelders van 
hun domein vooraleer ze op de markt worden los gelaten. 
Voor hun witte wijnen worden uitsluitend Sauvignon Blanc 
druiven gebruikt, en voor hun rode en rosé wijnen Pinot Noir. 
Er worden dus enkel mono-cépages geproduceerd. De pluk 
wordt volledig met de hand gedaan. Eenmaal aangekomen 

in kelders worden de druiven handmatig gesorteerd. Een 
vibrerende transportband zorgt ervoor dat eventuele dauw 
op de druiven en leksap worden verwijderd. Er is ook geen 
contact met de lucht als de druiven en het sap naar een lager 
niveau verhuizen. De Pinot Noir druiven passeren door een 
zeer vernuftige ontristingsmachine die de druiven volledig 
intact laat. De maceratie start dus met volledige druiven 
zonder enig risico op oxidatie. In de kelders vindt men enkel 
temperatuur-gecontroleerde betonnen vaten. De wijn wordt 
door het dikke en ondoordringbare beton beschermd tegen 
externe invloeden en bruuske temperatuurschommelingen. 
Maar ondanks die dichtheid laat de porositeit van het beton 
toch een heel minieme hoeveelheid zuurstof door die de wijn 
een meer open karakter geeft en ook voor de nodige stabiliteit 
zorgt. De fermentatie gebeurt in grote, naar boven gerichte, 
rechthoekige betonnen cuves zodat het bezinksel sneller zakt. 
Voor de rijping heeft Matthieu de keuze tussen horizontale 
betonnen cuves, eivormige cuves, foudres en barriques. 

Sinds 2016 is het volledige domein bio-gecertificeerd. En 
dit is niet de enigste ontwikkeling. Zo zetten ze ook in op 
agroforestry waarbij ze fruitbomen in de wijngaarden hebben 
geplant. Deze zorgen voor een verhoging in de biodiversiteit 
en hebben verder ook een temperatuur-regulerende functie.  
De strenge selectie van de percelen, de aandacht in het 
productieproces en de minutieuze zorgen die worden besteed 
bij het verzorgen van de wijngaard staan garant voor de 
hoogstaande kwaliteit en perfectie waar de familie Fleuriet 
steeds naar streeft. 

D O M A I N E 
B E R N A R D 
F L E U R I E T  E T
F I L S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAUMUR BLANC

  CLOS DE L’ECOTARD 
100% Chenin Blanc 

BIO 2016 € 25,95 € 19,52

  L’INSOLITE
100% Chenin Blanc

BIO 2019 € 28,00 € 20,00

  L'ECHELIER BLANC
100% Chenin Blanc

  CLOS ROMANS 
  CLOS ROMANS

100% Chenin Blanc  

BIO

BIO 
BIO

2021

2016 
2017

€ 52,50

€ 66,40 
€ 66,40

€ 37,19

€ 47,02 
€ 47,02 
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Roches Neuves uit de Loire is het geesteskind van Thierry 
Germain. Maar meer nog dan bij andere domeinen is de 
voorgeschiedenis hier van groot belang. De wijngaarden, met 
een uitzonderlijk terroir die de typische karakteristieken van de 
Saumur streek belichamen, dateren reeds uit 1850. Tijdens 
een groot deel van de 20e eeuw waren ze eigendom van Denis 
Duveau, een leerling van Emile Peynaud en Jean Ribéreau-
Gayon die in de Bordeaux streek hun sporen hebben verdiend. 
Hij had de wijnen al naar een hoger niveau getild, maar na 
het klimatologisch gezien problematische jaar 1991 heeft 
hij de handdoek gegooid. En toen kwam Thierry Germain in 
beeld : op 23 jarige leeftijd heeft hij toen de Bordeaux streek 
verlaten om in Varrains, vlakbij Saumur, zijn eigen wijndroom 
te starten. Vanaf 1992 heeft hij de 22 hectare aan wijngaarden 
gehuurd en ondertussen zijn ze ook zijn eigendom geworden. 

Op deze manier kreeg hij er met Charly Foucault van Clos 
Rougeard ook een zeer beroemde buur bij. Charly, die 
ondertussen overleden is, geloofde ook rotsvast in de 
biologische wijnbouw en de twee bouwden een intense 
vriendschapsband op. Een relatie waarbij de knowhow van 
beide domeinen enkel wel kon bij varen. Thierry is mede dankzij 
zijn invloed in 2004 met de conversie naar de biodynamische 
wijnbouw gestart.

Een andere belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van 
het domein kwam er in 2007 met de samenwerking met 
Michel Chèvre. Deze wijnbouwer was ook gepassioneerd 
door de biodynamische werkwijze en samen zijn ze pioniers 
geworden in dit domein. Gestimuleerd door Thierry Germain 
heeft Michel Chèvre in 2009 ook enkele percelen aangeschaft 
die ze samen beheren en die natuurlijk ook op een volledig 
biodynamische manier bewerkt worden. 

De wijnen van Michel Chèvre liggen volledig in lijn met deze 
van Roches-Neuves en de vinificatie gebeurt in dezelfde kelder 
in Varrains. De laatste grote verandering op het wijndomein 
was de volledige renovatie van de wijnkelder. De installaties 
zijn nu afgestemd op de individuele percelen en dit heeft voor 
een enorme boost in de kwaliteit gezorgd. Het gebruik van 
nieuwe kleine vaten werd beperkt. De subtiele bittere toetsen 
in de wijn moeten hun oorsprong vinden in het terroir en niet 
van het hout van de vatlagering.

D O M A I N E 
D E S  R O C H E S 
N E U V E S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAUMUR-CHAMPIGNY

  TERRES CHAUDES 
  TERRES CHAUDES
  TERRES CHAUDES  
  TERRES CHAUDES

100% Cabernet Franc  

BIO
BIO 
BIO 
BIO

2016 
2017 
2018 
2021

€ 28,50 
€ 28,50 
€ 28,50 
€ 28,50

€ 20,00 
€ 20,00 
€ 20,00 
€ 20,00

  LA MARGINALE
  LA MARGINALE
  LA MARGINALE 

100% Cabernet Franc  

  FRANC DE PIED
100% Cabernet Franc 

  CLOS DE L'ECHELIER
100% Cabernet Franc 

BIO 
BIO
BIO

BIO 

BIO

2017 
2018 
2021 

 
 

2021
 
 

2021

€ 38,50 
€ 38,50 
€ 38,50 

 
 

€ 40,50 

€ 42,50

€ 27,19 
€ 27,19
€ 27,19

€ 28,93 

€ 30,17

  LES MÉMOIRES
  LES MÉMOIRES 
  LES MÉMOIRES
  LES MÉMOIRES

100% Cabernet Franc

BIO 
BIO 
BIO 
BIO

2016 
2017 
2018 
2021

€ 44,20 
€ 44,20 
€ 44,20 
€ 47,00

€ 31,45 
€ 31,45 
€ 31,45 
€ 33,06
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Een belangrijk aspect van de wijnen van Roches Neuves is de 
samenstelling van de bodem. Die bestaat uit een krijtachtige 
onderlaag, de typische Tuffeau die in de Loire vaak voortkomt, 
met erboven een laag van kleiachtige en zanderige kalksteen. 
De wijngaarden die beplant zijn met de Chenin Blanc druif 
vallen onder de appellatie Saumur. De Cabernet Franc ranken 
die voor de rode wijnen worden gebruikt, gedijen in Saumur-
Champigny. Het was niet zo’n evidente keuze om qua rode 
wijnen enkel met deze druif te werken, zeker niet in de optiek 
dat Thierry enkel absolute topwijnen wilde produceren. Deze 
druif werd vroeger vooral gebruikt om aan massaproductie 
met vaak een eerder bedenkelijke kwaliteit te doen. Een 
ander probleem zijn het hoge alcoholpercentage en het 
overrijpe fruit dat je bij monocépages van deze druif wel 
kan tegenkomen. Thierry besefte snel dat deze druif veel 
zorg vroeg en dat het tijdstip van de oogst cruciaal is om 
elegante en uitgebalanceerde wijnen te verkrijgen. Zoals 
reeds hierboven vermeld is de biodynamische wijnbouw de 
absolute basisfilosofie van Thierry Germain. 

Hij behandelt zijn wijnstokken met veel respect. Zijn devies is: 
doe ze niet bloeden, geef ze geen pijn en stress, en laat de 
plant zijn natuurlijke cyclus doorlopen. Hierdoor cumuleert alle 
energie en puurheid in de druif met de schil als bescherming er 
rond. Door op deze wijze te werken kan hij vrij vroeg oogsten 
en dit levert rode wijnen op die bulken van fris en levendig fruit, 
en dit zonder een te uitgesproken vegetale toets en harde 
tannines. De witte wijnen zijn droog en tonen een complexe 
mineraliteit en worden gedragen door een uitgesproken 
aciditeit.

De biodynamische wijnen van Thierry Germain doen de 
historische wijngaarden nabij Saumur alle eer aan en ze zijn 
een pure reflectie en expressie van hun terroir en de filosofie 
van de wijnbouwer!

D O M A I N E 
D E S  R O C H E S 
N E U V E S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MONAGE - MÉTHODE TRADITIONELLE
Chenin Blanc et Cabernet-Franc 
 

CHINON BLANC

2020 € 20,00 € 14,05

  CHANTE LE VENT 
100% Chenin Blanc 

  LA PART DES ANGES
100% Chenin Blanc
 

CHINON ROSÉ

2021 

2020

€ 17,50 
 

€ 27,00

€ 12,40 

€ 19,01

  GOUTTE DE ROSÉ
 

CHINON

2022 € 12,90 € 9,09

  LE TEMPS DES CERISES 
100% Cabernet Franc

2021 € 15,50 € 11,16

  LES BLANCS MANTEAUX 
100% Cabernet Franc

2020 € 17,50 € 12,81

  LES CHIENS CHIENS 
100% Cabernet Franc

2020 € 19,50 € 13,64

  PIERRE DE TUF 
100% Cabernet Franc

2020 € 24,50 € 17,36
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Domaine Noblaie is meer dan alleen een wijngaard - het is een 
erfgoed van de familie Manzagol Billard sinds 1952. De familie 
heeft een diepe passie voor wijnbouw en een onwankelbare 
toewijding aan het produceren van de hoogste kwaliteit 
wijnen die de essentie van hun erfgoed weerspiegelen. Het 
dagelijkse werk van de mannen en vrouwen op de wijngaard, 
de gezellige momenten en het delen van een hecht team, de 
passie, gevoeligheid en talloze projecten - zelfs de twijfels van 
de familieleden - vinden allemaal hun weg naar elke fles die zij 
produceren.

De 26 hectare grote wijngaard van Domaine Noblaie omvat de 
enige druivenrassen van de AOC Chinon: 20 hectare Cabernet 
Franc en 6 hectare Chenin-druiven.

De familieleden zijn stuk voor stuk wijnbouwexperts met 
verschillende specialisaties, waaronder een professor in 
oenologie, een oenoloog en een landbouwkundig ingenieur. 
Samen werken zij elke dag om de beste resultaten te behalen. 
Maar Domaine Noblaie gaat verder dan het produceren van 
uitstekende wijnen. De familie heeft een diepe toewijding 
aan duurzaamheid en maakt gebruik van biologische 
landbouwpraktijken. Bovendien laten zij dieren zoals kippen 
en schapen grazen in de wijngaarden om zo bij te dragen aan 
het behoud van het milieu en de biodiversiteit. Bij Domaine 
Noblaie vind je niet alleen de passie van de familie in elke fles 
wijn, maar ook hun toewijding aan planeet aarde.

D O M A I N E 
D E  L A  
N O B L A I E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

IGP URFÉ

  FOU DE CHENE - IGP URFÉ
100% Chardonnay

CÔTE ROANNAISE

BIO 2020 € 21,00 € 14,88

  LA COLLINE EN FLAMME
100% Gamay

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  DOMAINE
100% Gamay

BIO 2021 € 16,50 € 11,49

  LA CHAPELLE
  LA CHAPELLE  MAGNUM

100% Gamay 

BIO 
BIO

2020 
2019

€ 21,50 
€ 41,50

€ 15,12 
€ 29,42

  CLOS DU PUY
100% Gamay

BIO 2020 € 23,50 € 16,28

  L'INTEGRALE
  L'INTEGRALE  MAGNUM

100% Gamay  

BIO 
BIO

2019
2019

€ 28,90
€ 62,00

€ 20,33
 € 43,64
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Domaine des Pothiers vinden we in de buurt van enkele kleine 
zijrivieren van de nabijgelegen Loire, die hier nog maar de 
bovenloop is en toch nog redelijk ver is verwijderd van de brede 
stroom die door de beter gekende Loire appellaties vloeit.  We 
zitten dus vrij dicht bij de bron van de rivier in de noordelijke 
uitlopers van het Centraal Massief.  In dit prachtig golvende 
landschap is het verhaal van de familie Pothiers geschreven.   
De laatste vader op zoon opvolging tekende voor een nieuwe 
en grondige renovatie van het domein waarbij Romain de 
biologische weg is ingeslagen.  Recent kwamen hierbij ook 
nog biodynamische principes bij.  De wijnkelder werd opnieuw 
ingericht en het aantal percelen groeide tot 21 hectare.    

De wijnen van Domaine des Pothiers vallen onder Côte 
Roannaise, de meest zuidelijke wijnstreek van de vallei van de 
Loire.  Ondanks zijn vrij hoge ligging van 350 tot 550 meter 
boven zeeniveau werd hier al van in de Middeleeuwen aan 
wijnbouw gedaan.   Door het verschuiven van de focus van 
kwantiteit naar kwaliteit kreeg deze appellatie in 1994 een 
AOC erkenning met in totaal slechts een 200 à 250 hectare 
wijngaarden.   De meeste wijngaarden van Domaine des 
Pothiers liggen rond het wijnhuis met verder ook nog enkele 
percelen in de naburige dorpen.  De bodem bestaat uit graniet 
die door een natuurlijke evolutie en erosie is geëvolueerd naar 
een zandige bodem met een goede waterdoorlaatbaarheid.   
Deze bodemstructuur is het ideale habitat voor de Gamay 
Saint-Romain druif.  Enkele percelen die wat rijker zijn aan klei 
zijn aan de Chardonnay druif toevertrouwd.  De Gamay druif 
kennen we natuurlijk vanuit de Beaujolais maar wordt ook in 
de Loire ook frequent geteeld.  Er staan zo'n 5,000 ranken per 

hectare.  De grond wordt intensief bewerkt en dit om een rijker 
leven in de diepere bodemlagen te bewerkstelligen.   Voor 
de bemesting komt de kudde runderen handig van pas.   De 
stokken worden vrij kort gehouden, samen met een groene 
pluk, zorgt dit ervoor dat de rendementen goed onder controle 
worden gehouden.  De bladeren worden ook uitgedund zodat 
de trossen voldoende verluchting krijgen en dit is een grote 
hulp in de strijd tegen schimmels.

De biologisch geteelde druiven worden steeds manueel 
geoogst wat natuurlijk bijdraagt tot de kwaliteitscontrole.  
Tijdens de klassieke vinificatie in het wijnhuis in Villemontais 
komt de fermentatie uitsluitend op gang door de reeds 
aanwezige gisten in de druiven.  De extractie van de smaken 
gebeurt zachtjes waarbij de meeste processen onder invloed 
van de zwaartekracht verlopen.  De rijping neemt plaats 
in betonnen cuves en conisch gevormde houten vaten.  De 
druiven van de betere percelen zien een aparte vinificatie en 
rijpen in 500 liter vaten van Franse eik en grote foudres waarbij 
het gebruik van nieuw hout uit den boze is.    Domaine des 
Pothiers streeft naar wijnen die het fruit van de Gamay druif 
laten schitteren zonder hierbij de mineraliteit van de bodem uit 
het oog te verliezen.  De hoge ligging en de daarmee gepaard 
gaande koelere klimatologische omstandigheden zorgen 
voor fraîcheur.  Als je deze drie eigenschappen samenbrengt 
krijg je echt wel een prachtige expressie van de Gamay druif 
die profiteert van een op maat gemaakt terroir.  

D O M A I N E 
D E S 
P O T H I E R S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MORGON CUVÉE TRADITION - MARCEL LAPIERRE
  MORGON CUVÉE TRADITION - MARCEL LAPIERRE MAGNUM

  MORGON CUVÉE TRADITION - MARCEL LAPIERRE 300CL

100% Gamay

2022
2022
2021

binnenkort 
binnenkort 
binnenkort

binnenkort 
binnenkort  
binnenkort
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We hoeden er ons voor om het woord “icoon” te vaak te 
gebruiken, maar hier is deze term echt wel op zijn plaats. Wijlen 
Marcel Lapierre, die tijdens de oogst van de 2010 jaargang is 
overleden na een slepende ziekte, heeft dit familiale domein 
een ware cult status bezorgd.

Marcel Lapierre heeft in 1973 de exploitatie van het domein 
van zijn vader overgenomen. Een ontmoeting met Jules 
Chauvet in 1981, de peetvader van de hedendaagse Franse 
bio-beweging, tekende de kentering in zijn manier van wijn 
maken. Vanaf dan besluit hij om enkel nog op een biologische 
wijze wijn te verbouwen. Dit betekent dat de wijngaard op 
een natuurlijke wijze gezond wordt gehouden, dit zonder 
het gebruik van pesticiden en insecticiden. In de wijnkelder 
worden er geen zwavel of uitheemse gisten gebruikt. Vandaag 
klinkt dit vertrouwd in de oren maar begin jaren 80 was dit nog 
een vrij revolutionair gedachtegoed.

Na het overlijden van Marcel hebben zijn zoon Mathieu en 
dochter Camille het werk van hun vader overgenomen met 
een schitterende 2010 jaargang, waarschijnlijk het mooiste 
postume eerbetoon dat Marcel zich kon wensen: namelijk een 
net zo’n lekker en zuiver gefermenteerd druivensap maken als 
hun vader de voorbije 30 jaar heeft gedaan.

Marcel en Camille zijn nog een stapje verder gegaan in het 
biologische gedachtegoed: ze zijn overgeschakeld naar de 
biodynamische wijnbouw.  Met de volgende principes willen 
ze op een zo natuurlijk mogelijk wijze hun wijnen maken : het 
gebruik van oude stokken, een zeer late oogst bij optimale 
rijpheid en een zeer strenge en meestal zelfs dubbele selectie 
van de druiven. Als je deze voorwaarden nauwgezet volgt 
kan je ook zonder toevoeging van sulfieten en/of andere 
chemische substanties toch een top wijn produceren. Hun 
domein en filosofie zijn eigenlijk de absolute tegenpool van de 
massaproductie die je meestal wel vindt in de Beaujolais.

D O M A I N E 
M A R C E L 
L A P I E R R E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  BEAUJOLAIS BLANC
100% Chardonnay
 

2021 € 24,50 € 16,94

  MACÉRATION 
100% Chardonnay 

2021 € 33,90 € 23,88

  CUVÉE KÉKÉ - BEAUJOLAIS 
100% Gamay

2021 € 17,90 € 12,56

  MORGON 
100% Gamay

2022 € 21,50 € 15,29

  MORGON VIEILLES VIGNES 
100% Gamay

2021 € 27,50 € 19,67

 
  MOULIN À VENT 

100% Gamay
2021 € 27,50 € 19,67
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Kévin Descombes is een jonge wijnmaker die sinds 2013 zijn 
eigen wijnmakerij runt in het hart van de Beaujolais in Villié 
Morgon. Hij heeft zijn vaardigheden geleerd van zijn vader 
Georges Descombes, een gerenommeerde wijnmaker in 
de regio. Kévin heeft zichzelf bewezen als een talentvolle en 
ambitieuze wijnmaker, met een passie voor het creëren van 
natuurlijke wijnen met karakter en persoonlijkheid.

De wijngaarden van Kévin Descombes bevinden zich in een 
gebied met een granietachtige bodem, die zeer geschikt is 
voor de Gamay-druif, de belangrijkste druivensoort van de 
regio. Kévin heeft geen biologisch of biodynamisch label, 
maar hij volgt wel natuurlijke methoden bij het kweken van 
zijn druiven. Hij gebruikt geen chemische producten en 
alle werkzaamheden in de wijngaard worden met de hand 
uitgevoerd, zoals het aanaarden, het schoffelen en het 
bewerken van de grond tussen de ranken.

De wijnen van Kévin Descombes worden gekenmerkt door 
hun eenvoud en hun natuurlijke karakter. Hij maakt gebruik 
van inheemse gisten en voert koolzuurmaceraties uit om 
de fruitige en aromatische eigenschappen van de druiven te 
behouden. De wijnen zijn vrolijk, toegankelijk en expressief, 
met een uitstekende balans tussen fruit en zuurgraad. De 
Morgon-cuvée is zijn meest gestructureerde en complexe 
wijn, die uitstekend past bij een goede maaltijd.

De wijnen van Kévin Descombes hebben al snel de aandacht 
getrokken van wijnliefhebbers en critici over de hele wereld. 
Zijn wijnmakerij is nog relatief klein, maar groeit snel in 
populariteit vanwege de uitstekende kwaliteit van zijn wijnen 
en zijn natuurlijke benadering van het wijnmaken. Als je op 
zoek bent naar natuurlijke en karaktervolle wijnen uit de 
Beaujolais, dan zijn de wijnen van Kévin Descombes zeker de 
moeite waard om te ontdekken!

D O M A I N E 
K E V I N 
D E S C O M B E S



113112

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MÂCON PÉRONNE 
100% Chardonnay  

BIO 2021  € 15,90 € 11,16
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Richard en Stéphane Martin hebben in 2015 het Domaine 
du Mont Épin overgenomen. Beide zagen dit als een grote 
buitenkans om het enorme potentieel van dit domein te 
kunnen verzilveren. Dit domein in Bourgogne is over twee 
appellaties verspreid: 4 hectare liggen in Viré-Clessé en hun 
overige 9 hectare bevinden zich in Mâcon-Péronne.

De oude wijnstokken in Viré-Clessé zijn over wijngaarden te 
Breillonde en Troupe verdeeld. De percelen zijn richting de 
zonsopkomst georiënteerd en profiteren van een gunstige 
ligging. De bodem bestaat uit kalksteen en lagen kalkmergel 
die uit het Oxfordiaan tijdens het Jura tijdperk dateren. Deze 
bodemsamenstelling zorgt in combinatie met de zachte 
hellingsgraad voor een goede drainage en geeft dus een 
perfecte waterhuishouding. Viré-Clessé is een vrij jonge 
appellatie die sinds 1999 een AOC status heeft verkregen. 
Toch gaat de wijngeschiedenis hier terug tot in de eerste eeuw 
na Christus. In de Middeleeuwen werd gedurende korte tijd 
de Gamay druif verplant maar door klachten over de kwaliteit 
van de wijnen was het leven van deze druif in deze streek 
maar een kort leven beschoren. Enkel witte wijnen die met de 
Chardonnay druif zijn geproduceerd kunnen onder het Viré-
Clessé label vallen. Deze kleine appellatie beslaat een kleine 
400 hectare aan wijngaarden en heeft een jaarlijkse productie 
van ongeveer 23,000 hectoliter.

De wijngaard in Mâcon-Péronne ligt aan de voet van hun 
wijnkelder. Hij is halfweg op de westelijke helling van de Mont 
Epin ingeplant, deze heuvel zorgt ook voor een natuurlijke 

bescherming van de ranken. Vanop de top heb je een 
schitterend uitzicht op deze grote wijngaard die maar uit 1 
perceel bestaat. Hij wordt begrensd door muren en hagen en 
vormt zo een ingesloten geheel. Overblijfselen uit het feodale 
tijdperk zijn een getuige van de zeer lange geschiedenis van 
dit domein. De appellatie Mâcon is een pak ouder dan Viré-
Clessé en heeft reeds in 1937 een AOC status verkregen. 
Er zijn 27 geografisch gerelateerde benamingen, die steeds 
beginnen met ‘Mâcon’, gevolgd door de sub-streek. In totaal 
zijn er een kleine 2,000 hectare beplant met Chardonnay, Pinot 
Noir en Gamay. Zoals in Viré-Clessé vinden we ook hier een 
lange wijngeschiedenis : de oude Romeinen hebben reeds 
voor het begin van de jaartelling ranken aangeplant en wijn 
verbouwd. Mont Épin lag in die tijd op de Gallo-Romeinse 
trekroute en fungeerde als gastenverblijf.

De ambitieuze topprioriteit van de broers Richard en Stéphane 
is de conversie naar de biologische wijnbouw, zoals ze ook 
met hun ander domein La 
naillet hebben gedaan. Ze moeten nu ook een volledig 
commercieel netwerk uitbouwen om de distributie van hun 
wijnen mogelijk te maken. Het wordt zeer interessant om de 
weg te volgen die Richard en Stéphane met dit schitterende 
domein gaan bewandelen.

D O M A I N E 
D U  M O N T 
É P I N
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  SAINT-VÉRAN
100% Chardonnay

2021 € 21,00 € 14,79

  SAINT-VÉRAN - EN POMMARDS
100% Chardonnay

BIO 2020 € 23,50 € 17,11

  POUILLY-VINZELLES
100% Chardonnay

BIO 2020 € 32,00 € 22,73

  POUILLY-FUISSÉ 
100% Chardonnay

BIO 2021 € 33,00 € 23,55
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Het verhaal van Domaine de la Croix Senaillet start in 1969 
toen Maurice et Claudia Martin het wijnhuis oprichtten. Sinds 
de jaren negentig zijn hun twee zonen Richard en Stéphane de 
stuwende krachten. Ze bezitten 25 hectare wijngaarden die als 
een mozaïek van maar liefst 60 percelen over de Bourgogne 
zijn verdeeld, deze lappendeken strekt zich dan ook nog eens 
over verschillende appellaties uit, waaronder Pouilly-Fuissé, 
Pouilly-Vinzelles, Saint-Véran en Mâcon Davayé. Sinds 2015 
zijn de broers ook eigenaars van Domaine Mont-Epin met 
wijngaarden in Viré-Clessé en Mâcon-Péronne. Aan diversiteit 
is er dus geen gebrek. Stéphane is verantwoordelijk voor de 
wijngaarden en onder impuls van Richard is er in 1999 een 
nieuwe wijnkelder gebouwd. Hun wijnhuis staat nabij de 
hellingen van de Roche de Solutré. Deze 500 meter hoge 
heuvel in het hart van de Bourgogne, dichtbij Mâcon, kent een 
rijke geschiedenis waarin de monniken van de abdij van Cluny 
een grote rol speelden. Op de kalkrijke hellingen werd toen al 
wijn verbouwd. Een wandeling naar de top staat garant voor 
een prachtig uitzicht op de ronde heuvels rond Mâcon.

Al vanaf de jaren negentig werd er op een duurzame manier 
aan wijnbouw gedaan. Dit was eigenlijk voornamelijk voor 
pragmatische redenen, op die manier was het fruit van 
betere kwaliteit en bracht het dus betere wijnen voort. Die 
filosofie werd verder ontwikkeld, dit ook met het oog op de 
verdere ontplooiing van het domein op langere termijn. Deze 
evolutie leidde tot de conversie naar een volledig biologische 
wijnbouw vanaf 2003. In de organische wijnbouw is het 
preventieve werk van cruciaal belang zegt Stéphane. Hierbij is 
er aandacht voor het versterken van de natuurlijke weerstand 

van de ranken, het gebruik van streekeigen middelen en het 
onder controle houden van de rendementen. Deze manier 
van werken zorgt ervoor dat hun wijnen jaar na jaar een 
mooiere expressie worden van hun terroir en hun appellatie. 
Het terroir vindt zijn oorsprong in het Jura tijdperk. De bodem 
bestaat voornamelijk uit mergel en kalksteen. Die laatste 
geeft de wijnen een mineraal karakter. Op de hellingen vind 
je onderaan meestal een dikkere kleirijke laag en meer naar 
de top toe een dunnere kalklaag. De meeste van hun percelen 
bezitten een oostelijke oriëntatie. Rond enkele percelen, zoals 
bv. dat van La Grande Bruyère hebben ze hagen aangeplant 
om de biodiversiteit te versterken. De pluk van de druiven 
aan de 40 jaar oude stokken gebeurt volledig handmatig. De 
beide wijnbouwers doen er alles aan om de druiven bij hun 
optimale rijpheid te oogsten. Hiervoor worden de druiven vaak 
geproefd en ondergaan ze een analyse om hun suikergehalte 
te bepalen. De druivenondergaan een zachte en langzame 
persing om een zo puur mogelijk perssap te bekomen dat 
een maximale expressie toont van de fijne aroma’s die de 
Chardonnay druiven te bieden hebben. Hierna ondergaat 
het sap een alcoholische fermentatie aan lage temperatuur, 
dit is een zeer langzaam proces dat maar liefst 4 maanden 
in beslag neemt en zo wordt het fruitige karakter behouden. 
De malolactische fermentatie zorgt ervoor dat de wijn iets 
minder levendig wordt en een meer vettige toets krijgt. Het 
leidt ook tot meer microbiologische stabiliteit. De wijnen rijpen 
gedurende een 10-tal maanden op droesem waardoor de 
complexiteit toeneemt en het geheel mooi rond wordt.  

D O M A I N E 
D E  L A  C R O I X
S E N A I L L E T
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

MONTAGNY 1ER CRU

  LES BASSETS 2020 € 19,20 € 13,55

  LES BURNINS
100% Chardonnay 

BOUZERON

2019 € 31,00 € 21,90

  LES BOUCHINES 
100% Aligoté

2021 € 22,80 € 16,12

MERCUREY
  LES MARCOEURS 

100% Chardonnay
2020 € 28,50 € 20,25

  BOURGOGNE COTE CHALONNAISE ROUGE
100% Pinot Noir 

MERCUREY ROUGE

2019 € 19,80 € 13,97

  CLOS LA PERRIÈRE - MERCUREY ROUGE 
  CLOS LA PERRIÈRE - MERCUREY ROUGE

100% Pinot Noir

MERCUREY 1ER CRU ROUGE

2019
2020

€ 34,00
€ 34,00

€ 23,97
€ 23,97

  LES PUILLETS 
100% Pinot Noir 
 
SANTENAY 1ER CRU ROUGE

2020 € 39,60 €27,85
 

  GRAND CLOS ROUSSEAU
 100% Pinot Noir 

CORTON GRAND CRU

2019 € 43,60 € 30,74

  LE ROGNET
100% Pinot Noir

2017 €105,00
beperkt

€ 74,55
beperkt
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Reeds 12 generaties van de familie Desfontaine hebben de 
wijncultus hoog gehouden: een passie en een deskundigheid 
die kan teren op een traditie van meer dan 400 jaar, en men 
laat zich nog steeds leiden door het ideaal van perfectie 
onder het motto ‘Ex Nihilo Nihil’ : ‘niks komt uit het niks’.  Hun 
landgoed is gelegen in Chamilly, een klein dorpje ten noorden 
van Mercurey, in het hart van een groene vallei in het noorden 
van de Côte Chalonnaise.  Het kasteel werd in de 17e eeuw 
gebouwd op de fundamenten van een versterkte hoeve die 
reeds uit de 14e eeuw dateren en is sinds het begin van de 
19e eeuw in handen van de familie Desfontaine.  In 1970 
nam Louis Desfontaine de leiding van het domein over en in 
1981 huwde hij Véronique, zijn passie voor wijn zorgde voor 
kwalitatieve wijnen die al snel een referentie werden in de Côte 
Chalonnaise.  

Door zijn vroegtijdige dood in 1999 moest zijn vrouw de 
leiding tijdelijk alleen op zich nemen, maar sinds 2007 krijgt 
ze daarbij de hulp van haar twee zonen: Xavier en Arnaud. 
Tegenwoordig functioneert dit drietal als een echt triumviraat 
waarbij Xavier verantwoordelijk is de voor de vinificatie van 
de witte wijnen en Arnaud zicht over de rode ontfermt.   De 
13 hectare wijngaarden die Château Chamilly in 2007 in hun 
bezit hadden zijn ondertussen tot 30 hectare uitgegroeid.  Ze 
liggen verspreid over de appellaties Bourgogne, Mercurey, 
Montagny en Bouzeron.  Je vindt er een bijna perfecte 
verdeling tussen rode en witte rassen waarvan de klassiekers 
Pinot Noir en Chardonnay het overgrote deel uitmaken.  
Maar ze bezitten ook een 2 hectare grote wijngaard met 
Aligoté.   Deze druif groeit in kleine trossen en kent een vroege 

cyclus wat hem gevoelig maakt voor nachtvorst tijdens het 
voorjaar.  Aligoté biedt hoge rendementen en staat bekend 
voor zijn mooie zuren.Bij Château de Chamilly proberen ze op 
een zo eenvoudig en natuurlijk mogelijke manier te werken.  
Hun wijnen moeten trouw blijven aan de klimatologische 
omstandigheden waarin ze zijn gebouwd en moeten hun 
terroir eer aandoen.  De cultivatie van de wijngaarden gebeurt 
grotendeels volgens de biologische principes.  En ook in de 
wijnkelder hanteren ze deze filosofie.Ze willen hun wijnen 
kunnen maken volgens hun eigen regels en tradities.    De 
huisstijl van Chamilly is Pinot Noir die fijn en elegant is.  

Voor de Chardonnay willen ze een pure en herkenbare 
stijl.  Na een handmatige pluk worden de druiven met zorg 
geselecteerd.  Alle rode wijnen en sommige witte vertoeven 
12 maanden op Franse eik, het percentage aan nieuwe vaten 
dat tijdens de rijping wordt gebruikt varieert in functie van 
de rijkdom die in dat jaartal te vinden is.  Ze willen te allen 
prijze een dominante houtsmaak vermijden en dus wordt er 
met het gebruik van nieuwe vaten sowieso zeer spaarzaam 
omgesprongen.  De vinificatie van alle percelen gebeurt 
afzonderlijk zodat het unieke karakter steeds bewaard blijft.  
De vinficatie van de rode wijnen neemt plaats op Château 
de Chamilly.  Voor de witte wijnen gebeurt dit op Château 
de Cary Potet in Buxy.  Dit kasteel dat in eigendom is van de 
Besset familie, situeert zich veel dichter bij hun wijngaarden 
in Montagny en zo zijn de druiven sneller in de wijnkelder en 
treden er geen ongewenste oxidatie en kneuzingen op tijdens 
het transport. 

C H Â T E A U  D E 
C H A M I L LY
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

CHABLIS

  CHABLIS  37.5 CL 
  CHABLIS 

100% Chardonnay

CHABLIS PREMIER CRU

BIO 

BIO

2019 

2021

€ 11,00 

€ 24,40

€ 7,81 

€ 17,19

  VAU DE VEY
100% Chardonnay  

BIO 2021 € 35,20 € 24,63 

  LA FOURCHAUME 
  LA FOURCHAUME 

100% Chardonnay 

CHABLIS GRAND CRU

BIO 
BIO

2020
2021

€ 42,50 
€ 42,50

€ 29,83
€ 29,83

  VAUDÉSIR
100% Chardonnay

BIO 2018 uitverkocht uitverkocht

  BLANCHOT
100% Chardonnay 

BIO 2018 uitverkocht uitverkocht

  'LE CLOS'
100% Chardonnay 

BIO 2020 € 78,60 
beperkte stock

€ 55,21 
beperkte stock
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Het verhaal van Domaine de l’Enclos omvat zowel een grote 
portie ‘oud’ als ‘nieuw’.  Dit zeer jonge wijnhuis in Chablis 
dat in 2016 is opgericht door de broers Romain en Damien 
Bouchard teert op vele decennia aan opgedane kennis in de 
wijnwereld.  Hun ouders Joëlle en Pascal waren reeds de 
derde generatie wijnbouwers en hun twee zonen spendeerden 
dus een groot deel van hun tijd tussen de ranken en in de 
wijnkelder.  Reeds vanop jonge leeftijd namen ze zo actief deel 
aan het wijngebeuren.  In 2005 konden ze het kleine wijnhuis 
Domaine de la Grande Chaume overnemen en zo kwam de 
volgende stap om op eigen benen in de wijnbusiness te staan.  
Ze mochten van hun vader deze organisch geteelde druiven in 
een hoek van zijn wijnkelder verwerken en zo zag hun eerste 
‘eigen’ wijn het levenslicht.  

Tien jaar later verkocht Pascal zijn wijnmakerij en zaten de 
broers dus zonder materiaal en plaats om de vinificatie te doen.  
Maar deze verkoop bracht ook nieuwe opties want ze kregen 
de centen ervan.  Zo hadden ze plots de middelen om hun 
eigen weg in te slaan en hun droomproject op te starten.  De 
kleine 4 hectare die ze reeds in bezit hadden was onvoldoende 
om rendabel te zijn dus kochten ze 25 extra hectare.  Zoals 
de traditie in Bourgogne het wil betreft het kleine percelen die 
over een groot aantal appellaties zijn uitgesmeerd.  Ze hadden 
hierbij het geluk om enkele wijngaarden op toplocaties, die 
onder Grand Cru en Premier Cru vallen, op de kop te tikken.  
De 1,5 hectare Grand Cru is verdeeld over Clos, Blanchot en 
Vaudésir, en de 8 hectare Premier Cru vind je in Fourchaume, 
Mont de Milieu en Vau de Vey.  Hun nieuw verworven percelen, 
die gedeeltelijk door hun vader waren beplant, bevatten zeer 

weinig jonge aanplantingen.  De gemiddelde leeftijd van de 
stokken bedraagt meer dan 30 jaar, wat natuurlijk ideaal is om 
direct het volle potentieel van het terroir te kunnen benutten.  
Direct na de aankoop van de nieuwe lappen grond werd 
gestart met de conversie naar biologische wijnbouw.       

De twee broers en een enthousiast team van twaalf 
medewerkers werken gans het jaar door op het domein, 
waarbij de meeste aandacht uitgaat naar het onderhoud van 
de wijngaarden.  Het leven in de bodem, die uit klei en kalksteen 
bestaat, gezond houden is hier een groot onderdeel van.  Ze 
maken groeven in de toplaag om die wat minder compact 
te maken en tussen de ranken worden zaden gestrooid.  De 
bemesting gebeurt op biologische wijze.  Ook voor de strijd 
tegen ziektes en schimmel teren ze op natuurlijke producten 
waarbij zwavel, koper en plantenextracten onderdeel van zijn.  
In de zomer wordt een deel van de bladeren verwijderd, een 
tijdrovend werkje, maar zo krijgen de trossen meer zonlicht.  
De druiven worden enkel bij optimale rijpheid geplukt zodat 
ze nooit een chaptalisatie hoeven te doen.  Alle cru percelen 
worden manueel geplukt.  

(Lees verder op pagina 104)

D O M A I N E 
D E  L' E N C L O S
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‘ Ê T R E  V I G N E R O N , 
C ' E S T  A I M E R , 
D O U T E R ,  S E 
R E M E T T R E  E N 
Q U E S T I O N ,  P R E N D R E 
D E S  R I S Q U E S , 
A S S U M E R  S E S 
C H O I X ,  R E S P E C T E R 
L A  N A T U R E ,  L E 
T E M P S ,  L E S  H O M M E S , 
T R A V A I L L E R  D U R  E T 
PA R T A G E R ’ .

(Vervolg pagina 102)

Nu hadden de broers natuurlijk ook nog een plaats nodig om 
al die druiven te verwerken.  In het centraal gelegen deel van 
Chablis vonden ze een groot pand, een voormalig huis van de 
arbeidersmonniken van de abdij van Pontigny, inclusief een 
groot 19e-eeuws gebouw.  Er werd snel gestart met de aanleg 
van een 450 m² grote wijnkelder die gedeeltelijk ondergronds is 
uitgebouwd.  De dikke betonnen muren bieden een uitstekende 
isolatie en zorgen voor een constante temperatuur.  Bij de 
vinificatie, die volledig door gravitatie gebeurt, worden geen 
chemische producten gebruikt.  De fermentatie komt op gang 
door inheemse gisten.  Ook met het gebruik van sulfieten 
wordt heel rigoreus omgesprongen.  Voor de rijping, die tot 
12 maanden in beslag neemt voor de Grand en Premier Cru 
wijnen, beschikken ze over een groot arsenaal aan inox cuves 
en houten vaten.  De malolactische fermentatie gebeurt op 
spontane wijze.  Zowel in de wijnkelder als op de wijngaarden 
is respect voor de eigenheid van de Chardonnay druiven en 
het terroir het belangrijkste.  Deze filosofie resulteert in rijke 
Chablis wijnen met veel volume, prachtig rijp fruit en fraîcheur.   
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

HAUTES COTES DE BEAUNE

  BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE BEAUNE BLANC
100% Chardonnay 
 
SAINT- ROMAIN

2020 uitverkocht uitverkocht

  SOUS LE CHATEAU
100% Chardonnay 

MEURSAULT

2020 € 36,50 € 26,03

  LES MEIX CHAVAUX BLANC 
100% Chardonnay  

PULIGNY-MONTRACHET 1ER CRU

2020 uitverkocht uitverkocht

  LES FOLATIÈRES 
100% Chardonnay 

2019 € 103,00  € 72,73

HAUTES COTES DE BEAUNE

  VIEILLES VIGNES 
100% Pinot Noir

2020 € 20,90 € 14,79

  CLOS DE LA PERRIÈRE 
  CLOS DE LA PERRIÈRE 

100% Pinot Noir
 
BEAUNE 1ER CRU

2018 
2020

€ 25,50 
€ 25,50

€ 17,85 
€ 17,85

  LES AIGROTS ROUGE 
  LES AIGROTS ROUGE
  LES AIGROTS ROUGE 

100% Pinot Noir

POMMARD

2018 
2019 
2020

€ 38,50 
€ 38,50 
€ 38,50

€ 27,27
€ 27,27 
€ 27,27

  LES  PERRIÈRES
  LES PERRIÈRES MAGNUM

  LES PETITS NOIZONS 
100% Pinot Noir

2020 
2019
2020

€ 42,50 
€ 84,00
€ 47,50

€ 30,17
€ 30,17 
€ 59,50 
€ 33,55
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De start van dit verhaal vinden we in Meloisy, een dorp met 
300 inwoners in de Hautes Côtes de Beaune, waarvan de 
naamgeving een Gallo-Romeinse oorsprong kent. Hun 
wijnen hadden reeds in de Middeleeuwen een uitstekende 
reputatie en werden bij dekroning van Philippe II Auguste in 
1180 geschonken. Deze van wijn doordrongen locatie was de 
thuishaven van de Magnien familie. In het begin van de 20e 
eeuw richtte Réne Magnien hier het familiale wijndomein op. 
Door een huwelijk kwam daar later ook nog Domaine Parigot 
bij.

In 1981 zag Sébastien Magnien het levenslicht. Deze zeer 
getalenteerde wijnbouwer deed reeds op heel jonge leeftijd 
een pak ervaring op bij Nicolas Rossignol-Trapet in Gevrey-
Chambertin en Olivier Leflaive in Puligny-Montrachet. Maar 
zijn meest markante passage neemt plaats aan de andere 
kant van de oceaan. Tijdens een 3 maanden durend verblijf 
in een klein wijnhuis in Californië geraakt hij onder de indruk 
van de mogelijkheden van de Pinot Noir druif. In 2001 schaft 
de familie een woning in het hartvan Meursault aan. In 2003 
worden de wijngaarden onder de familie verdeeld en dit eidde 
tot de start van zijn eigen wijnbedrijf waarin zijn moeder Brigitte 
een grote rol speelt. Hun thuishaven is vanaf dan hun recent 
aangekochte woning in Meursault. Het domein bezit in totaal 
12,5 hectare die over 9 appellaties zijn verspreid, waaronder 
ronkende namen zoals Pommard, Volnay en Meursault. 

Zo’n 85% is beplant met Pinot Noir en de rest met Chardonnay. 
De stokken hebben een gemiddelde leeftijd van zo’n 45 jaar 
maar sommige 

zijn reeds een eeuw geleden aangeplant. Het terroir bestaat uit 
klei en kalksteen. Hij heeft een eigen visie en die is in sommige 
aspecten toch redelijk afwijkend van de traditionele paden, 
wat gezien de lange en rijke wijngeschiedenis in Bourgogne 
toch geen evidente keuze was. Hij opteert voor een zo min 
mogelijke interventie in de wijngaarden waarbij vooral het 
gebruik van pesticiden en andere chemische producten aan 
banden werd gelegd. De strijd tegen ziektes en schimmel 
wordt gevoerd door het vakkundig snoeien en een duurzame 
bewerking van de grond. Dit laatste is een heel belangrijk 
aspect voor de mineraliteit in zijn wijnen.

Ook in de wijnkelder gaat het er anders aan toe : de vinificatie 
neemt 18 tot 25 dagen in beslag, in tegenstelling tot de meer 
courante 10 tot 12 dagen. Hierdoor kan de extractie op een 
tragere manier verlopen. De vatlagering loopt op tot 20 
maanden. Dit alles om goed gestructureerde wijnen met veel 
precisie in het fruit te verkrijgen. Hij wil ook dat zijn
wijnen jong al toegankelijk zijn maar tevens een uitstekend 
bewaarpotentieel hebben. Dit kan volgens Sébastien enkel 
als het basisproduct, de druiven dus, een perfecte natuurlijke 
balans hebben.

Deze bedreven en begaafde wijnbouwer werd reeds tijdens 
zijn eerste oogsten door de wijnwereld opgemerkt. Nu, 
met 15 jaar bagage op de teller, proef je al zijn ervaring en 
vakmanschap in het glas.

D O M A I N E 
S E B A S T I E N
M A G N I E N
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

MARSANNAY BLANC

  CLOS DU ROY
100% Chardonnay

2019 uitverkocht uitverkocht

MARSANNAY

  LES LONGEROIES
100% Pinot Noir

GEVREY-CHAMBERTIN

2019 € 40,00 € 28,10

  VIEILLES VIGNES
100% Pinot Noir

2019 € 75,00 € 52,89
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Justine Tissier en Yann Charlopin hebben beide een bachelor 
Vigne & Vin behaald aan het Lycée Viticole de Beaune.  Ze 
hebben elkaar in 2009 leren kennen en die intenser wordende 
vriendschap heeft in 2012 tot een huwelijk geleid.  Ze hadden 
dus een nieuwe thuis nodig en tijdens die zoektocht vonden 
ze een groot huis met een wijnmakerij in Morey-Saint-Denis, 
ten zuiden van Dijon, in het kloppende hart van de Bourgogne.  
Als een grote bonus bij deze aankoop kregen ze ook drie 
kleine wijngaarden in handen.  De percelen zijn verdeeld 
over Côtes de Nuits Villages, Vosne-Romanée en ook nog 
een piepkleine lap grond nabij hun wijnhuis in Morey-Saint-
Denis.  De keuze om deze woonst te verwerven impliceerde 
automatisch ook een leven als wijnbouwer.  Al snel vormde 
zich een visie over hoe ze hun prille stappen in de wijnwereld 
verder wilden uitbouwen.  Na deze kleinschalige start van hun 
wijnbouw-avontuur volgde een, beetje een noodgedwongen, 
zoektocht naar bijkomende percelen om hun project financieel 
levensvatbaar te maken.  En zo kwamen er ook nog percelen 
in Marsannay bij.  Verder konden ze van een bevriende 
Parijzenaar een kleine wijngaard met Aligoté huren.  Het 
wijnkoppel zag in september 2013 hun eerste zeer beperkte 
oogst.  Door het werk in de wijngaard en de wijnkelder konden 
ze toch al hun eigen stempel drukken en gaven ze de wijnen 
een eigen identiteit waarbij het rijke en complexe aromatische 
palet in het oog springt.  Het zijn ook wijnen die jong steeds hun 
potentieel etaleren en respect tonen voor hun terroir. In 2014 
volgde al de volgende uitbreiding met nieuwe aanwinsten 
uit de appellaties Pernand-Vergelesses, Aloxe-Corton en 
Marsannay Les Longeroies.  De daaropvolgende jaren ging 
de expansie van Domaine Charlopin Tissier gestaag verder.  
Waarbij ze ook de gezinsuitbreiding niet zijn vergeten.  In 2015 

kenden ze dankzij de meteorologische omstandigheden hun 
eerste ‘grote’ oogst die tot zeer kwalitatieve wijnen heeft geleid.  
Maar deze voorspoed was van korte duur.  Door de medische 
problemen van Yann en de late vorst in 2016, die de opbrengst 
van enkele percelen zelfs tot nul heeft teruggebracht, kende 
het domein een moeilijke periode.   Gelukkig was de beperkte 
oogst later dat jaar wel van uitstekende kwaliteit.  Door nog 
enkele aanwinsten, met onder andere een klein perceel in 
Gevrey Chambertin, kon de capaciteit van de wijnkelder in 
het najaar van 2017 voor de eerste maal volledig gebruikt 
worden.  Hierbij werden voor het eerst ook aangekochte 
druiven gevinifieerd die onder het label Maison Charlopin 
Tissier op de markt worden gebracht.  Al deze druiven komen 
van percelen die in beheer zijn van dichte familie van Justine 
en Yann.  De wijnen die onder ‘Maison’ vallen, zijn een uiting 
van het familiale aspect dat het koppel zo belangrijk vindt.  
En zo konden ze ook een wijn uit de mythische Clos Vougeot 
Grand Cru appellatie aan hun gamma toevoegen.  Ondanks 
de veelheid aan percelen is de totale oppervlakte van hun 
wijngaarden nog steeds gelimiteerd tot een 5-tal hectare. De 
keuze voor biologische wijnbouw past in hun filosofie.  De vele 
oogsten arriveren allemaal in hun wijnkelder in Morey-Saint-
Denis.  Daar worden alle trossen volledig ontsteelt.  Ze laten 
de fermentatie op gang komen door de inheemse gisten en zo 
werken ze dus volledig volgens de tradities in de Bourgogne.   
De rijping gebeurt in de klassieke vaten van 228 liter, waarbij de 
keuze van de vaten gebeurt in functie van de eigenschappen 
van de wijn.  Enkel voor de Clos Vougeot wordt er uitsluitend 
met nieuwe vaten gewerkt.

D O M A I N E 
C H A R L O P I N
T I S S I E R
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAINT-EMILON GRAND CRU

  CHÂTEAU LES ROCHES BLANCHES
95% Merlot en 5% Cabernet Franc

2018 € 20,50 € 14,46

  PRIEURÉ LA MARZELLE
73% Merlot, 20% Cabernet Franc en 7% Cabernet Sauvignon

2019 € 29,90 € 24,71

  PRIEURÉ LA MARZELLE
92% Merlot en 8% Cabernet Sauvignon

2016 € 34,00 
op bestelling

€ 24,79 
op bestelling

SAINT-EMILON GRAND CRU CLASSÉ

  CHÂTEAU LA MARZELLE
75% Merlot ,15% Cabernet Franc en 10% Cabernet Sauvignon

2012 € 39,80 € 30,74

  CHÂTEAU LA MARZELLE
80% Merlot, 15% Cabernet Franc en 5% Cabernet Sauvignon

2020 € 44,50 € 36,78

POMEROL

  CHÂTEAU BELLE-BRISE
80% Merlot en 20% Cabernet Franc

2016 € 160,00 € 115,70

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAINT-ESTÈPHE

  CHÂTEAU PETIT BOCQ
80% Merlot en 20% Cabernet Franc

2020 € 25,50 € 18,93

  FRANK PHÉLAN
Cabernet Sauvignon en Merlot

2015 € 32,00 € 23,02

  CHÂTEAU PHÉLAN SEGUR
57% Cabernet Sauvignon en 43% Merlot

2018 € 55,00 € 43,02

  CHÂTEAU HAUT-MARBUZET
50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Petit Verdot en 5% Cabernet Franc 

2016 € 49,95 € 41,28

PAUILLAC

  FLEUR DE PÉDESCLAUX - CHÂTEAU PÉDESCLAUX
74% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon en 6% Petit verdot

2015 € 27,50 € 22,81

SAINT-JULIEN 
  DULUC DE BRANAIRE-DUCRU - CHÂTEAU BRANAIRE

53% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 2% Petit Verdot en 1% Cabernet Franc
2015

 
 

€ 29,00

 
 

€ 23,97

  CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU
58% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 5% Petit Verdot en 4% Cabernet Franc

2018 € 61,50 € 50,83

MARGAUX

  BARON DE BRANE - CHÂTEAU BRANE-CANTENAC
65% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon en 3% Cabernet Franc

2016 € 36,00 € 27,93 

  CHÂTEAU BRANE-CANTENAC
70% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 3% Cabernet Franc en 1% Petit Verdot

2015 € 92,50 € 76,45

GRAVES

  LA RÉSERVE DE MALARTIC - CHÂTEAU MALARTIC
58% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc en 2% Petit Verdot

  LA CHAPELLE DE PAPE CLÉMENT - CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
70% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon

2018

2016

€ 26,60

€ 41,00

€ 20,00 
 

€ 30,99

  BLANC - CHÂTEAU CARBONNIEUX
65% Sauvignon Blanc en 35% Sémillon

2019 € 44,00 € 35,20

PESSAC-LÉOGNAN

  BLANC - CHÂTEAU PAPE-CLÉMENT
46% Sauvignon Blanc, 40% Sémillon en 14% Sauvignon Gris

2019 € 148,50 € 113,76

  CHATEAU PAPE CLÉMENT
56% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot en 4% Cabernet Franc

2016 € 120,00 € 99,17

R E C H T E R O E V E R

L I N K E R O E V E R

S E L E C T I E 
B O R D E A U X
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

VIN DE FRANCE

  BIFACE 
  BIFACE MAGNUM  

50% Sauvignon Blanc en 50% Sémillon
 
BORDEAUX

2021 
2021

€ 12,80 
€ 26,00

€ 9,01 
€ 18,18

  NAUJAN BLANC
Sauvignon Blanc en Sémillion

2019 € 32,50 € 23,06

VIN DE FRANCE

  ONDE
50% Merlot & 50% Cabernet Sauvignon

BORDEAUX

2020 € 12,00 € 8,26

  NAUJAN ROUGE
80% Merlot & 20% Cabernet Sauvignon

2017 € 32,50 € 23,06   
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De wijngaarden van Famille Despagne, in het hart van Ent-
re-deux-Mers, teren op een meer dan 200 jaar oude traditie, 
waarbij uitzonderlijk eens vooral vrouwen de hoofdrol hebben 
gespeeld. Zoals de naam al laat vermoeden is dit een familiaal 
gerund domein. Gans hun verhaal en geschiedenis is rond 5 
bijzondere kastelen opgebouwd. Het meest belangrijke is Le 
Château Tour de Mirambeau uit 1769. Dit is het historische 
erfgoed van de familie en wordt al 8 generaties van vrouw op 
vrouw overgedragen. Dit kleine kasteel in de vorm van een to-
ren, ligt in het Middeleeuwse dorp Rauzan. Onder impuls van 
Odile en Jean-Louis Despagne vergroot de reputatie van hun 
wijnen. Dit koppel wordt aanzien als de grondleggers van de 
waarden van de Famille Despagne. De codewoorden hierbij, 
die vandaag nog steeds worden toegepast, zijn : genereus, 
nieuwsgierig en veeleisend.

Entre-deux-Mers is misschien wel niet de gekendste regio in 
Bordeaux, maar het is wel de grootste. Gans het gebied staat 
in het teken van de Atlantische Oceaan. 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 ge-
noemd. 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 uitsteken-
de terroirs. Dit mede dankzij de vele kalksteengroeves die in 
de 18e eeuw zijn uitgehouwen om de nodige bouwstenen 
aan te leveren om de uitbreiding van de stad Bordeaux mo-
gelijk te maken. Onder andere de wijngaarden met een terroir 

van kalksteen voor hun cuvées Biface en L’Onde vinden hier 
hun oorsprong. Naast de historisch gegroeide waarden, die 
hierboven reeds zijn vermeld, is daar in de loop van de meer 
recente geschiedenis nog een belangrijk aspect aan toege-
voegd. Wijnbouw moet volgens de Famille Despagne ook een 
duurzaam karakter hebben waarbij het de taak is van de wijn-
bouwer om het terroir te helpen om zich zo harmonieus mo-
gelijk te exprimeren. Het bewerken van de aarde en het plan-
ten van ranken geeft het wijnhuis de zware verantwoordelijk 
over het welzijn van de bodem. Ze willen de toekomst van de 
volgende generaties wijnbouwers niet hypothekeren door nu 
roofbouw te plegen op deze uitzonderlijke gronden. Ze bewer-
ken de bodem op een mechanische manier om hem zo beter 
te verluchten; dit helpt ook om de biodiversiteit op te drijven. 
Naast het planten van hagen en bomen zijn het plaatsen van 
extra bijenkorven een grote troef om het ecosysteem meer in 
evenwicht te brengen. Zo zijn de ranken ook op een natuur-
lijke manier beter gewapend tegen ziektes en schimmels. Er 
wordt naar een enorme dichte intensiteit in de aanplantingen 
gestreeft. Op deze wijze dalen de rendementen op een natuur-
lijke manier. Sinds 2010 is men voor een 25 hectare gestart 
met de conversie naar biodynamische wijnbouw.

Het loont absoluut de moeite om deze minder evidente en 
daardoor jammer genoeg ook wel wat minder beminde regio 
te ontdekken. En we kunnen ons hiervoor bijna geen beter 
voorbeeld indenken. De wijnen van Famille Despagne etale-
ren zowel een historische rijkdom aan kennis als een prachti-
ge weerspiegeling van hun minerale terroirs in het glas.

FA M I L L E
D E S PA G N E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

FRONSAC

  DELPHIS LA DAUPHINE
100% Merlot 

2016 € 15,50 € 10,74

  CHATEAU DE LA DAUPHINE
85% Merlot & 15% Cabernet Franc 

2018 € 22,50 € 16,53
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Het verhaal van Château de la Dauphine start in 1744 toen de 
bouw van het kasteel aanving in opdracht van Jean-Baptiste 
de Richon. Bij deze was de keuze voor de locatie van zijn 
wijnkasteel vrij evident. Kort na de voltooiing kwam Marie-
Josèphe de Saxe er enkele dagen logeren. Deze gebeurtenis 
gaf de aanleiding tot de naamgeving van het kasteel. Haar 
echtgenoot was ‘le dauphin’, zoon van Louis XV en ze droeg 
dus de titel ‘la dauphine de france’. In de meer recente 
geschiedenis was het kasteel in handen van de familie 
marcetteau de brem, de beroemde wijnfamilie Moueix en 
Jean Halley.

 In 2015 kent het kasteel met de familie Labrune van de 
groep Cegedim zijn huidige eigenaars. Ze willen absoluut 
vasthouden aan de reeds ingeslagen weg en dus biologische 
wijnen maken die de finesse van hun terroir exprimeren. Onder 
het bewind van de verschillende eigenaars is het domein 
stelselmatig uitgebreid en telt nu 53 hectare aan wijngaarden 
waarvan 40 hectare voor hun eerste wijn worden gebruikt 
en de overige 13 voor hun tweede wijn. Met de opgedane 
ervaringen werd dan beslist om een volledige conversie naar 
biologische wijnbouw te doen. In 2015 resulteerde dit in een 
AB-certificaat en dit luidde direct de volgende stap richting de 
biodynamie in. Het wijnhuis werkt op een ethische manier met 
respect voor de omgeving. Tussen de ranken wordt er enkel 
met natuurlijke preparaten bemest, en dit in harmonie met de 
maancyclus. Ze dragen zorg voor de biodiversiteit en springen 
zuinig om met water en energie. Dankzij al deze inspanningen 
voor het milieu ontvingen ze in 2018 twee nieuwe certificaten: 

Haute Valeur Environnementale (niveau 3) en Système de 
Management Environnemental. Hun wijngaarden zijn als 
een lappendeken uitgespreid in een soort van amfitheater 
waarbij er zo’n 60 meter hoogteverschil is tussen de laagste 
en hoogste percelen. Het terroir is met zijn 14 verschillende 
bodemtypes zeer gevarieerd. We kunnen ze wel min of 
meer in drie grote groepen onderscheiden: een plateau met 
de vaak voorkomende mix van klei en kalksteen op een 
ondergrond van kalksteen. Op de hellingen vind je opnieuw 
klei en kalksteen maar deze keer bovenop een dunne laag 
molasse. En ten slotte vind je op de lager gelegen percelen 
een mengeling van klei, leem en zand op een ondergrond 
van klei. Fronsac bevindt zich op linkeroever. Het zal dus niet 
verbazen dat Merlot de overgrote meerderheid uitmaakt, met 
verder nog een kleine hoeveelheid Cabernet Franc die enkel 
voor de eerste wijn wordt gebruikt. In de moderne wijnkelder 
staan 26 grote betonnen cuves en 16 inox cuves van 50 hl. 
Hierdoor kan er parcellair gewerkt worden en dat is gezien de 
grote verscheidenheid aan bodemtypes echt wel een must. 
In 2017 werden 6 hypermoderne betonnen cuves in de vorm 
van een tulp aangekocht. Deze laten een nog betere controle 
van de temperatuur toe. In de indrukwekkende en perfect 
geacclimatiseerde kelder liggen maar liefst 600 eiken vaten! 

Château de La Dauphine is een trendsetter in Bordeaux en 
hun wijnen belichamen op prachtige wijze de achterliggende 
biodynamische filosofie.  

C H Â T E A U 
D E  L A 
D A U P H I N E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

SAINT-ÉMILION GRAND CRU

  PETIT CORBIN DESPAGNE 37,5CL 

  PETIT CORBIN DESPAGNE 
  PETIT CORBIN DESPAGNE MAGNUM 

85% Merlot & 15% Cabernet Franc  

SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ

BIO 
BIO 
BIO

2019 
2019 
2019

€ 13,90 
€ 25,50 
€ 52,00

€ 9,75 
€ 17,93 
€ 36,61

  GRAND CORBIN DESPAGNE
  GRAND CORBIN DESPAGNE MAGNUM

75% Merlot en 24% Cabernet Franc & 1% Cabernet Sauvignon 

BIO
BIO

2019
2019

€ 35,00
€ 70,00

€ 26,94
€ 53,84
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De naam Despagne is reeds van in het begin van de 17e eeuw 
aan Saint-Emilion verbonden. Een oud document uit het lokale 
doopregister maakt reeds in 1665 melding van deze familie. 
In 1812 koopt Louis Despagne enkele percelen grond in Grand 
Corbin. Deze percelen die in de buurt liggen van het icoon 
Cheval Blanc betekenen de start van de wijngeschiedenis 
van deze familie die sindsdien maar liefst zeven generaties 
verder is gegaan. Vanaf het einde van de 19e eeuw werden 
hun wijnen onder de naam Château Grand Corbin-Despagne 
op de markt gebracht. Hun eerste wijn die onder dezelfde 
naam op de markt wordt gebracht valt onder het ‘Grand Cru 
Classé’ label. Saint-Emilion is de enigste regio in Bordeaux 
waarbij deze classificatie niet voor het leven wordt gegeven. 
De wijnen worden regelmatig blind geproefd en enkel degene 
die aan de kwaliteitseisen van dit niveau blijven voldoen 
mogen hun status behouden. In de praktijk betekent dit dat in 
Bordeaux enkel de Grand Cru Classé wijnen uit Saint-Emilion 
ook echt proefondervindelijk die status verdiend hebben. 
Sinds 1996 heeft François Despagne de leiding van het 
kasteel in handen. Deze wijngaarden in het noorden van de 
appellatie Saint-Emilion kunnen in twee bodemtypes worden 
onderscheiden: percelen die uit klei en zand met sporen van 
ijzer bestaan, en percelen met een fijne toplaag die uit oude 
zandsteen bestaat met een onderlaag van klei. Tijdens dit 
onderzoek werden maar liefst 150 bodemstalen onderzocht. 
Bij de analyse van de resultaten werden de verschillende 
bodemtypes en hun hydrologische eigenschappen aan elkaar 
gekoppeld en dit leidde tot de identificatie van 53 percelen 
die vanaf dan een eigen opvolging kregen.Het ecologische 

aspect is enorm belangrijk. Sinds 2005 hebben ze een Terra 
Vitis certificaat van duurzame wijnbouw. En vanaf 2010 wordt 
er volledig biologisch gewerkt.  Van het snoeien tot de oogst 
ondergaan de wijnstokken alle behandelingen die nodig zijn 
om een optimale rijpheid van de druiven te verkrijgen: groene 
snoei, het verwijderen van overtollige knoppen en ontbladeren. 
Ieder perceel krijgt een specifieke behandeling die aan de 
eigenschappen van het perceel is aangepast. Enkele aspecten 
uit de biodynamische wijnbouw worden hier ook toegepast. 

Tijdens de oogstperiode ondergaan de verschillende percelen 
een frequente zintuiglijke analyse die in combinatie met 
chemische analyses er voor zorgt dat de druiven bij hun 
optimale rijpheid worden geoogst. Die oogst gebeurt volledig 
manueel en de druiven worden in kleine kratten naar het 
wijnhuis getransporteerd. Bij aankomst daar gebeurt een 
tweede selectie op vibrerende sorteerbanden. Het sap wordt in 
functie van hun eigenschappen in thermo-gereguleerde cuves 
ondergebracht. Bij de verdere vinificatie wordt ook rekening 
gehouden met de onderlinge nuances tussen de verschillende 
loten. Na de maceratie wordt het sap in 312 houten vaten 
gedaan waar het afhankelijk van het herkomstperceel en het 
oogstjaar tussen de 12 en 18 maanden rijpt. Hierna volgt de 
finale assemblage en worden ze 21 maanden na de oogst 
gebotteld. François is op zoek naar authentieke wijnen die hun 
terroir reflecteren en die pas na jaren kelderrust hun volledige 
complexiteit en potentieel zullen tonen. 

C H Â T E A U 
G R A N D - C O R B I N 
D E S PA G N E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

HAUT-MÉDOC

  MOULIN ROSE DE MALESCASSE 
  MOULIN ROSE DE MALESCASSE MAGNUM 

51% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot en 16% Petit Verdot

2018 
2018

€ 18,90
€ 43,50

€ 13,31 
€ 30,58

  CHÂTEAU DE MALESCASSE
  CHÂTEAU DE MALESCASSE MAGNUM

  CHÂTEAU DE MALESCASSE 300CL

53% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon & 9% Petit Verdot 
  CHÂTEAU DE MALESCASSE CRU BOURGEOIS 

50% Merlot, 28% Cabernet Sauvignon en 22% Petit Verdot

2016
2016
2016

 
2018

€ 28,80
€ 73,50 

€ 174,00

€ 29,90

€ 21,40
€ 51,49

€ 128,84 
 

€ 20,99
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In Lamarque, tussen Saint-Julien en Margaux, vinden we 
Château Malescasse dat in 1824 door de familie Renouil is 
opgericht. Het was een verhaal van vallen en opstaan, een 
woelig vaarwater dat veel grote huizen hebben moeten door-
spartelen. Toen Guy Tesseron het domein overnam in 1970 
waren er nog slechts enkele hectare wijngaard in gebruik. Na 
een paar overnames is het wijnhuis nu in handen van Philippe 
Austruy. Hij zag hierin de kans om naast zijn andere wijndo-
meinen zoals La Commanderie de Peyrassol en La Quinta da 
Côrte een topdomein in Bordeaux aan zijn wijnimperium toe 
te voegen. Hij heeft een indrukwekkende carrière gemaakt in 
de gezondheidssector maar zijn echte passies liggen bij wijn 
en hedendaagse kunst. De overname door Philippe Austruy 
leidde een nieuwe en diepgaande restauratieronde in waarin 
zowel het kasteel, de wijnkelder als de wijngaarden grondig 
werden aangepakt en dit met als doel om er de best mogelijke 
wijnen van de appellatie te produceren. Om dit te bereiken had 
hij een toegewijd team van experts nodig. Tijdens die zoek-
tocht heeft hij niemand minder dan Stéphane Derenoncourt 
kunnen strikken. Hij en zijn team zetten vanaf eind 2012 de 
lijnen uit en overzien de vinificatie en assemblage. Zo maakt 
Château Malescasse zowel gebruik van de jarenlange opge-
bouwde ervaring als van een nieuwe wind die de meest mo-
derne technieken aanbrengt. Hun laatste aanwinst is Nicolas 
Dubedout die onder andere zijn ervaring vanop Chasse-Spleen 
meebrengt. Dit gedeelte van Bordeaux staat gekend voor zijn 
vlakke landschap, maar het wijnhuis en de wijngaard liggen 
toch op een kleine helling, en dit is zelfs het hoogste punt van 
Lamarque, maar dit is wel zeer relatief want de top ligt maar 

op 20 meter boven zeeniveau. Hierdoor is er wel een fractie 
meer wind te bespeuren en dat verklaart de aanwezigheid van 
een molen op hun domein, die trouwens ook de inspiratiebron 
was van één van hun cuvées: Le Moulin Rose de Malescasse. 
De ranken gedijen op een kiezelrijke zacht glooiende bodem 
die zijn onstaan door alluviale afzettingen van de Garonne 
in het Kwartair tijdperk. Deze sedimenten, die uit zandsteen, 
grind en klei bestaan, liggen op een substraat van kalk. Deze 
arme bodem bezit een goede natuurlijke drainage. Dit zorgt 
ervoor dat de wortels diep moeten graven om voldoende 
voedsel te vinden en dit leidt tot een rijke en complexe wijn. 
Vanaf 2012 hebben Stéphane Derenoncourt en zijn team uit-
gebreide bodemanalyses uitgevoerd. Dit leidde tot een intens 
heraanplantings programma waarbij het aantal ranken per 
hectare drastisch werd opgevoerd. Op 3 jaar tijd werd maar 
liefst 30% van de wijngaarden van nieuwe stokken voorzien, 
dit programma zal de komende jaren met dezelfde intensiteit 
verder gaan. De toenmalige dominantie van de Merlot druif 
komt hierbij tot een einde: Cabernet Sauvignon zal zoals in 
de meeste Haut-Médoc domeinen terug de belangrijkste 
druif worden. Ook in de wijnkelder zijn er onder impuls van 
Marie-Amélie Austruy en François Castillon drastische veran-
deringen gebeurd zodat de vinificatie perceel per perceel kan 
gebeuren. De oude inox cuves zijn vervangen door zes 90 hl 
grote houten vaten om het sap van de mooiste percelen in op 
te vangen. 

C H Â T E A U 
M A L E S C A S S E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

POMEROL

  LE SEUIL DE MAZEYRES - POMEROL
70% Merlot & 30% Cabernet Franc

BIO 2018 € 21,00 € € 16,94

  CHÂTEAU MAZEYRES - POMEROL
66% Merlot, 29% Cabernet-Franc & 5% Petit Verdot

BIO 2018 € 33,60 € 27,73
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De Pomerol-wijnen van Château Mazeyres zijn op vele vlakken 
een buitenbeentje in Libourne en tekenen zo voor een niet zo’n 
klassieke Bordeaux-ervaring. Château Mazeyres beschikt 
tmaar liefst over 25,5 hectare aan wijngaarden, wat het de 
derde grootste speler in Pomerol maakt. Het leuke en het 
aparte hierbij is dat die percelen over verscheidene locaties 
zijn verspreid, en dit met drie verschillende bodemtypes. Het 
prachtige landhuis ligt op slechts enkele honderden meters 
van de Isle. Deze kronkelende rivier is dankzij zijn rijke alluviale 
afzettingen, die afkomstig zijn van het Centraal Massief en 
de Pyreneeën, onlosmakelijk verbonden met de wijnen van 
Château Mazeyres. Het zal geen verrassing zijn dat Merlot hier 
de dominante druif is maar ongeveer een kwart van de blend 
bestaat uit Cabernet Franc, wat naar Pomerol-normen toch 
een vrij hoog aandeel is.  Een klein aandeel Petit Verdot, die 
nog maar vrij recent is toegestaan in de appellatie, is een nog 
grotere zeldzaamheid en ondanks het beperkte percentage 
geeft deze druif de wijnen toch een opmerkelijke touch, 
waarbij vooral de hoge zuren voor extra fraîcheur zorgen. Door 
de toename van het aantal hete zomers is het tijdstip van de 
pluk enorm belangrijk. Ze willen absoluut vermijden dat de 
druiven in een te rijpe toestand worden geplukt. De zandrijke 
bodems warmen snel op. Bij nieuwe aanplantingen wordt hier 
rekening mee gehouden en kiezen ze voor de druivensoort die 
zich het best thuisvoelt in een warmer wordende atmosfeer.
De wijngaarden rond het wijnhuis liggen dicht bij de grens 
met Saint-Emilion, aan de westelijke kant van de appellatie. 
Je vindt hier klei-rijke kiezels en grind, waarvan sommige 
maar zo groot zijn als een grove zandkorrel. In de toplaag is 

er ook wat zand aanwezig. Deze bodemsamenstelling leidt 
tot verfijnde en elegante wijnen. De wijngaarden in het zuiden 
van Pomerol bestaan uit een klei met een zandige toplaag.  
De wortels worden dus gedwongen om in die dieper gelegen 
klei hun voedingsstoffen te gaan zoeken. De trossen van 
deze percelen zorgen voor vlezige wijnen. Ten slotte bezitten 
ze ook nog wijngaarden die helemaal aan de andere kant 
liggen. Je vindt ze aan de oostelijke zijde, aan de voet van het 
beroemde plateau van Pomerol. Hier bestaat de ondergrond 
uit grindachtige klei met een veel lager aandeel aan zand dan 
op de andere locaties. Dit deel van de oogst zorgt voor het 
geraamte en de structuur van de wijnen.  Als je de druiven van 
al deze bodemvariëteiten samenbrengt krijg je een complex 
geheel waarin de hand van Alain Moueix duidelijk merkbaar is. 
Deze oenoloog is al sinds 1992 actief op het domein. Maar het 
was pas bij de overname van het domein door Sogecap in 2010 
dat er voldoende financiële middelen vrijkwamen om echt zijn 
stempel te kunnen drukken op het profiel van de wijnen. Er 
werd direct met biologische wijnbouw geëxperimenteerd en 
reeds in 2015 was de volledige conversie met certificaat een 
feit. Ondertussen was Alain al bezig met de volgende stap voor 
te bereiden en in 2018 was het domein officieel ‘biodyamisch’. 
Een visie en manier van aanpakken die in Bordeaux toch vrij 
uniek is. Deze aanpak leidt tot meer harmonische, elegante 
en levendige wijnen. En laat dat nu net de karakteristieken zijn 
waar hij op zoek naar is. En dit natuurlijk zonder de eigenheid 
van Pomerol op te geven! De zijdezachte textuur, het florale 
aspect en de spanning laten zich ook opmerken, maar dit 
zonder in te binden op de finesse!

C H Â T E A U 
M A Z E Y R E S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  JACOBUS 
100% Riesling

ORTSWEIN

BIO 2020 uitverkocht uitverkocht

  ALTE REBEN - HALLGARTEN
100% Riesling

BIO 2020 uitverkocht uitverkocht

  QUARZIT - OESTRICHER
100% Riesling

ERSTE LAGE

BIO 2020 uitverkocht uitverkocht

  KLOSTERBERG - OESTRICHER
100% Riesling
 
GROSSE LAGE

BIO 2018 uitverkocht uitverkocht

  DOOSBERG - OESTRICHER
100% Riesling

BIO 2018  uitverkocht uitverkocht
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Het Weingut Peter Jakob Kühn kent een lange geschiedenis 
en is reeds 230 jaar familiebezit. Het ligt langs de oevers van 
de Rijn in Oestrich-Winkel. ln de jaren zeventig kreeg het zijn 
moderne gedaante toen Peter Jakob en zijn vrouw Angela 
het wijnhuis zijn beginnen runnen. Sinds 2004 zijn ze lid van 
Demeter en werken ze volgens de biodynamische principes. 
Hoe meer ze het begrip biodynamisch beheersen, hoe dichter 
ze bij de harmonie tussen natuur en wijn komen. Hun zoon 
Peter Bernhard heeft de wijnmicrobe geërfd. Hij heeft zich 
onder de vakkundige begeleiding van zijn vader volledig 
kunnen inwerken. De laatste jaren nam hij meer en meer de 
dagelijkse leiding over. Dit verliep zo vlot dat zijn vader recent 
met alle vertrouwen in de toekomst een stap op zij heeft gezet. 
De biodynamische wijnbouw stroomt echt door hun aderen: 
gans hun filosofie is hier rondom opgebouwd. Ze beschouwen 
de agrarische processen als een organisme, dat zoals alle 
andere organismes gebonden is aan het ritme van de kosmos. 
In deze opvatting ligt volgens hun het grootste verschil met de 
klassieke vorm van landbouw. De vier seizoenen zijn natuurlijk 
de belangrijkste spelers in gans het wijnbouw gebeuren, 
maar ook kleinere processen zoals de stand van de maan 
en de zon kunnen een invloed hebben op kleinere processen 
en hierop proberen ze dan in te spelen. Dit is ergens wel wat 
tegenstrijdig: als biodynamische wijnbouwer wil je zo weinig 
mogelijk in de natuurlijke processen ingrijpen maar soms 
moet je wel ingaan op de vraag van de natuur. Het behouden 
van het precaire evenwicht tussen de natuur zijn gang laten 
gaan of dit toch een beetje sturen is de constante uitdaging 
voor de biodynamische wijnbouwer.In de wijngaarden wordt 

enkel natuurlijke compost gebruikt. In en rond de wijngaarden 
worden veel verschillende plantensoorten aangeplant om 
een rijke biodiversiteit te krijgen. Dit alles in functie om de 
bodem op lange termijn gezond te houden. De koeienmest 
die ze gebruiken wordt aangevuld met een eigen fabricaat van 
organische substanties en planten. Allemaal om de bodem  te 
verrijken. Het biodynamische gedachtegoed heeft gans hun 
manier van denken veranderd. Als ze nu onkruid, ongedierte 
of ziektes zien verschijnen in de wijngaarden panikeren ze niet 
maar zien ze dit als een onderdeel van een natuurlijk proces dat 
ze met een minimaal ingrijpen proberen in de goede richting 
te krijgen. In de wijnkelder heerst dezelfde filosofie als in de 
wijngaarden en laten ze de druiven zelf kiezen welke richting ze 
opgaan, dit valt zelfs vrij letterlijk te nemen want het is het sap 
dat zelf kiest of er een malolactische fermentatie plaatsvindt 
of niet, er wordt hierbij niet ingegrepen. Het belangrijkste 
aspect van de vinificatie is de pluk, hierbij worden zeer ervaren 
plukkers ingezet die de trossen selecteren op basis van hun 
typische eigenschappen. Ze hechten niet zo veel belang aan 
de aciditeit en het suikergehalte van de druiven, de fruitigheid 
en de ervaring die ze hebben opgedaan met elk perceel geeft 
meer de doorslag in het selectieproces. Na de persing willen 
de wijnbouwers niet meer ingrijpen en moet de vinificatie 
zijn eigen natuurlijke weg vinden, hiervoor is een gezonde 
droesem heel belangrijk. De fermentatie, die enkel op gang 
komt door inheemse gisten is niet temperatuur-gecontroleerd 
want ook bij dit proces willen ze niet ingrijpen en de natuur zijn 
gang laten gaan. Al hun wijnen rijpen op droesem, dit proces 
kan tot 3 jaar oplopen voor hun top cuvées. 

W E I N G U T
P E T E R  J A C O B 
K Ü H N
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CONRADUS
100% Riesling

CAB 2020 € 16,50 € 11,16

  VELDENZER KIRCHBERG 
100% Riesling

CAB 2020 € 18,90 € 13,06

  BRAUNEBERGER JUFFER
100% Riesling

CAB 2019 € 21,90 € 15,29

  BRAUNEBERGER JUFFER FEINHERB 
100% Riesling

CAB 2020 € 22,50 € 15,79

  BRAUNEBERGER SONNENUHR GG
100% Riesling

CAB 2019 € 48,90 € 34,30
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Als we aan een wijnstreek denken om eens een daguitstap te doen 
komt de Champagnestreek vaak als eerste in onze gedachten op. 
De Moezel is echter qua reistijd gelijkaardig en biedt als een surplus 
ook nog eens een prachtige setting. De wijntraditie gaat hier terug tot 
in de tijd van de Romeinen. Na hun heerschappij ging de wijnbouw 
snel in verval maar op het einde van de middeleeuwen kwam er 
een tweede initiatief onder impuls van migrerende monniken uit de 
Bourgogne streek, die natuurlijk een pak wijnkennis meebrachten. 
Met de eerste aanplantingen in Brauneberg in 1558 situeert de start 
van het wijnverhaal van de Conrad familie zich kort na deze periode. 
We zijn nu met Martin Conrad maar liefst 14 generaties verder! 
Na ervaring te hebben opgedaan in Franken en Rheingau kwam 
de jongste zoon van Hilde & Günter in 1998 aan het hoofd van het 
wijndomein. Hij cultiveert 6 hectare in Mittelmosel die verdeeld zijn 
over Brauneberger Juffer, Mülheimer Sonnenlay, Veldenzer Kirchberg 
en sinds 2018 ook Kestener Paulinshofberg. De wijnbouw in de 
Moezel maakt dankbaar gebruik van de diepe laag Devoon-leisteen 
die hier 400 miljoen jaar geleden is gevormd. In deze arme bodem 
worden de wortels gedwongen om tot 15 meter diep naar voedsel 
te zoeken. Eén van de befaamste hellingen is de Brauneberger Juffer 
die met zijn stijgingspercentage van 60 tot 75% extreem moeilijk en 
zwaar is om te cultiveren. Hierin ingebed vind je het subperceel Juffer-
Sonnenuhr dat met zijn 80% hellingsgraad de uiterste grens op zoekt 
qua mogelijkheden tot wijnbouw. Met zijn 65% aandeel aan leisteen 
is dit de grootste concentratie en dit resulteert dan ook in wijnen met 
een buitengewone minerale ervaring. De combinatie van leisteen 
en de steile zuidelijke hellingen geven de Riesling druiven een uniek 
karakter. . Ze profiteren daar sowieso al van een hogere zonnestand. 
Om in deze noordelijke contreien de energie van de zon maximaal te 
kunnen benutten hebben ze de ranken op de heuvelflanken langs de 

Moezel geplant. Door de extreme hellingshoek profiteren de trossen 
zelfs buiten de volle zomerperiode en ook tijdens de ochtend en late 
namiddag van een zeer productieve zon. De Moezel biedt een warm 
microklimaat met zachte nachten, waarbij de koude lucht langs de 
steile hellingen naar beneden in de vallei zakt en wordt vervangen door 
minder koude lucht uit de hogere luchtlagen. Het blijft wel een relatief 
koel klimaat om aan wijnbouw te doen en dit resulteert in de langste 
vegetatieve cyclus van de Riesling druif ter wereld. Van bij de start had 
Martin oog voor de ecologische impact van de wijnbouwactiviteiten 
en heeft hij de biologische principes omarmd. Vanaf 2019 is het 
domein in officiële biologische conversie. In de wijngaarden wordt 
veel aandacht besteed aan het onder controle houden van de 
opbrengsten. Een groene pluk en de lange cyclus zorgen ervoor 
dat er zich een grote concentratie aan minerale componenten kan 
opbouwen. Handmatig zijn ze hier al snel 3 weken zoet mee en met 
een drone zou het ook preciezer kunnen. De pluk gebeurt steeds 
met de hand, wat gezien de steilte van de hellingen trouwens ook de 
enigste optie is. De trossen ondergaan slechts een korte maceratie 
alvorens in kleine inox cuves aan de fermentatie te starten. Deze komt 
enkel op gang door de inheemse gisten en het gebruik van enzymen is 
uit den boze. De kleine omvang van de cuves laat toe om parcellair te 
werken en ook om een goede controle te houden over de temperatuur 
tijdens dit proces. De rijping gebeurt enkel op inox. De filosofie in de 
wijnkelder is: ‘zo weinig mogelijk interventie’. Onder de leiding van 
Martin vertoonden de wijnen een evolutie naar pittiger, slanker, meer 
precisie en lagere gehaltes aan restsuiker, en zijn zo een onversneden 
ode aan het terroir. Dit was ook de gerespecteerde wijngids Falstaff 
opgevallen en ze hebben hen de status van een drie sterren domein 
gegeven!

W E I N G U T
M A R T I N  
C O N R A D
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

BRAUNEBERGER

  KLOSTERGARTEN KABINETT
100% Riesling

2020 € 17,50 € 12,48

  KLOSTERGARTEN KABINETT "T"
100% Riesling

2020 € 17,50 € 12,48

 

R
O

K
E

R
IG

 -
 F

R
U

IT
IG

 -
 C

O
M

P
L

E
X

Weingut Klosterhof is gevestigd in het voormalige klooster van de 
Franciscanessen in Brauneberg, waar voorouders na de ontbinding 
van het klooster in 1802 een deel van het klooster konden kopen en 
zo de Klosterhof-wijngaard oprichtten. De wijnen werden destijds 
gerijpt in een 960 liter houten vat in de oudste kelder van het dorp. 
De wijngaard heeft nu speciale focus op spontaan vergiste wijnen 
uit de wijngaarden Brauneberger Klostergarten en Brauneberger 
Juffer. Met de vierde jaargang werd een Brauneberger 
Klostergarten Auslese Goldkapsel bekroond met 97 punten door 
Robert Parker Wine Advocade, wat het voorlopige hoogtepunt van 
de wijngaardgeschiedenis is.

Dominique heeft zijn opleiding tot wijnmaker gevolgd aan de 
DLR Mosel en heeft waardevolle ervaring opgedaan door drie 
maanden in verschillende wijngaarden in Nieuw-Zeeland te 
werken en meerdere jaren als buitenbeheerder bij het VDP.Weingut 
Fritz Haag te werken. Hij is sinds 6 jaar verantwoordelijk voor het 
buitenbeheer van Weingut Max-Ferdinand-Richter in Mülheim en 
wijdt zich na zijn werk aan de wijngaarden en zijn familie. Zijn doel 
is om grote droge minerale Rieslings te produceren en daarvoor 
doet hij elke dag zijn best in de wijngaard. Zijn belangrijkste taak 
in het bedrijf is om de perfecte druif op het perfecte moment in de 
herfst thuis te krijgen.

Benjamin heeft zijn opleiding tot industriemechanicus gevolgd bij 
RWE en heeft vervolgens een opleiding tot machinebouwtechnicus 
in Trier gevolgd. Hij werkt voornamelijk in de brandblusindustrie 
als constructeur en projectleider, maar zijn passie voor wijn 
begon in 2007 met een Piesporter Grafenberg Riesling Kabinett 

van Weingut Theo Haart. Na zijn werk wijdt hij zich aan de 
wijngaarden, marketing en zijn familie. Zijn grote doel is om op 
een dag het bedrijf biodynamisch gecertificeerd te laten worden. 
Van september tot april is de wijnkelder zijn werkplek en passie. 
Zijn belangrijkste taak in het bedrijf is om de perfecte most zonder 
pompen en toevoeging van additieven spontaan te laten vergisten 
tot wijn in de kelder.

Ruth en Sepp zijn de drijvende kracht achter dit familiebedrijf. Ruth 
is opgeleid als lerares en Sepp als wijnmaker. Sinds 1987 leiden 
zij het bedrijf samen en hebben zij het bedrijf getransformeerd 
van een bijna exclusief leverancier van wijnvaten naar een bedrijf 
dat zijn eigen flessenwijn verkoopt. Ruth is de drijvende kracht 
achter de schermen die alles regelt en verantwoordelijk is voor alle 
feesten, met oog voor detail. Sepp is de perfecte gastheer en met 
zijn meer dan 40 jaar ervaring in de wijnbouw een onmisbare steun 
voor iedereen, die in elke situatie een  oplossing. Niemand weet 
meer over het klooster en zijn geschiedenis dan hij. 
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

GUTSWEINE

  GUTEDEL - VOM KALKSTEIN 
100% Gutedel (Chasselas)

CAB 2021 € 11,50 € 8,10

  WEISSER BURGUNDER -  VOM KALKSTEIN
100% Weisser Burgunder (Pinot Blanc)

CAB 2020 € 14,00 € 9,92

  BLANC DE NOIR - VOM KALKSTEIN
100% Spätburgunder (Pinot Noir)

CAB 2020 € 18,00 € 12,81

  LE BLANC - VOM KALKSTEIN
Chardonnay & Weisser Burgunder (Pinot Blanc)

LAGENWEINE

CAB 2019 € 18,90 € 13,22

  CHARDONNAY ALTE REBEN - LAGENWEINE
100% Chardonnay

2018 € 33,00 € 23,31

GUTSWEINE

  SPÄTBURGUNDER - VOM KALKSTEIN 
100% Spätburgunder (Pinot Noir) 

ORTSWEINE

CAB 2020 € 17,50 € 12,40

  WEILER
100% Spätburgunder (Pinot Noir)

LAGENWEINE

CAB 2019 uitverkocht uitverkocht

  ÖTLINGER SONNHOHLE
100% Spätburgunder (Pinot Noir)

2018 € 40,00 € 28,35

  WEILER KAPF 
  WEILER KAPF 
  WEILER KAPF 

100% Spätburgunder (Pinot Noir)

 
CAB 
CAB

2018 
2019
2020

€ 51,00 
€ 51,00 
€ 51,00

€ 35,70 
€ 35,70 
€ 35,70
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In het zuiden van Duitsland, nabij het drielandenpunt met 
Zwitserland en Frankrijk, vinden we Weingut Claus Schneider.  
Dit familiedomein in het dorp Weil am Rhein in Baden kent 
een lange geschiedenis in de wijnbouw die teruggaat tot in 
het jaar 1425.  Vanaf het einde van de 19e eeuw verkopen ze 
hun eigen wijnen.  In diezelfde periode kocht de familie een 
prachtig huis dat vanaf dan dienst doet als wijnhuis.  In 1982 
nam Claus Schneider de leiding van het familiebedrijf op zich 
en dit resulteerde ook in de huidige naamgeving.  

Al hun percelen vind je in 5 grote wijngaarden die als een 
lappendeken over de Tüllinger heuvel zijn uitgespreid.  De 
basis van deze heuvel, die ook deels in Zwitseland ligt, meet 
4 km en bestaat uit klei en kalksteen.  Van de 100 hectare 
beplante oppervlakte bezit Weingut Claus Schneider zo’n 13 
hectare in de verschillende Duitse wijngaarden.  Hun beste 
wijnen komen van de historische 23 hectare grote Weiler 
Schlipf wijngaard die over Weil am Rhein uitkijkt.  De familie 
Schneider bezit hier zo’n 7 à 8 hectare van.  De flanken van 
deze heuvel worden steiler naarmate de top en hierdoor zijn 
de hoogst gelegen delen uitermate moeilijk om te bewerken.  
De naam is afkomstig van het Duitse werkwoord ‘schlipfen’ 
wat ‘glijden’ betekent.  Door de unieke bodemstructuur en de 
steile hellingen zijn kleine en zelfs grote aardverschuivingen 
steeds een mogelijk gevaar, wat deze wijngaard nog extra 
uitdagend maakt.  De bodem bestaat voornamelijk uit 
zware klei met een groot aandeel aan kalksteen.  De meeste 
percelen zijn westelijk en zuidwestelijk georiënteerd en je vindt 
er voornamelijk Spätburgunder en Chardonnay. 

Het zuiden van Markgräflerland profiteert van een microklimaat 
dat zijn oorsprong kent in de Burgundische Pforte.  Dit 350 tot 
400 meter hoog gelegen plateau ligt tussen de Vogezen en de 
Jura en markeert ook de waterscheiding tussen de Rijn en de 
Rhône.  Via die laatste rivier staat deze regio in contact met de 
Middellandse Zee en door de regelmatig aanwezige zuidelijke 
stromingen die via de Rhône vallei worden aangevoerd kent 
deze streek een relatief warm klimaat.  De steile hellingshoek 
van de percelen zorgt ervoor dat de trossen een maximale 
hoeveelheid zonne-energie kunnen absorberen.  Door deze 
beide effecten bereiken de druiven snel en vlot hun optimale 
rijpheid en kan de pluk meestal plaatsvinden vooraleer het 
herfstweer inzet.  

Door het huwelijk van Suzanne Hagin en Claus Schneider 
kwamen de 1,5 hectare wijngaarden van de Hagin familie 
in de Haltinger Stiege wijngaard ook onder het beheer van 
Weingut Claus Schneider.  Verder beheren ze zo’n 2 hectare 
op de Ötlinger Sonnhohle.

(Lees verder op pagina 130)
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  LA BOHÈME
  LA BOHÈME MAGNUM

100% Gutedel (Chasselas)

CAB 
CAB

- 
-

binnenkort 
binnenkort

binnenkort 
binnenkort

  EL FAYOUM
100% Gutedel (Chasselas) (macération carbonique)

CAB 2020 € 28,00 € 19,92

  GRÈS ROSE
100% Spätburgunder (Pinot Noir)

CAB 2020 € 44,00 € 30,91
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(Vervolg pagina 128)

In 2015 is er een generatiewissel ingezet die in 2020 is 
afgerond, hierbij heeft Johannes de verantwoordelijkheid 
van de wijnkelder op zijn schouders genomen.  En zijn broer 
Christoph helpt bij de presentatie van het domein en de 
verkoop.  Dit duo heeft nu de volledige leiding van het wijnhuis 
in handen.  Claus blijft echter een bezige bij en is niet uit het 
wijngebeuren weg te denken, maar hij moet nu luisteren naar 
zijn twee zoons.  Hun filosofie volgt die van Claus waarbij het 
gebruik van pesticiden en herbiciden uit den boze is.  Er wordt 
ook enkel gebruik gemaakt van meststoffen die toegelaten 
zijn in de biologische landbouw.  Bij de bemesting worden 
extracten van kruiden zoals duizendblad, paardenbloem 
en kamille toegevoegd.  De broers streven naar lage 
rendementen waarbij nieuwe scheuten worden verwijderd en 
een groene pluk gebeurt indien nodig.  De selectie tijdens de 
manuele oogst gebeurt nu nog selectiever.  Nu ze hun terroir 
nog wat beter hebben leren kennen zetten de broers ook in op 
het produceren van natuurlijke wijnen.  Maar ze verliezen hun 
klassiek gamma niet uit het oog en dankzij enkele wijzigingen 
in de vinificatie dragen de jongste jaargangen nu echt hun 
stempel waarbij de aroma’s nog verfijnder, preciezer en 
eleganter overkomen. 

Weingut Claus Schneider maakt gebruik van Gutedel, 
Weissburgunder, Spätburgunder en Chardonnay.  Die laatste 
is natuurlijk een heel bekend en wijdverspreid druivenras maar 
over de andere druiven is een woordje uitleg misschien wel 

op zijn plaats.  Gutedel is beter gekend als Chasselas.  Deze 
druif kent zijn oorsprong in de 16e eeuw in het westen van 
Zwitserland en geeft volle, fruitige wijnen.  Weissburgunder 
is de Duitse naamgeving voor Pinot Blanc. Spätburgunder 
kennen we beter als Pinot Noir, een vrij moeilijk te cultiveren 
druif met een dunne schil die voornamelijk in koele 
klimaatzones wordt verbouwd.  Door het warmere klimaat 
dan bijvoorbeeld de noordelijke Bourgogne bereikt deze druif 
hier gemakkelijker zijn volle rijpheid en dat proef je gewoon 
in het glas: het fruit is perfect rijp en dit zonder gestoofde 
indrukken en komt hierdoor heel uitnodigend over.   

In de wijnkelder wordt voor de vinificatie van de rode wijnen 
gebruik gemaakt van open inox kuipen waarbij voor de top 
cuvées een aanzienlijk deel van de trossen niet ontrist wordt.  
Het sap blijft zeer lang in contact met de droesem en hierbij 
wordt er zo weinig mogelijk ingegrepen, dus het oproeren 
wordt tot een minimum beperkt.  De instapwijnen rijpen in 
grote 20 hl houten vaten en de betere wijnen zien tot 2 jaar 
barriques.  Voor de witte wijnen gebeurt de rijping voor de 
instapwijnen in inox tanks en voor hun meer exclusieve wijnen 
in een mix van 12 hl grote houten vaten en barriques.   

De wijnen van dit dynamisch wijnhuis, dat steeds in volle 
ontwikkeling blijft, behoren ongetwijfeld bij de beste wijnen 
uit Baden en zijn de ideale manier om deze minder gekende 
wijnregio te ontdekken! 

W E I N G U T 
C L A U S 
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JAAR
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  STOCKWERK
100% Grüner Veltliner 

BIO 2022 € 13,90 € 9,75

  HOHER RAIN
100% Grüner Veltliner

  HOFSTUDIEN: GRÜNER VELTLINER
100% Grüner Veltliner 

  HOFSTUDIEN: DONAURIESLING 
100% Donauriesling

BIO

BIO 
 

BIO 

2022

2021 
 

2021 

€ 15,90 

€ 19,50 
 

uitverkocht

€ 11,16 

€ 13,64 
 

uitvekrocht

  STEINLEITHN ERSTE LAGE
100% Grüner Veltliner

BIO 2020 € 30,50 € 21,49

  KIRCHENSTEIG ERSTE LAGE
100% Riesling

BIO 2020 € 33,00 € 23,55
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Het wijndomein Geyerhof te Kremstal in Niederösterreich 
is al sinds de 16e eeuw in het bezit van dezelfde familie. De 
oudste historische data over het wijnhuis gaan maar liefst 
terug tot de 12e eeuw. Het centrale deel is een scheepshuis 
in barok stijl. Dankzij een concessie door keizerin Maria-
Theresia mochten de bakstenen die in hun steenbakkerij 
werden gemaakt via de Donau worden verscheept. Naast 
landbouw en de uitbating van hun steenfabriek zijn wijnbouw 
en wijnhandel altijd belangrijke onderdelen van de boerderij 
geweest. In de recentere geschiedenis vinden we 1988 als een 
belangrijk scharnierpunt. Toen besliste Ilse Maier om enkel 
nog op een biologische manier wijn te verbouwen. Dit maakt 
het bedrijf ongetwijfeld een van de biopioniers in Oostenrijk. 
Sinds 2015 helpt de nieuwe generatie:  Maria en Josef Maier 
in de verdere ontwikkeling van dit familiebedrijf.  Maria 
ontwikkelt nu ook de etiketten waarin een verwijzing naar het 
rijke verleden van dit wijnhuis zichtbaar blijft.  Ze drijven de 
focus op het organische aspect van de wijnbouw nog verder 
op. Hierbij ijveren ze voor een gezonde omgeving waarin de 
regenwormen, insecten en andere fauna de wijngaard in een 
gezonde toestand houden. Organische wijnbouw betekent 
niet alleen dat je geen chemische producten gebruikt, het 
gaat veel verder : je moet een perfecte balans zoeken tussen 
de natuur en de omgevingsfactoren om de wijngaard en de 
ranken ook op hele lange termijn gezond te houden. Ze willen 
ook zo weinig mogelijk ingrijpen in het wijnbouw-proces 
zodat elke fles wijn die hun domein verlaat een perfecte 
weerspiegeling is van het terroir en het wijnjaar. Door al deze 
inspanningen werd Geyerhof een 4 sterren domein in de 

zeer betrouwbare wijngids Falstaff! Weingut Geyerhof bezit 
23 hectare wijngaarden die voornamelijk met Riesling en 
Grüner Veltliner zijn beplant. In hun jeugd tonen deze wijnen 
zich fris en levendig met knapperige zuren, maar eens ze wat 
ouder worden krijgen we zeer complexe en stevige wijnen die 
zelfs de meest dominante gerechten aankunnen. Door hun 
manier van wijnbouw zal je door zeer minimale verschillen 
in de wijngaard of door verschillende bodemsoorten in 
de wijngaard heel verschillende types Riesling en Grüner 
Veltliner wijnen krijgen zodat je wel altijd een wijn zal vinden 
die perfect is afgestemd op de gerechten van het seizoen. 
Traditie en respect voor de natuur gaan op weingut Geyerhof 
perfect samen. In de 800 jaar oude wijnkelder wordt er zo 
weinig mogelijk in het wijnbouwproces ingegrepen. Hierdoor 
krijg je jaar na jaar steeds verschillende wijnen die een pure 
weerspiegeling zijn van de meteorologische condities tijdens 
het oogstjaar.  Ze laten het sap zo lang mogelijk in contact 
met de droesem, zo krijg je rijke en aromatische wijnen.  Om 
aan te tonen hoe zeer Ilse Maier begaan is met biologische 
wijnbouw en respect voor de natuur startte ze samen met 
enkele collega wijnbouwers het project Wildwux op. Deze 
organisatie streeft naar een gezonde biodiversiteit waarvoor 
met uitsterven bedreigde fauna en flora een passend habitat 
wordt bezorgd. Het project wordt gefinancierd met de 
opbrengst van een speciale cuvée “Wildwux”. 

W E I N G U T 
G E Y E R H O F
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW

 

  PET NAT BAMBULÉ 'P'
50% Pinot Noir & 50% St. Laurent

BIO 2021 € 22,90 € 16,12

  CHARDONNAY
100% Chardonnay

BIO 2022 € 14,30 € 9,50

  WEISSBURGUNDER 
100% Weissburgunder

BIO 2022 € 14,30 € 9,50

  KOREAA - GEMISCHTER SAZT
Scheurebe, Neuburger, Grüner Veltliner, Weissburgunder, Welschriesling...

BIO 2022 € 17,90 € 12,81

  I'LL BE BECK
Weissburgunder, Muskat Ottonel & Neuburger

BIO 2018 € 25,00 € 17,23

  CHARDONNAY ‘BAMBULÉ’ 
100% Chardonna

BIO 2020 € 27,50 € 19,34

  FURMINT  ‘BAMBULÉ’ 
100% Furmint

BIO 2021 € 28,50 € 20,25

  TRAMINER  
100% Traminer

BIO 2022 € 17,90 € 12,81

  NEUBURGER   
100% Neuburger

BIO 2021 € 28,50 € 20,25
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Judith heeft oenologie gestudeerd aan het Viticultural College 
Klosterneuburg en deed daarna stages bij Cos d’Estournel, 2e 
Grand Cru Classé in Saint-Estèphe, bij Braida in Piëmonte en 
Errazuriz in Chili. Hierdoor had ze meer dan voldoende bagage 
om de leiding van het wijnhuis van haar vader Matthias Beck 
over te nemen. Bij het runnen van haar wijnhuis krijgt ze 
sinds 2007 de hulp van Uli, die chemicus is qua opleiding. Hij 
helpt in de wijnkelder en is verantwoordelijk voor het gezond 
houden van de ranken, en dit op een biologische wijze. Het 
team bestaat verder nog uit Christine die de logistieke en 
administratieve taken op zich neemt en tot slot Matthias die 
de exploitatie van de wijngaarden onder zijn hoede neemt. 

De range van wijnen die het Weingut Judith Beck produceert 
gaat van lichte witte wijnen tot krachtige rode. Alle percelen 
en druivenrassen worden met evenveel zorg behandeld 
maar hun hart ligt toch voornamelijk bij de autochtone rode 
rassen zoals Zweigelt, Blaufränkisch en St. Laurent. Deze 
rassen beslaan ook het grootste deel van hun 15 hectare 
wijngaarden. Door hun unieke ligging nabij de Neusiedler See 
profiteren ze van een microklimaat. Dit enorme waterreservoir 
zorgt voor een natuurlijke opslag van de warmte die de 
overvloedig aanwezige zon overdag afgeeft. ‘s Nachts 
laat het meer die warmte gedoseerd vrij en dit zorgt voor 
beperkte temperatuurschommelingen. Dit leidt tot de perfecte  

 
 
 
 
omgeving om de rode druivenrassen hun optimale rijpheid te 
laten verkrijgen.

Door de grote variatie in de verschillende bodemtypes werkt 
men met veel verschillende druivenrassen, zo kan elk type druif 
op zijn optimale bodem gedijen. Je kan de regio rond Gols in 
drie grote terroirs onderverdelen. De percelen op het Parndorf 
plateau bestaan uit grind en kiezels, een ideale omgeving voor 
St. Laurent, Pinot Noir en Zweigelt. Je vindt hier de Schafleiten 
en Goldberg wijngaarden. Op de flanken van het Parndorf 
plateau vind je Zuid-West georiënteerde percelen met een 
bodem van zand, leem en krijt. Hier groeien de Blaufränkisch 
en Merlot ranken in de Altenberg en Gabazinza wijngaarden. 
Tot slot hebben we nog de vlakke percelen nabij het meer in 
Heideboden. Deze bodem bestaat uit Seewinkel grind en is 
ideaal voor Zweigelt en de witte druivenrassen.

(Lees verder op pagina 136)
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PER 120
€/fles ex. BTW 

  BECK PINK  
80% Zweigelt & 20% Blaufränkisch

BIO 2022 € 11,70 € 8,18

  BECK INK 
80% Zweigelt & 20% St. Laurent

BIO - € 12,00 € 8,43

  ZWEIGELT
100% Zweigelt

BIO 2020 € 14,30 € 9,92

  OUT
60% Blaufränkisch & 40% Zweigelt 

BIO 2019 € 17,90 € 12,81

  HUNNY BUNNY
100% Blaufränkisch 

BIO 2022 € 17,90 € 12,81

  ZWEIGELT BAMBULÉ 
100% Zweigelt

BIO 2016 € 26,50 € 18,60

  PINOT NOIR BAMBULÉ
100% Pinot Noir

BIO 2020 € 27,50 € 19,42

  ST. LAURENT  BAMBULÉ  
100% St.Laurent

BIO 2021 € 28,50 € 20,25

  PANNOBILE ROT 
50% Zweigelt & 50% Blaufränkisch

BIO 2018 € 28,50 € 20,25

  JUDITH
100% Blaufränkisch

BIO 2013  € 39,00 € 27,44

  ALTENBERG
100% Blaufränkisch

BIO 2015 € 39,00 € 27,44
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Een belangrijk onderdeel van de wijnbouw op hun domein is 
de focus op het biodynamische aspect. Judith wordt hierin 
bijgestaan door dokter Andrew Lorand en hij was vooral tijdens 
de conversie van klassieke naar biodynamische wijnbouw in 
2007 een grote hulp. Men probeert zonder het gebruik van 
pesticiden of herbiciden de ranken en de omgeving op een 
natuurlijke manier te beschermen tegen allerhande ziektes. 
Hierbij wordt voornamelijk preventief gewerkt door de 
wijngaarden zo gezond mogelijk te houden. De aanmaak van 
humus wordt gestimuleerd door regelmatig mest van dierlijke 
oorsprong, die eerst wordt voorbereid, aan te brengen. Tussen 
de ranken groeit gras, stekelnoot, kamille en paardenstaart. 
Verder worden er ook nog biodynamische preparaten 
uitgestrooid op het ritme van de maancyclus. Hierdoor wordt 
de weerstand van de ranken versterkt en bevordert men de 
fysiologische rijpheid van de druiven. In oktober 2006 werden 
hierover een reeks richtlijnen uitgeschreven : een groot aantal 
wijnbouwers onderschreven deze filosofie en doen nu op 
dezelfde manier aan biodynamische wijnbouw onder het label 
‘Respect’.

Judith Beck is ook lid van Pannobile. Samen met 8 andere 
wijnbouwers proeven ze (blind natuurlijk!) elkaars wijnen. Enkel 
de wijnen die de meeste regionale typiciteit, persoonlijkheid en 
karakter vertonen komen in aanmerking voor het Pannobile 
label.

Het doel van Judith Beck is het produceren van authentieke 
wijnen waarbij elke wijn een individueel profiel bezit die de 
meteorologische kenmerken van het oogstjaar en het terroir 
reflecteren. Hierdoor ook geen gekunstelde ingrepen tijdens 
de vinificatie in de wijnkelder!  Het toonvoorbeeld van die 
filosofie uit zich in haar Bambulé wijnen.  Deze natuurlijke 
wijnen zijn een pure expressie van het oogstjaar want er wordt 
niet ingegrepen in de wijngaarden.  Judith onderscheidt zich 
van andere wijnbouwers door haar grote arsenaal aan wijnen 
die allemaal een heel persoonlijke en unieke touch hebben.  
Ze streeft naar elegante en complexe wijnen met een uniek 
karakter waarbij de wijn zich blijft ontwikkelen in het glas 
waardoor elke slok een nieuw avontuur is.

W E I N G U T 
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 €/fles incl. BTW

  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  BUCHTENBERG WHITE FIELD BLEND
Meer dan 40 verschillende druivenrassen

BIO 2019 € 23,00 € 15,99

  SCHRAMMELBERG OLD VINEYARD FIELD BLEND
Blend met 12 verschillende druivenrassen

2019 € 40,00 € 28,06

  BUCHERTBERG - ON THE SKINS ORANGE WINE
 Souvignier Gris & Pinot Gris

BIO 2018 € 37,50 € 26,45

  BUCHERTBERG BLAUFRÄNKISCH
100% Blaufrankisch

BIO 2019 € 20,50 € 14,38
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Gottried is een zeer gedreven wijnbouwer, die naast de zorg 
voor zijn wijngaarden ook met een missie bezig is.  Met 
grote gedrevenheid blijft hij op zoek gaan naar historische 
streekgebonden druivenrassen.  Hij wil uiteindelijk alle 
druivenrassen die ooit in Vulkanland Steiermark hebben 
gedijt verzamelen.  Dit brengt hem naast veelvuldige trips in 
Oostenrijk ook vaak in Duitsland, Hongarije en Slovenië.  Hij 
heeft ondertussen al meer dan 100 rassen in zijn Buchterberg-
wijngaard staan, die eigenlijk een beetje omgevormd is 
tot de druivenrassen-versie van de Ark van Noah.  Hij zit 
trouwens dicht bij het volbrengen van zijn queeste.  Het 
statige landhuis van de Lamprecht-familie op de top van de 
Buchertberg kent een lange geschiedenis.   Het is in 1163 door 
de Augustijner kanunniken gebouwd en tot 1848 floreerde 
deze kloostergemeenschap maar door de afschaffing van 
het feodale systeem moest het domein uit handen worden 
gegeven en kende het een periode van verval.  Tijdens 
een pelgrimstocht in 1913 passeerde de grootvader van 
Gottried dit vervallen pand.  Hij kocht het, om het vervolgens 
opnieuw op te bouwen.  Gottried kwam voor het eerst met 
wijn in aanraking tijdens zijn studies in de buurt van Wenen.  
Hij voelde de wijnkriebel al snel in hem opkomen, maar de 
ranken op de Buchertberg hadden ondertussen al lang plaats 
gemaakt voor fruitbomen.  Al snel was de volledige flank van 
de 430 meter hoog gelegen Buchertberg volledig volgeplant 
en deze 11 hectare grote wijngaard is zo het grootste perceel 
in één stuk van gans Steiermark. De wijnbouw gebeurt 
volgens zijn eigen opgesteld ‘Herrenhof Charta’.  Zo verloopt 
alles biologisch, zonder echter de biodynamische toer op te 
gaan.  Hij gebruikt enkel druiven die van zijn wijngaard komen 
en plaatst zijn wijnen onder de zelf gecreëerde ‘Appellation 
Butcherberg Contrôlée’.   Het rendement wordt onder de 45 

hl per hectare gehouden en de typiciteit van elke jaargang 
moet herkenbaar zijn.  De fermentatie wordt enkel met de 
inheemse gisten opgestart en het gebruik van sulfiet wordt 
tot een absoluut minimum beperkt tijdens de op tradities 
gestoelde vinificatie.  Het sap blijft lang in contact met de fijne 
droesem. Voor de rijping wordt maximaal gebruik gemaakt 
van vaten waarvan het hout uit het plaatselijke bos afkomstig 
is.  De karakteristieke eigenschappen van zijn wijnen worden, 
naast zijn filosofie, voor een groot deel bepaald door de 
bodemsamenstelling van de zuid-zuidoostelijke georiënteerde 
heuvelflank waarvan sommige delen een stijgingspercentage 
van maar liefst 50% hebben.  Net onder de dunne toplaag ligt 
een laag van kalksteen en zandsteen die hun oorsprong in het 
Tertiair vinden.  Daartussen vind je ook nog zand en slib, en 
sommige delen zijn rijk aan opak, een sedimentair gesteente 
dat er een beetje als schist uitziet, maar eigenlijk uit slib en 
klei is opgebouwd.  Door zijn grote dichtheid moeten de 
wortels hard werken om hierdoor hun weg te vinden.  Dit is 
ook nodig want de toplagen zijn goed waterdoorlatend, dus 
de wortels moeten in diepere bodemlagen op zoek gaan naar 
water.  Dit leidt tot mineraalrijke wijnen.  Op de stukken met 
een groot aandeel opak doen de rode druivenrassen, zoals 
Blaufränkisch en Pinot Noir, het uitstekend.   Zijn zorg voor een 
rijk microscopisch leven in de bodem draagt bij tot een grote 
biodiversiteit.  Gottried houdt ervan om te experimenteren.  Als 
je dit dan samenbrengt met het enorme aantal druivenrassen 
waarmee hij aan de slag kan, zal het niet verbazen dat hij een 
heel divers aanbod heeft uitgebouwd.  

W E I N G U T 
H E R R E N H O F
L A M P R E C H T
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  PETNAT
50% Weissburgunder en 50% Müller-Thurgau 

SAND & SCHOTTER

2022 € 23,50 € 16,53

  WEISSBURGUNDER
100% Weissburgunder

2021 € 22,00 € 15,29

  CHARDONNAY
100% Chardonnay

2021 € 22,00 € 15,29

  SAUVIGNON BLANC
100% Sauvignon blanc

2021 € 22,00 € 15,29

  MURI: CHARDONNAY 2019 € 39,90 € 27,93

  MURI: CHARDONNAY
100% Chardonnay

2020 € 39,90 € 27,93

  MURI: SAUVIGNON
100% Sauvignon Blanc

2020 € 39,90 € 27,93

  SPIESZ: SAUVIGNON BLANC
100% Sauvignon blanc

2017 € 48,00 € 33,88
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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 2003 werd hun zoon Daniel meer en meer 
bij het wijngebeuren betrokken en in 2009 heeft hij het roer 
volledig overgenomen. Hij streeft ernaar om puristische 
wijnen te verbouwen met de focus op de essentie. Het terroir 
wordt onder andere gekarakteriseerd door de Eichberg-
heuvelketen. Deze ligt zo’n 500 meter boven zeeniveau en 
is gekenmerkt door steile en onbeschutte hellingen waar de 
natuurelementen vrij spel hebben. Een groot deel van hun 9 
hectare wijngaarden vind je op deze flanken. De minder steile 
percelen zijn meestal omringd door dichte bossen. De vrij 
hoge ligging zorgt voor een relatief koel klimaattype waarin 
de druiven op een egale en trage manier hun volledige rijpheid 
bereiken, met weinig tot geen risico op overrijpe toestanden. 
De samenstelling van de bodem is ook een belangrijk aspect 
in het terroir. De lichte bodemstructuur, die rijk is aan alluviale 
afzettingen, kiezels, zand en zandsteen, draagt mede bij aan 
de gracieuze stijl van de wijnen. Ze werken voornamelijk 
met internationale witte druivenrassen die hun potentieel 
al ruimschoots hebben bewezen in Bourgogne, Loire en 
Bordeaux. Maar met Weißburgunder en Müller-Thurgau 
verbouwen ze ook meer ‘Oostenrijks’ klinkende rassen. Hun 
beste trossen groeien aan oude ranken in de Muri wijngaarden. 
De Chardonnay en Sauvignon Blanc gedijen in een soort 
van ‘kom’ die tussen de 500 en 550 meter hoogte ligt. De 
nabijheid van het Koralpe bergmassief draagt bij tot het koele 

klimaat. Naast de kiezels en zand leidt de aanwezigheid van 
kalksteen hier tot een mooie mineraliteit in de wijnen. In deze 
topwijngaard ligt het Spiesz subperceel waar de allerbeste 
trossen zich ontwikkelen. Bij het beheer van de wijngaard is 
Fingerspitzengefühl het codewoord. Ze werken met de natuur 
samen, en waar nodig geven ze die wat ondersteuning, maar 
dit steeds zo weinig invasief mogelijk. Er wordt maximaal 
ingezet op handenarbeid waarbij zware machines uit den 
boze zijn. Het motto van Daniel is ‘vertrouw op je inuïtie en 
de druiven’.  2016 was een scharnierjaar voor Weingut Daniel 
Jaunegg want met de komst van zijn vriendin Jasmin stond 
Daniel er niet langer alleen voor en werd ook de beslissing 
genomen om te stoppen met het gebruik van herbiciden en 
chemicaliën. Enkele jaren later volgde de officiële conversie 
naar biologische wijnbouw en als alles volgens plan verloopt 
zou het oogstjaar 2022 als bio op de markt moeten komen.     
In de wijnkelder wordt zo weinig mogelijk ingegrepen en 
draait alles om ‘tijd’. Er wordt dus niks overhaast en de wijn 
ondergaat steeds een zeer lang contact met de droesem. Het 
gebruik van inox en reeds eerder gebruikte houten vaten van 
verschillende omvang zorgen ervoor dat de pure expressie van 
de druif en het terroir behouden blijft. De volledige vinificatie 
verloopt zonder toevoeging van sulfieten, enkel bij het bottelen 
wordt een heel minieme hoeveelheid, die slechts rond de 10 
mg/l schommelt, aangewend.   

W E I N G U T 
J A U N E G G
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  FURMINT
100% Furmint

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  FURMINT 'FARICKA'
100% Furmint

BIO 2020 uitverkocht uitverkocht

  HÁRSLEVELU
100% Hárslevelu

BIO 2021 € 20,90 € 14,62

  MUZSLA
50% Riesling, 25% Pinot Blanc en 25% Sauvignon Blanc

BIO 2021 € 22,00 € 15,37

  KEKFRANKOS
100% Kekfrankos (Blaufränkisch)

BIO 2021 € 22,00 € 15,37

  PINOT NOIR
100% Pinot Noir

BIO 2021 € 22,00 € 15,37

  SUPER GRANUM
Kekfrankos (Blaufrânkisch), Pinot Noir en Kadarka

BIO 2021 € 25,50 € 17,69
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Met Bott Frigyes uit Slovakije hebben we onze eerste 
domein uit Centraal-Europa. Hun 10 hectare wijngaarden 
liggen prachtig ingebed op de heuvels van Muzsla langs de 
Hron, een zacht kabbelende zijrivier van de Donau.  Deze 
historische percelen die op zo’n 250 meter boven zeeniveau 
liggen, stonden vroeger onder het beheer van de Kathedraal 
van Esztergom, aan de Hongaarse kant van de Donau.  De 
bodem bestaat uit vulkanische klei die rijk is aan kalksteen 
en mineralen.  Ze werken op biodynamische wijze wat 
natuurlijk een grote hulp is in hun streven om de typische 
karakteristieken van de bodem en de druif te behouden.  

Bij Bott Frigyes voelen ze zich nauw verbonden met hun 
omgeving.  Hun wijnen en wijnhuis moeten hun streek, met 
zijn kleine pittoreske dorpjes langs de Hron, in zijn oude glorie 
helpen herstellen.  Ze maken er ook een erezaak van om het 
ontluikende toerisme in het drie rivieren gebied van de Horn, 
Ipel’ en Donau te ondersteunen en aan te moedigen.  De focus 
ligt hierbij op de lokale gebruiken en het aanbieden van de 
tradionele gastronomische keuken  

Naast internationele druivenrassen zoals Pinot Noir en 
Riesling, werken ze ook met autochtone en streekgebonden 
rassen zoals Furmint, Hárslevelű en Kadarka.  Deze eerder 
ongekende druivenrassen vragen wel een woordje duiding.  
Furmint kent zijn roots in de 16e eeuw in Hongarije.  Deze 
traag rijpende druif ontknopt al heel vroeg in de lente wat hem 
vorstgevoelig maakt.  Hij wordt voornamelijk ingezet voor het 
maken van droge wijnen, maar hij kan bij een laattijdige oogst 

ook in een dessertwijn resulteren.  Door zijn hoog gehalte aan 
zuren geeft Furmint frisse en fruitige wijnen.  Met de volgende 
druif in het rijtje zijn we nog minder vertrouwd.  Hárslevelu 
kent zijn oorsprong ook in Hongarije.  Naast het Slowaakse 
grensgebied wordt hij ook in Zuid-Afrika geteeld.  Als 
monocepage levert hij stevige droge witte wijnen.  Kadarka is 
een rode druif die je bijna uitsluitend in de Balkan vindt.  Deze 
druif verliest aan populariteit en moet vaak baan maken voor 
druiven die éénvoudiger te telen zijn.  Kadarka vraagt door 
zijn gevoeligheid aan ziektes en rot veel aandacht van de 
wijnbouwer.  Maar die inspanningen worden beloond door de 
mooie en stevige tannines die deze druif te bieden heeft.

In de wijnkelder gebeurt de vinificatie op traditionele wijze 
waarbij ze de fermentatie op gang laten komen door de 
inheemse gisten.  De rijping op droesem vindt plaats in een mix 
van grote houten vaten en amfora.  Alles processen gebeuren 
volgens het principe van ‘minimale interventie’ om uiteindelijk 
een zo natuurlijk mogelijke wijn te verkrijgen.  Het eindproduct 
is de optelsom van ontelbare piepkleine elementen die in de 
druif aanwezig zijn en tijdens het wijnmakingsproces naar 
boven komen.  Voeg hier ook nog zeer lage sulfietgehaltes 
aan toe en dan zal het niet als een verrassing overkomen dat 
hun wijnen de puurheid van hun prachtige terroir etaleren in 
het glas.

B O T T- 
F R I G Y E S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  ROERO ”ARNEIS”
100% Arneis

2022 € 15,00 € 10,58

  NEBBIOLO 
100% Nebbiolo

2021 € 17,50 € 12,40
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Giacomo Barbero is het geesteskind van de gelijknamige 
wijnbouwer. Dit jonge wijnhuis is pas in 2015 opgericht maar 
het teert wel op 4 generaties aan wijnbouw-traditie. Op het 
einde van de 19e eeuw richtte Giorgio Barbero een klein 
wijnhuis op in het dorp San Grato di Valpone nabij Canale. 
Barbero Giorgio & figli floreerde en ze veroverden ook de 
buitenlandse markt.  Dit leidde in 1990 tot de oprichting van 
de 'Barbero Group'.  Giacomo kreeg de passie voor wijn en 
verkoop met de paplepel mee, zjjn vader heeft een lange 
carrière in de wijnwereld waarbij hij onder andere 35 jaar de 
commercieel-directeur van Enrico Serafino was. De keuze 
om oenologie te gaan studeren leek dus echt voor de hand 
te liggen maar hij koos toch voor een ander pad en in 2013 
voltooide hij zijn studies economie en financiën. Maar tijdens 
zijn universitaire studies bleef de wijnmicrobe wel kriebelen en 
tijdens de zomermaanden stak hij de handen uit de mouwen 
bij Cascina Cà Rossa, een klein en familiaal gerund wijndomein 
in Canale. Daar leerde hij de knepen van het vak, zowel in de 
wijngaarden als in de wijnkelder. En naast de oenologische 
kennis deed hij ook ervaring op in het commerciële aspect. 
Toen hij het domein wat beter kende, mocht hij ook 
buitenlandse gasten rondleiden en zag hij koffers vol met wijn 
vertrekken. Gezien zijn roots en zijn talenten in de wijnbouw 
zal het wel als geen verrassing overkomen dat het kriebelde 
om een eigen wijnproject op poten te zetten. In 2015 starte hij 
met het bewerken van 3 hectare wijngaarden in Valmaggiore 
in het hart van de Roero. Het leven als wijnboer voelde als een 
soort thuiskomen aan voor hem. In 2016 deed hij zijn eerste 
oogst en die resulteerde het daaropvolgende jaar in zijn eerste 

flessen wijn. Zijn project is gestart met wijngaarden in Vezza 
d'Alba en Canale. Daar cultiveert hij de twee meest gekende 
rode druivenrassen uit Piëmonte: Nebbiolo en Barbera. Als 
witte druivenrassen heeft hij voor Arneis en Favorita gekozen. 
Die laatste druif is waarschijnlijk beter gekend onder de 
naam Vermentino. Voorlopig ondergaan deze druiven hun 
vinificatie en rijping enkel in inox. Dit is een zeer bewuste 
keuze van Giacomo, hij wil dat de focus in het glas op de pure 
expressie van het primaire fruit ligt.  En dit natuurlijk samen 
met een reflectie van het unieke terroir in Roero.  De bodem 
bestaat hier hoofdzakelijk uit een combinatie van mergel en 
zandsteen, waarbij die laatste meestal de dominante factor 
is. Verder vinden we er ook nog kalksteen, klei en zand in 
terug.  Dat laatste zorgt ervoor dat de bodem vrij poreus en 
waterdoorlatend is. Door zijn maritieme oorsprong is deze 
bodem arm aan organisch materiaal. De wortels worden dus 
gedwongen om in de diepere lagen hun voedsel te vinden 
en die zijn rijk aan mineralen en zouten. Het cultiveren van 
de wijngaarden gebeurt op een ecologisch verantwoorde 
manier. Giacomo is ambitieus: in 2019 kwamen zijn eerste 
houtgelagerde wijnen op de markt komen. De keuze viel 
hierbij logischer wijze op de Nebbiolo en Barbera druiven 
die op vaten van Franse eik zijn opgevoed. In de iets verdere 
toekomst hoopt hij een Roero DOCG te lanceren die in grote 
vaten van Slavonische eik zijn gerijpt. Hij is ook bezig met 
extra wijngaarden aan te kopen. Als sluitstuk kwam natuurlijk 
zijn eigen, zo energieneutraal mogelijk, wijnkelder. 

G I A C O M O
B A R B E R O
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  GAVI DEL COMUNE DI GAVI
100% Cortese

2021 € 17,80 € 12,48

  MOSCATO D’ASTI
100% Moscato

2022 € 13,00 € 8,43

GRIGNOLINO D'ASTI

  ISOLAVILLA
100% Grignolino

BARBERA D'ASTI

2020 € 15,00 € 10,50

  LA VILLA 
  LA VILLA MAGNUM

100% Barbera  

BARBERA D'ASTI SUPERIORE

2021
2020

€ 14.50
€ 34,00

€ 10,33
€ 23,88

  LE ROCCHETTE
  LE ROCCHETTE MAGNUM

  LE ROCCHETTE 300CL (HOUTEN KIST) 

100% Barbera 

NIZZA RISERVA DOCG

2019
2019
2017

€ 21,50
€ 46,00

€ 112,00

€ 14,96
€ 32,23
€ 79,34

  NIZZA RISERVA DOCG  
  NIZZA RISERVA DOCG  MAGNUM 
  NIZZA RISERVA DOCG 

100% Barbera

2018 
2018 
2019

€ 34,40 
€ 65,50 
€ 34,40

€ 24,21 
€ 45,95 
€ 24,21
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Verscholen in de heuvels van de provincie Asti ligt het 
wijnhuis Olim Bauda. Na een moeizame periode voor de 
familie Bertolino, waarin de jaarlijks geoogste druiven werden 
verkocht aan wijnmakers in de regio, is ze sinds de late jaren 
’90 aan een inhaalrace begonnen. Hierbij lag de focus op 
twee principes: respect voor het land en de wil om een zeer 
grondige kennis te verkrijgen van het terroir.  Voor de familie 
Bertolino is wijn maken een pure passie, ze aanzien het zelf 
als een vorm van kunst. Door hun volledige toewijding willen 
ze het proces van bloesem tot het moment dat de wijn 
uiteindelijk in het glas komt tot in de perfectie beheersen.  Het 
resultaat is er dan ook naar: de laatste jaren wordt het domein 
overladen met internationale erkenning met als hoogtepunt 
de verkiezing van hun Nizza 2012 tot beste Barbera wijn ter 
wereld door Decanter. De zorg voor al hun wijnen merk je 
trouwens ook in het budget vriendelijkere segment van hun 
wijnen. Hun wijngaarden liggen over 5 dorpen verspreid. De 
verschillende locaties bezitten een ander bodemtype, dus 
was het heel belangrijk om steeds de juiste druivenrassen 
aan te planten. In de Asti streek bestaat de bodem meestal 
uit klei- en zandachtige marmer van maritieme oorsprong, 
met een vrij groot aandeel kalk in. De percentages van de 
hoofdbestanddelen van de bodem zijn zeer variabel, en dit 
zelfs in dezelfde wijngaard waar er soms aders lopen met 
een hoog zand of krijt gehalte. Dit betekent dat je zelfs uit 
één wijngaard waar de vinificatie door dezelfde wijnbouwer is 
gedaan, je uit verschillende vaten een totaal andere wijn kan 
krijgen, puur door de bodemvariatie. Dit maakt wijn verbouwen 
op deze hellingen een zeer grote uitdaging. Het werk tussen 

de ranken gebeurt op een ecologische verantwoorde manier, 
en dit zonder het gebruik van herbiciden of pesticiden. De 
druiven worden uitsluitend met de hand geplukt. Voor hun 
witte wijn Gavi di Gavi wordt de Cortese druif gebruikt. Deze is 
vrij streekgebonden en wordt voornamelijk in de zuidoostelijke 
regio’s van Piëmonte geteeld. Enkel de wijnen die onder het 
label Cortese di Gavi zitten vallen onder het hoogste DOCG 
kwaliteitslabel. Deze druif werd reeds in 1659 beschreven en 
heeft dus een rijke geschiedenis. Voor hun rode wijnen wordt 
de veel beter gekende Barbera druif gebruikt. Deze kent een 
nog langere traditie die teruggaat tot in de 13e eeuw. Maar 
mits toepassing van de juiste technieken, zoals een groene 
pluk, om de rendementen onder controle te houden kan de 
Barbera druif kwalitatief zeer hoogstaande wijnen opleveren. 
En dit zeker in Nizza, het hart van de Barbera d’Asti regio. 
Dit is de warmste subregio en hierdoor bezitten de druiven 
van nature een hoog suikergehalte dat perfect in balans is 
met de hoge zuren die eigen zijn aan de Barbera druif. Twee 
wijnen van Olim Bauda voldoen aan de strengste criteria van 
het Barbera’s d’Asti Superiore DOCG label dat in 2008 werd 
ingevoerd. Le Rocchette is één van die wijnen. Recent is ook 
het nog hogere kwaliteitslabel ‘Nizza’ ingevoerd. De wijnen met 
herkomstbenaming Nizza DOCG kunnen enkel voorkomen uit 
de wijngaarden uit de gemeente Nizza Monferrato of uit één 
van de 17 aangrenzende dorpen. 

T E N U T A
O L I M
B A U D A
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

LANGHE RIESLING

  CLEM
100% Riesling

2018 € 29,90 € 20,66

LANGHE ROSATO

  RITA
100% Nebbiolo

2021 € 20,00 € 14,04

BARBERA D'ALBA

  BRICHET MAGNUM

  BRICHET 
100% Barbera

LANGHE NEBBIOLO

2018 
 

2020

€ 48,00 
 

€ 22,00

€ 33,47
 

€ 15,29

  GIBLIN
  GIBLIN
  GIBLIN MAGNUM

100% Nebbiolo

BAROLO

2019 
2020
2020

€ 25,50 
€ 25,50
€ 55,00

€ 17,77 
€ 17,77
€ 38,43

  CAVIOT  
  CAVIOT MAGNUM 

100% Nebbiolo

2018 
2018

€ 51,00 
€ 115,00

€ 35,54 
€ 77,52

  SOTTOCASTELLO DI NOVELLO 
  SOTTOCASTELLO DI NOVELLO 

100% Nebbiolo

2016 
2018

€ 72,50 
€ 72,50

€ 50,83
€ 50,83

  SOTTOCASTELLO DI NOVELLO RISERVA
  SOTTOCASTELLO DI NOVELLO RISERVA MAGNUM

100% Nebbiolo

2013
2013

€ 123,50
€ 246.50

€ 86,78
€ 172,73
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Azienda Ca’Viola is het geesteskind van Beppe en Simonetta 
Ca’Viola. Dit vrij recente en moderne wijnbedrijf bevindt zich in 
Dogliani, zo’n 20 km ten Zuiden van Alba. Beppe was eigenlijk 
voorbestemd om in de wijnwereld te stappen: van kindsbeen af 
leefde hij tussen de wijngaarden, dus zijn keuze om oenologie 
te gaan studeren aan het befaamde oenologisch centrum in 
Alba kan nauwelijks een verrassing zijn. Na zijn studies heeft 
hij een job gevonden in het oenologisch centrum in Gallo, net 
buiten Alba. Hier leerde hij Maurizio Anselmo kennen met 
wie hij een hechte vriendschap heeft ontwikkeld en het was 
tevens een ontmoeting die ingrijpende gevolgen had voor hun 
verdere levenspad. Maurizio was afkomstig van Rodello, een 
gehucht van slechts enkele huizen die tegen de flank van een 
heuvel vol met Dolcetto ranken waren gebouwd. Hij bewerkte 
hier een klein perceel waarvan de druiven naar een lokale 
coöperatieve gingen. De familie van Beppe had daar een kleine 
superette die voornamelijk gekend was voor hun uitstekend 
vlees. Toen waren de heuvels in deze regio nog niet zo gekend 
en beroemd en lag de focus meer op andere lokale producten. 
Beppe huurde ook een klein perceel met Barbera druiven en 
hij besliste om de vinificatie in barriques te doen, een trend 
die was komen overwaaien uit het naburige Barolo. Hierdoor 
vielen zijn wijnen wel onder geen enkele gekende appellatie 
en moest hij als ‘Vino da Tavola’ uitgebracht worden. Deze 
wijn was van in het begin een groot succes, mede dankzij 
het prachtige etiket dat door Gianni Gallo werd getekend. De 
naam Montelupo betekent ‘berg van de wolf’ en dit was de 
inspiratiebron voor de labels. Vanaf 2005 kon Beppe ook voor 
het eerst een met Nebbiolo ranken beplante wijngaard met 

een absolute top ligging in eigen beheer exploiteren. De bijna 2 
hectare grote Sottocastello di Novello wijngaard ligt aan voet 
van het Castello di Novello. Deze Barolo werd in 2006 voor het 
eerst onder zijn naam uitgebracht. Al zijn inspanningen leiden 
tot een nieuwe erkenning: Beppe werd door Doctor Wine 
verkozen tot beste wijnbouwer van het jaar 2019. Ca’Viola 
produceert zowel wijnen met Nebbiolo, Barbera als Dolcetto 
druiven. Die laatste druif is misschien iets minder gekend. 
Deze druif is vroegrijp en wordt voornamelijk in Piëmonte 
geteeld. Deze druif geeft wijnen met een relatief gezien vrij lage 
zuurtegraad en prominente tannines waarbij de wijnbouwer bij 
de maceratie zijn kunnen kan tonen. Meestal wordt voor een 
zeer korte maceratie gekozen zodat de tannines niet teveel 
bitterheid brengen en dit leidt tot fruitige wijnen die bedoeld 
zijn om vrij jong te drinken. De meeste wijngaarden van 
Ca’Viola liggen in Montelupo. De 11,5 hectare aan percelen 
hebben een Zuidwestelijke tot Zuidoostelijke oriëntatie en 
liggen zo’n 400 meter boven zeeniveau. De bodem bestaat hier 
voornamelijk uit kalkrijke klei, mergel en zandsteen. De steile 
hellingen maken het moeilijk om deze machinaal te bewerken. 
De wijnen met Dolcetto en Barbera druiven komen van deze 
flanken. In Novello vinden we de percelen voor de Caviot 
Barolo en de hierboven reeds aangehaalde Sottocastello di 
Novello Barolo. Dit perceel is Zuid/Zuidoostelijk georiënteerd 
en ligt 450 meter boven de zeespiegel.

A Z I E N D A
C A' V I O L A
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  SINEFINIS - REBOLIUM - CLASSIC METHOD
100% Ribolla Gialla

BIO 2016 € 27,50 € 19,42

DOC COLLIO

  FRIULANO
100% Friulano

BIO 2021 € 16,50 € 11,74

  SAUVIGNON 
100% Sauvignon Blanc

BIO 2021 € 16,50 € 11,74

  PINOT GRIGIO 
100% Pinot Grigio

BIO 2021 € 16,50 € 11,74

  BRATINIS 
1/3 Chardonnay, 1/3 Ribolla Gialla & 1/3 Sauvignon Blanc

CAB 2018 € 18,90 € 13,22

  RISERVA BIANCO 2017 € 30,00 € 20,00

  RISERVA BIANCO - MAGNUM MET EXCLUSIVE BLACK BOX 

Ribolla Gialla, Malvasia & Friulano 

2015 € 75,00 € 55,37

DOC COLLIO

  MONSVINI VINO ROSSO
70% Merlot, 25% Cabernet Franc & 5% Cabernet Sauvignon

2015 € 34,00 € 22,89
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Gradis'ciutta is de naam van een landelijk gelegen gehucht 
op de top van een heuvel in San Floriano del Collio. Franz 
Princic, de grootvader van de huidige wijnbouwer, bewerkte 
hier deze historische wijngaarden. Vooraleer deze plaats 
Gradis'ciutta heette, stond het bekend als ‘Monsvini’, Latijn 
voor 'De Wijnberg'. Een meer toepasselijke naamgeving is 
nauwelijks denkbaar. Collio kent sowieso een hele lange en 
rijke wijntraditie. Het is met zijn 150 jaar één van de oudste 
DOC in Italië. Zijn unieke ligging ten Zuiden van de Alpen en 
ten Zuidwesten van de Julische Alpen in het zeer nabijgelegen 
Slovenië geeft deze regio een Mediterraans klimaat met 
orografische invloeden. Friuli is de natste regio van Italië, 
maar de meeste neerslag valt in het voorjaar en najaar. 
Tijdens de lente krijgt de bodem dus voldoende vocht om de 
droge zomer goed te doorstaan en de herfstregens volgen 
meestal pas na de oogst. Tijdens het groeiseizoen krijgt de 
streek met de Bora te maken, deze droge Noordoostelijke 
wind zorgt voor wat afkoeling in de warme zomermaanden 
en dit resulteert in een opmerkelijke fraîcheur in de wijnen. 
Het zomerklimaat is goed vergelijkbaar met Bordeaux, het is 
dus ook geen verrassing dat de typische Bordeaux druiven 
hier ook verbouwd worden. Maar de focus ligt wel op de 
traditionele en autochtone druivenrassen zoals Ribolla Gialla 
en Friulano, die bij Gradis’ciutta al hun eigenheid kunnen 
tonen in monocépages. In 1997 voltooide Robert Prinic, de 
kleinzoon van Franz, zijn studies oenologie en vervoegde hij 
het familiebedrijf. Op zich was dit enkel een formeel gebeuren 
want hij is letterlijk tussen de wijnranken opgegroeid. 
Sindsdien runt hij Gradis’ciutta samen met zijn vader Zorko. 

Robert is een ambitieuze en getalenteerde wijnbouwer die 
ondertussen ook voorzitter is van het Consorzio Collio. Onder 
zijn impuls is het aantal beplante hectare opgelopen tot 
20. Deze zijn verdeeld over 25 wijngaarden in onder andere 
Gorizia, Capriva del Friuli en Dolegna del Collio. Met de komst 
van Robert onderging de kelder ook een grondige reformatie 
waarin een gezonde balans werd gezocht tussen traditie en 
de modernste technieken.Gradis’ciutta heeft een diep respect 
voor de natuur. Hun wijngaarden worden op een duurzame 
manier gecultiveerd en zijn in conversie naar organische 
wijnbouw. Ze hechten veel belang aan de biodiversiteit in en 
rond de wijngaarden waar je geuren van acaciabloesems, 
vlierbessen en vers gesneden hooi kan opnemen. De percelen 
liggen in een prachtig heuvelachtig landschap waarvan 
de meeste tussen de 50 en 140 meter boven zeeniveau 
gesitueerd zijn. De Vigna Bràtinis wijngaard in San Floriano ligt 
met zijn 150 tot 200 meter hoogte wat hoger. De wijnen van 
Gradis’ciutta zijn een reflectie van een uniek terroir : ‘Flysch di 
Cormons’, ook bekend als ‘Ponca’, dat zo’n 50 miljoen jaren 
geleden is gevormd. De bodem met voornamelijk mergel, 
aangevuld met klei en kalksteen, met daarin ook nog lagen van 
zandsteen was vroeger de bodem van de oceaan. Hierdoor is 
er weinig organisch materiaal aanwezig. De wortels worden 
dus gedwongen om hun voedsel heel diep te gaan zoeken in 
mineraalrijke lagen.

G R A D I S ' 
C I U T T A
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PER 120
€/fles ex. BTW 

  PRIOR PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT MILLESIMATO
  PRIOR PROSECCO SUPERIORE DOCG BRUT MILLESIMATO MAGNUM

100% Glera

2021 
2021

€ 17,00
€ 38,90

€ 12,56 
€ 27,77

  PROSECCO BORTOLOMIOL IUS NATURAE DOCG 
100% Glera

BIO 2021 € 17,50 € 12,40

  PROSECCO GRANDE CUVEE DEL FONDATORE 
SUPERIORE VALDOBBIADENE DOCG RIVE SAN PIETRO  
DI BARBOZZA BRUT NATURE MILLESIMATO 
100% Glera

 2020  € 24,00  € 16,94

  BORTOLOMIOL FILANDA ROSÉ BRUT RISERVA MILLESIMATO 
100% Pinot Nero (Pinot Noir)

2021 uitverkocht uitverkocht
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De thuisbasis van Bortolomiol vinden we in de heuvels ten 
Noorden van Treviso, in het kloppende hart van Prosecco.  Zijn 
ligging tussen de steile heuvels van Valdobbiadene samen 
met meer dan 2,5 eeuwen opgebouwde traditie en kennis 
geven dit wijnhuis de mogelijkheid om een uitstekend product 
op de markt te brengen.  Er wordt vaak wat neerbuigend op 
Prosecco neergekeken.  Dit is ergens wel gedeeltelijk terecht 
maar naast de massaproducenten met hoge rendementen 
en meestal ook een stevige dosage, vind je ook kwaliteitsvolle 
bubbels.  Onder impuls van de historische producenten uit 
Conegliano en Valdobbiadene werd in 2009 de appellatie 
DOCG Prosecco in het leven geroepen.  Enkel druiven uit het 
oorspronkelijke kerngebied, waar de Glera druif steeds het 
meest tot zijn recht is gekomen, komen voor deze hoogste 
kwalitatieve Italiaanse appellatie in aanmerking.  Verder 
moeten de rendementen streng onder controle worden 
gehouden en mag enkel het eerste perssap gebruikt worden.  
De wijdere regio errond valt nu onder de iets minder strenge 
DOC appellatie. De familie Bortolomiol plantte in 1760 de 
eerste Glera ranken aan.  Deze druif vindt zijn oorsprong in 
Slovenië en is bij het grote publiek beter bekend onder de 
term Prosecco-druif.  Tijdens de meer recente geschiedenis 
van Bortolomiol speelt Giuliano een hoofdrol.  Hij volgde zijn 
opleiding aan de prestigieuze Conegliano wijnacademie.  Na 
de Tweede Wereldoorlog zag hij met lede ogen de verlaten en 
verwaarloosde wijngaarden aan.  En zo werd zijn levensdoel 
snel duidelijk : het terug in ere herstellen van de wijnindustrie 
en hierbij ook nog eens ijveren voor een betere kwaliteit zodat 
Prosecco internationale erkenning kon krijgen.  Hij was één van 

de oprichters van ‘Confraternita del Prosecco’, een wijngilde 
die dit doel moest helpen realiseren.  Veel wijngaarden werden 
opnieuw aangeplant.  Hierbij werd voornamelijk gekozen voor 
de zuidwaarts gerichte steile hellingen die door hun ligging 
zeer arbeidsintensief zijn omdat mechanische bewerking 
door de grote hellingsgraad vaak onmogelijk is.  Zowel in 
de wijngaard als in de wijnkelder werden nieuwe technieken 
ontwikkeld die de aromatische karakteristieken van de Glera 
druif meer in de verf moesten zetten.  Hiernaast wilden ze 
ook dat hun Prosecco levendig, fris en elegant was.  Al deze 
inspanningen mondden uiteindelijk uit in een erkenning met 
DOCG label.  Giuliano Bortolomiol was trouwens de eerste 
wijnbouwer die een Proscesso Brut op de markt heeft 
gebracht.  Zijn levenswerk wordt door zijn vier dochters Maria 
Elena, Elvira, Luisa en Giuliana verdergezet. De wijngaarden en 
het wijnhuis liggen in het Parco della Filandetta vlak nabij het 
centrum en de klokkentoren van Valdobbiadene.  De familie 
Bortolomiol speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
de dorpskern en heeft er ook een tastingruimte.  Zoals vaak 
het geval is bij de vinificatie van Prosecco gebeurt dit volgens 
de Charmat methode waarbij de tweede gisting in grote tanks 
plaatsvindt.  De Prosecco Superiore bubbels van Bortolomiol 
doen de vrij recente DOCG appellatie alle eer aan.  Ze laten 
zien dat ze het gemiddelde supermarkt niveau ver kunnen 
overstijgen en zelfs hun voet kunnen zetten naast de grote 
internationale spelers!  

B O R T O L O M I O L
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  TM ROSÉ 
80% Merlot & 20% Cabernet-Franc

2021 € 15,00 € 10,33

TOSCANA ROSSO

  CABURNIO
55% Cabernet Sauvignon, 25% Alicante Bouschet & 20% Merlot 

  CABURNIO 
55% Cabernet Sauvignon, 25% Alicante Bouschet & 20% Merlot

2016 

2017

€ 17,50

€ 17,50

€ 12,15

€ 12,15

  MONTETI 300CL 
55% Petit Verdot, 25% Cabernet Franc en 20% Cabernet Sauvignon

  MONTETI 300CL

45% Petit Verdot, 30% Cabernet Sauvignon en 25% Cabernet Franc

2015

2016

€ 195,00 
laatste

€ 195,00

€ 137,36
laatste 

€ 137,36

  MONTETI
60% Petit Verdot, 20% Cabernet Sauvignon en 20% Cabernet Franc

2017 € 39,50 € 24,79

 

C
O

M
P

L
E

X
 -

 S
T

E
V

IG
 -

 G
E

R
IJ

P
T

Het wijndomein is vernoemd naar de heuvel “Monteti” die de 
wijnstokken beschermt tegen de sterke Mediterrane wind. 
Op een heldere dag kan je een glimp van de zee opvangen 
vanop de heuvels die de hoogste wijngaard flankeren. Bij het 
afgraven van het domein zijn ze op enorme rotsblokken ge-
stoten, in plaats van ze te vernietigen hebben ze besloten om 
hun monumentale schoonheid te benutten. Ze worden nu ge-
bruikt als afbakening van de steegjes en de wijngaarden en 
zijn op die manier een soort van symbool van het landgoed 
geworden. Je vindt ze dus terug op de etiketten en ze etaleren 
ook de focus op de mineraliteit in hun wijnen. De wijngaarden 
liggen op ongeveer 145 meter boven zeeniveau en bestaan uit 
een steenachtige structuur met een onderlaag uit klei die rijk 
is aan mineralen. De beplanting tussen de ranken gebeurt in 
functie van de rijkdom van de bodem. Op de meest productie-
ve percelen laten ze de begroeiing wat voedingsstoffen uit de 
bodem weghalen zodat de wortels in de diepere mineraal-rij-
ke lagen hun voedsel moeten zoeken. Zo worden de rende-
menten ook op natuurlijke wijze laag gehouden. Vanwege de 
kenmerken van het landgoed werd beslist om enkel rode drui-
vensoorten aan te planten: Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 
Cabernet Franc, Alicante-Bouschet en Merlot. Zowel Paolo 
Baratta als de consulterende oenoloog Carlo Ferrini voelden 
zich te veel in hun mogelijkheden en vrijheden beperkt om 
voor een DOC of DOCG status te gaan. Ze hebben dus voor 
IGT Toscana gekozen. Hierdoor hadden ze de absolute vrij-
heid in het kiezen van de druivenrassen die nu volledig in func-
tie van de bodemeigenschappen werden gekozen. Ondanks 
hun 28 hectare werd ervoor gekozen om maar twee wijnen te 

maken:  de Caburnio en de Monteti, later kwam daar wel nog 
de TM rosé bij. In de wijngaarden worden enkel verantwoorde 
landbouwtechnieken gebruikt met organische bemesting in 
de winter. Ze hebben ook een eigen weerstation dat hen helpt 
in de strijd tegen schimmel. Alle druiven worden met de hand 
geplukt en ondergaan al een strenge selectie in de wijngaard. 
Een tweede selectie gebeurt op het dak van de wijnkelders. 
De wijn ondergaat een verlengd verblijf “sur lies” die rijk zijn 
aan natuurlijke antioxidanten, hierdoor moet er minder sulfiet 
worden toegevoegd. De gebruikte dosis sulfiet zit zelfs maar 
op de helft van de maximale toegestane dosis bij biologische 
wijnbouw! Hun Caburnio rijpt in een mix van inox cuves en 
reeds gebruikte vaten uit Franse eik. De Monteti ziet 18 maan-
den eik, waarvan het grootste deel nieuwe vaten. De door hen 
zelf opgelegde kwaliteitseisen voor deze wijn zijn uitzonderlijk 
streng. Zo gebeurt het regelmatig dat voor de Monteti voorbe-
stemde vaten in de Caburnio gaan die zo profiteert van enkele 
hoog kwalitatieve vaten van nieuwe eik. In 2019 hebben ze 3 
grote betonnen cuves geïnstalleerd. Hier zal de Monteti na 
zijn passage in de eiken vaten nog enkele maanden profite-
ren van een micro-oxidatie alvorens hij op fles gaat.Vandaag 
is er ook een sterke betrokkenheid van Eva Baratta, de doch-
ter 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.

T E N U T A 
M O N T E T I
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PER 120
€/fles ex. BTW 

  ROSSO DI MONTEPULCIANO 
80% Sangiovese en 20% Merlot

BIO 2021 € 13,50 € 9,34

  VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 
90% Sangiovese , 5% Merlot en 5% Cabernet Sauvignon

2017 € 20,00 € 13,97

  VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO - CASINA DI DORO
100% Sangiovese 

2015 € 27,95 € 19,75
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Het verhaal van dit domein in Montepulciano start, een beetje 
verrassend misschien, in Zwitserland, waar in de jaren ‘70 een 
groep van enthousiaste wijnliefhebbers uit Zurich regelmatig 
tafelwijn uit die regio importeerde. Toen ook hun dorstige 
vrienden aansloten werden de bestellingen per pallet gedaan. 
Het idee begon toen te rijpen dat er misschien ook nog een 
andere piste bestond voor de bevoorrading uit hun favoriete 
(wijn)regio, namelijk daar zelf een eigen wijnhuis bezitten.  
Het mag eigenlijk ook geen verrassing heten dat ze op slag 
verliefd werden op deze  prachtig gelegen wijngaarden die zijn 
ingebed in het typische Toscaanse golvende landschap. De 
hoogte van de percelen variëert tussen de 300 en 400 m en 
dit aan de westelijke zijde van Montepulciano. 

De kiezelrijke bodem van de zuid-west georiënteerde flanken 
bestaat voornamelijk uit mergel. Naast wijn produceren 
ze ook olijfolie.   Van bij de aanvang streefden ze naar een 
continue progressie in het verhogen van de kwaliteit van hun 
wijnen, waarvoor ze ook zware investeringen hebben gedaan. 
Alle gebouwen werden gerestaureerd en dit met respect 
voor de lokale tradities en eigenheid. De wijngaarden werden 
onder handen genomen en er werd zelfs een volledig nieuwe 
kelder gebouwd. Er werd op zoek gegaan naar de nodige 
lokale knowhow om hen met de uitbouw van dit project bij 
te staan. In het begin was de productie voornamelijk gericht 
op de bevoorrading van de stichtende vriendenclub, maar dit 
nam al snel uitbreiding naar hun familie en kennissen. En door 
de steeds verbeterende kwaliteit gingen ze uiteindelijk ook de 
internationale markt op. 

Canneto bestaat uit 48 hectare, waarvan er 30 als wijngaard 
fungeren. Hiervan vallen 16 hectare onder Vino Nobile di 
Montepulciano. Deze appellatie is misschien net iets minder 
bekend dan Brunello di Montalcino, die andere beroemde 
Sangiovese wijn. Maar dit is ten onrechte want door zijn 
ander terroir biedt Vino Nobile een toch lichtjes afwijkend 
smakenpalet in vergelijking met een Brunello, en zo zorgt hij 
echt voor een verrijking in het aanbod van de Sangiovese druif, 
die ze hier Prugnolo Gentile noemen. Een wijn die aan de eisen 
van Vino Nobile wil voldoen moet ten minste voor 70% uit 
Sangiovese bestaan en moet 2 jaar rijpen, waarvan minstens 
1 jaar in houten vaten. Voor een Vino Nobile Riserva komt hier 
nog een extra jaar bij. Een Vino Nobile kan uitblinken door zijn 
schitterende zuren die perfect in het geheel opgaan. In het 
rijke palet ligt de focus soms iets meer op het zwarte fruit 
dat rijp en een beetje zoet overkomt. Verder biedt hij ook vaak 
impressies van aardse toetsen, leder en kruiden. Ze kiezen 
voor Bordeaux druiven als aanvulling voor de Sangiovese. 
Voor hun top cuvée Vino Nobile ‘Casina di Doro’ kiezen ze voor 
een 100% Sangiovese en zo hoort het eigenlijk ook. Zo krijg je 
een pure expressie van alle kwaliteiten van deze druif en het 
terroir!  

De ontwikkeling bij Canneto staat niet stil, zo hebben ze recent 
de conversie naar biologische wijnbouw afgerond en zijn alle 
wijnen vanaf het oogstjaar 2017 bio-gecertificeerd. Voor een 
kroniek die met tafelwijn begon kun je wel stellen dat ze een 
ongelooflijke weg hebben afgelegd! 

A Z I E N D A
A G R I C O L A
C A N N E T O
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PER 120
€/fles ex. BTW 

  ROSSO DI MONTALCINO
100% Sangiovese

BIO 2019
 

€ 28,50 € 20,00
 

  STORIE E DESTINO - SANT'ANTIMO
100% Sangiovese

BIO 2018 € 37,50 € 26,50

  BRUNELLO DI MONTALCINO MAGNUM

100% Sangiovese
  BRUNELLO DI MONTALCINO 
  BRUNELLO DI MONTALCINO MAGNUM

100% Sangiovese

BIO 
 

BIO 
BIO

2016

2017 
2017

€ 138,00 
 

€ 59,50 
€ 138,00

€ 97,52
 

€ 41,74 
€ 97,52 

  HELICHRYSUM - BRUNELLO DI MONTALCINO
  HELICHRYSUM - BRUNELLO DI MONTALCINO MAGNUM

100% Sangiovese 
  HELICHRYSUM - BRUNELLO DI MONTALCINO 

100% Sangiovese 

BIO
BIO 

 
BIO

2016 
2016 

 
2017

€ 74,00
€ 173,00 

 
€ 74,00

€ 52,06
€ 120,66

€ 52,06

  RISERVA - BRUNELLO DI MONTALCINO  
  RISERVA - BRUNELLO DI MONTALCINO  MAGNUM

100% Sangiovese

BIO
BIO

2012
2012

€ 99,50
€ 230,00

€ 70,25
€ 162,81   

  RISERVA - BRUNELLO DI MONTALCINO  
  RISERVA - BRUNELLO DI MONTALCINO  MAGNUM

100% Sangiovese 
  RISERVA - BRUNELLO DI MONTALCINO 

100% Sangiovese 

BIO
BIO

BIO

2015
2015

2016 

€ 99,50
€ 230,00

€ 99,50

€ 70,25
€ 162,81

€ 70,25
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Het kleine domein San Polino, dat oorspronkelijk slechts 
2,5 hectare aan wijngaarden bezat, ligt op een heuveltop 
in de Podernovi subzone, op slechts enkele kilometers van 
Montalcino.  Het prachtige sterk glooiende landschap wordt 
gedomineerd door de uitgestorven Monte Amiata vulkaan. 
Het produceert sinds een 20-tal jaren uitstekende Rosso, 
Sant'Antimo en Brunello wijnen die allen met de Sangiovese 
druif zijn gemaakt, en dit volledig biodynamisch!  Katia 
Nussbaum en Luigi Fabbro kochten dit domein in 1990. Bij 
San Polino zijn ze er rotsvast van overtuigd dat je enkel een 
onvervalste DOCG kan maken als er veel aandacht uitgaat 
naar een gezonde bodem waarop, in dit geval, de Sangiovese 
druif optimaal kan groeien.  De wijngaarden werden hier nog 
nooit met pesticiden, herbiciden en chemicaliën behandeld en 
er wordt ook aan permacultuur gedaan (wetenschap voor het 
ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier 
die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is).  Hun 
jarenlange ervaring in de Amazone, waar ze betrokken waren 
bij een project om de biodiversiteit in kaart te brengen, komt 
daarbij goed van pas.  Ze proberen zo weinig mogelijk in te 
grijpen in de wijngaard en laten de natuur hun werk doen.  Om 
schimmelinfecties tegen te gaan laten ze veel insecten los in 
de wijngaard zodat er een rijk microbiologisch leven ontstaat.  
Voor hun is de theorie van Steiner enkel een startpunt in de 
biodynamie.  Katie en Luigi vinden dat zijn principes naar 
de 21e eeuw moeten getransformeerd worden.  Ze willen 
de interacties tussen de ranken, de micro-organismen in 
de bodem en de omgeving nog beter begrijpen en in kaart 
brengen. Ze produceren hun eigen compost en deze speelt 

een belangrijke rol in de vegetatieve cyclus. Doordat ze in de 
kelder zeer zuiver en hygiënisch werken, kunnen ze het sulfiet 
gehalte tot een minimum beperken. De vitale Brunello toont zo 
zijn ware aard met een maximale reflectie van het oogstjaar en 
het terroir in het glas.  Dit is één van de zeer weinige Brunello’s 
die op deze manier te werk gaat en dat maakt het een unieke 
wijn die naast het rijke fruit ook een enorm diverse, prominente 
en zeer verfijnde minerale kant laat zien.  De typische geur 
en kruidigheid van hun Brunello’s worden verkregen door de 
grote biodiversiteit aan planten die in en rond de wijngaarden 
groeien. De complexe bodem die in het laat-Mioceen is 
ontstaan, bestaat uit een mengeling van zandige leem met 
een groot aandeel aan stenen en rotsen.  Verder vinden we er 
mergel, klei, verbrokkelde leisteen, rode ijzerhoudende aarde 
en veel minerale afzettingen.  De zuidwaartse oriëntatie zorgt 
ervoor dat de Sangiovese druiven een ganse dag van de zon 
kunnen profiteren.  Een valleiwind die geassocieerd is aan de 
Ribusuoli rivier zorgt voor wat verfrissing op de heetste dagen.

Deze top Brunello’s krijgen ondertussen veel internationale 
erkenning met als voorlopig hoogtepunt een perfecte 100 
op 100 score van James Suckling voor hun Helichrysum in 
het bejubelde oogstjaar 2010.  Maar hun jongere jaargangen 
tonen zich zelfs nog verfijnder!

A Z I E N D A
A G R I C O L A
S A N  P O L I N O
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CHIANTI CLASSICO 
90% Sangiovese, 5% Merlot en 5% Cabernet Sauvignon

2018 € 20.50 € 14,21

  CHIANTI CLASSICO - RISERVA 
  CHIANTI CLASSICO - RISERVA MAGNUM

85% Sangiovese, 12% Merlot & 3% Cabernet Sauvignon
  CHIANTI CLASSICO - RISERVA 

100% Sangiovese

 
2016
2016 

2017

€ 29,90
€ 67,00 

€ 29,90

€ 21,07 
€ 47,27 

€ 21,07 

  IGT TOSCANA
  IGT TOSCANA MAGNUM

60% Sangiovese & 40% Merlot

2016
2016

€ 41,90 
€ 82,00

€ 29,42
€ 55,99
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Tenuta Casenuove trok de aandacht van Philippe Austruy 
tijdens zijn zoektocht naar nieuwe domeinen. Zijn wijnbedrijf 
is gespecialiseerd in het opwaarderen van verwaarloosde 
wijngaarden met een groot potentieel. Dit leidde in 2015 
tot de aankoop door zijn concern Vignobles Austruy. De 
wijngaarden van Tenuta Casenuove spreiden zich uit op de 
zacht glooiende flanken van de heuvels rond Panzano in 
Chianti. Deze prachtige streek ligt op zo’n 20 minuten rijden 
van Florence.

Zoals bij alle nieuwe wijnhuizen van Philippe Austry onderging 
ook dit domein direct een grondige renovatie waarbij het aantal 
beplante percelen van 14 tot 22 hectare werd uitgebreid. Het 
grootste deel is beplant met de beroemde Sangiovese druif, 
veruit de meest courante druif in de Chianti streek. Om een 
wijn onder de Chianti classificatie op de markt te mogen 
brengen moet deze voor minstens 80% uit Sangiovese 
bestaan. Hiernaast verbouwen de meeste domeinen in 
Chianti ook nog andere druivenrassen waarbij de keuze 
meestal valt op inheemse druivenrassen of Bordeaux druiven. 
Bij Tenuta Casenuove is de keuze met de aanplant van Merlot 
en Cabernet Sauvignon op de tweede optie gevallen. Door 
deze aanpak kunnen ze zowel een klassieke Chianti als een 
IGT, die ook wel ‘super toscan’ wordt genoemd, produceren.

Door het heuvelachtige landschap zit er een vrij groot 
hoogteverschil tussen de verschillende percelen. We vinden 
ze tussen de 350 en 480 meter boven zeeniveau. De bodem 
kent een maritieme oorsprong en bestaat uit schalie, 

kalksteen, klei en kiezels. Deze combinatie geeft de wijnen een 
zeer distinct profiel. Zoals bij bijna alle domeinen van Philippe 
Austry is Stéphane Derenoncourt de adviserende oenoloog. 
Hij staat Alessandro Fonseca bij die de dagelijkse leiding 
op zich neemt. Ze hebben geopteerd om sterk in te zetten 
op een parcellaire aanpak. De verschillende wijngaarden 
zijn dus in kleine zones opgedeeld, en dit in functie van hun 
specifieke terroir, de ouderdom van de stokken en de micro-
klimatologische omstandigheden. Door deze werkwijze 
krijgen alle ranken de nodige zorg op maat. Het werk in de 
wijngaarden gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier. 
De rijping van de wijnen gebeurt deels in cuves van beton en 
inox, dit geeft de meest pure expressie van de druiven en hun 
terroir. Het loont dus zeker de moeite om de wijnen van de 
nieuwste telg van Philippe Austruy te ontdekken!

 

 

T E N U T A
C A S E N U O V E
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CININO - PET NAT ROSE
100% Sangiovese

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

UMBRIA ROSSO IGT

  FREGHINO 100 CL

92% Sangiovese , 4% Malvasia Nera & 4% Colorino

 BIO  2021  € 16,00  € 11,24

  POTTARELLO 
  POTTARELLO MAGNUM

80% Sangiovese, 10% Malvasia Nera & 10% Colorino

DOC TODI SANGIOVESE

BIO 
BIO

2018 
2018

uitverkocht 
€ 42,00

uitverkocht 
€ 29,75

  MARMOCCHIO
  MARMOCCHIO MAGNUM

80% Sangiovese & 20% Sagrantino

UMBRIA

BIO
BIO

2016
2016

€ 26,00
€ 60,00

€ 18,18
€ 42,15

  CRU HTH - AGRI SEGRETUM
  CRU HTH - AGRI SEGRETUM MAGNUM

  CRU HTH - AGRI SEGRETUM MAGNUM

100% Sagrantino

2012 
2012 
2013

€ 36,00 
€ 70,00 
€ 70,00

€ 25,37 
€ 49,26 
€ 49,26
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Agricola La Segreta is het verhaal van Lorenzo De Monaco 
& Eileen Holland, een Amerikaans-Italiaans koppel dat nauw 
verbonden was met Boston maar die 20 jaar geleden in 
Umbrië hun nieuwe thuis hebben gevonden. Ze kochten 
28 hectare in Collazzone. Dit dorp ligt boven de Tevere 
vallei tussen Todi en Perugia, op een 2-tal uren rijden van 
Florence en Roma. Lorenzo en Eileen zijn vooreerst gestart 
met de renovatie van de gammele infrastructuur die al snel 
dienstdeed als uitvalsbasis om de streek te verkennen voor 
hun familie en vrienden. Ondertussen bezitten ze reeds een 80 
hectare land. In 2008 zijn ze gestart met de aanleg van hun 5,5 
hectare grote wijngaard op een zonovergoten Zuidwestelijk 
georiënteerde helling die zo’n 300 meter boven zeeniveau ligt, 
en dit in het hart van de DOC Todi appellatie. Het leeuwendeel 
van de aanplantingen bestaat uit Sangiovese ranken.  Hierbij 
vinden we verschillende klonen waaronder ook Sangiovese 
Grosso die voor de beroemde Brunello wijn wordt gebruikt. 
Deze variant wordt voornamelijk in hun Marmocchio gebruikt.  
Naast deze iconische druif verbouwen ze ook Sagrantino 
en kleinere hoeveelheden Colorino en Malvasia Nera.  De 
Sagrantino druif is een echt streekproduct uit Umbrië en wordt 
in Europa bijna uitsluitend rond de heuvels van Montefalco 
geteeld. Door zijn ligging in Centraal-Italië kent deze streek 
zowel klimatologische invloeden vanuit de Middellandse 
Zee en de Apennijnen. Maar zowel de koude winters als de 
hete en droge zomers worden door deze druif gemakkelijk 
verdragen. Deze druif is gekenmerkt door een vrij dikke schil 
en een hoog suikergehalte. Hierdoor is deze druif ook zeer 
geschikt om er een zoete dessertwijn ‘Passito’ van te maken.  

De Colorino druif kennen we voornamelijk als toevoeging aan 
Sangiovese in Chianti’s. Hij geeft de wijn een donkerder kleur. 
Malvasia Nera is met zijn Griekse origine de enige druif die iets 
minder streekgebonden is. In Italië wordt hij als toevoeging 
in een Sangiovese blend gebruikt waarbij zijn donkere 
kleur en aromatische eigenschappen voor een toevoegde 
waarde zorgen, deze rol wordt nu, zeker in Toscane, meer 
en meer door Cabernet Sauvignon overgenomen, zo blijft de 
productie van Malvasia Nera dus aan de lage kant. In 2015 
hebben ze met Incrocio Manzoni Bianco en Grechetto hun 
eerste rijen witte druivenrassen aangeplant die in 2018 hun 
eerste witte wijn hebben voortgebracht.  Dit bracht het totaal 
op 7 hectare aan wijngaarden.  De term Incrocio slaat op 
'kruising'.  In dit geval is de druif een resultaat van de kruising 
tussen Riesling en Pinot Blanc.  De Grechetto druif kent zijn 
roots in Griekenland en wordt voornamelijk in Centraal-Italië 
verbouwd.  Zijn dikke schil biedt een goede bescherming 
tegen een uitbraak van Valse meeldauw. La Segreta kiest heel 
bewust voor een organische wijnbouw waarbij al het werk in 
de wijngaard manueel gebeurt. Ook het snoeien, met de Guyot 
techniek, gebeurt handmatig. Hun terroir bestaat uit kalksteen 
en klei. In de wijnkelder worden er geen gisten toegevoegd: 
ze laten de fermentatie spontaan op gang komen door het 
gebruik van de inheemse gisten. Tijdens de vinificatie wordt 
er geen enkel proces geforceerd. Als de filtering van de wijn 
door de zwaartekracht wat meer tijd nodig heeft dan geven ze 
die extra tijd gewoon. Het is de wijn die het tempo bepaalt en 
niet de wijnbouwer.  

A G R I
S E G R E T U M
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  VERSANTE NORD - BIANCO 
50% Minella aangevuld met Catarratto, Grecanico, Inzolia & Carricante

2019 € 22,50 € 15,70
 

  VERSANTE NORD - ROSSO
85% Nerello Mascalese en 15% Nerello Cappuccio, Alicante Bouschet & Grenache

2020 € 22,50 € 15,70

  PIRRERA
90% Nerello Mascalese en 10% lokale variëteiten

2017 € 33,50 € 23,55

  ARENARIA
90% Nerello Mascalese & 10% lokale variëteiten

2019 € 39,00 € 27,43
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Eduardo Torres Acosta is afkomstig uit Tenerife en behaalde 
daar zijn diploma als landbouwkundige. Daarnaast heeft 
hij ook oenologie gestudeerd. In 2012 verhuisde hij op 
aanraden van zijn vriend Roberto Santana naar Sicilië. Onder 
de beschermende vleugels van Arianna Occhipinti in Vittoria 
leerde hij zo de flanken van de Etna kennen. Hierdoor begon 
het natuurlijk al snel te kriebelen om ook zijn eigen ding te 
kunnen doen in deze bijzondere setting. .De 550 tot 930 meter 
boven zeeniveau gelegen wijngaarden kennen dankzij hun 
hoge ligging en noordelijke oriëntatie een koeler klimaat dan 
de zuidelijke flank. Het rijpingsproces verloopt hier langzaam 
en egaal en dit resulteert in een vrij late pluk. De bodem, die rijk 
is aan vulkanisch gesteente, bevat verder ook zand, zandsteen 
en as afkomstig van de Etna. Zoals traditioneel het geval is, 
vind je naast de dominante rode druivenrassen ook een klein 
percentage witte rassen op die oude percelen. 

Eduardo werkt voornamelijk met Nerello Mascalese, de 
meest verspreide druif op de noordoostelijke flank van de 
Etna, die voor stevige en kruidige wijnen zorgt. Er groeien ook 
kleine hoeveelheden Nerello Cappuccio die voor wat extra 
kleurpigment en alcohol zorgen. Eduardo heeft een voorkeur 
voor autochtone rassen, maar maakt ook gebruik van het 
klein arsenaal aan meer internationale rassen zoals Alicante 
Bouschet en Grenache die je tussen de Nerello Mascalese 
vindt. Zijn ‘Versante Nord Rosso’ brengt de druiven van 
kleine percelen met 50 jaar oude stokken uit de gehuchten 
Pietramarina, Allegracore, Piano Daini, Friera, Zucconero 
en Marchesa samen. De witte druivenrassen gaan allemaal 

samen in zijn ‘Versante Nord Bianco’ met als hoofddruif 
Minella, een inheemse druif die je enkel op Sicilia vindt en 
waarvan de naam verwijst naar de vorm van de trossen die op 
een borst gelijken; ‘Minna’ in het Siciliaans. Deze druif wordt 
bijna altijd in een blend gebruikt, en ook hier is hij onderdeel 
van een assemblage met Catarratto, Grecanico, Inzolia 
en Carricante. Eduardo produceert ook enkele rode ‘single 
vineyard’ wijnen die van kleine percelen komen waaronder 
één buitenbeentje zonder vulkanische oorsprong. De Arenaria 
wijn vindt hier zijn oorsprong aan de andere kant van de Etna. 
Het werk in de wijngaarden gebeurt volgens de biologische 
principes maar zonder certificaat. In 2018 heeft hij een oude 
garage in de buurt van zijn wijngaarden omgebouwd tot 
wijnmakerij, maar hij verkiest om zijn wijnen nog steeds onder 
IGT Terre Siciliane op de markt te brengen. In de wijnkelder 
wordt gekozen voor een pure expressie van de druif en het 
bijzondere terroir. De wijn-technische ingrepen worden dus 
tot een minimum herleid. Zo start de fermentatie met de 
inheemse gisten en laat hij dit proces zonder controle van de 
temperatuur verlopen. De rijping gebeurt in een mix van oude 
eiken vaten, foudres en betonnen tanks. Het tijdstip van de 
botteling is verbonden met de maancyclus, dus we vinden 
ook een biodynamisch kantje in dit verhaal. 

Dankzij de wijnen van Eduardo Torres Acosta worden de oude 
traditionele wijngaarden op de noordelijke flanken van de 
Etna in ere hersteld. De wijnliefhebber die een onversneden 
expressie wil van dit terroir is hier absoluut aan het juiste 
adres!

E D U A R D O
T O R R E S
A C O S T A



Als je aan de wijnregio Sicilië denkt associeer je dit vaak 
met de Etna. Maar ook buiten dit vulkanisch gebied vind 
je een florerende en boeiende wijnwereld. Het wijnhuis 
Avide ligt op zo’n 2 km ten noorden van Comiso, een stad 
in het zuidoostelijk deel van het eiland met een prachtig 
historisch centrum. Het laaggelegen plateau kijkt uit op 
afgeronde heuveltoppen in het oosten. De geschiedenis 
van dit domein gaat terug tot het einde van de 19e eeuw. 
Tijdens de daaropvolgende eeuw kende het een gestage 
uitbreiding. De wijnbouw gebeurde volgens het principe 
van ‘mezzadria’ waarbij verschillende wijnbouwers intens 
samenwerkten in een soort van coöperatieve onderneming. 
De wijn werd in grote 10 tot 20 liter flessen gebotteld en die 
werden dan onderling verdeeld. In 1974 legde de overheid 
dit type van samenwerking aan banden en dat was dan 
ook de katalysator voor de familie Calcaterra om het heft 
in eigen handen te nemen. Al snel volgde de switch naar 
een temperatuur-gecontroleerde fermentatie, wat ook 
ongezien was. Het is dus wel veilig om te stellen dat de 
wijnen van Avide er op kwalitatief gebied uitsprongen.  De 
focus van Avide lag steeds bij inheemse druivenrassen. 
Enkel een beperkte aanplant van Syrah en Cabernet 
Sauvignon in de jaren negentig doorbrak die trend. Qua 
rode rassen werken ze voornamelijk met Nero d’Avola en 
Frappato. Het leuke aan Avide is dat je beide rassen in al 
hun puurheid als monocépage kan ontdekken, maar ook 
als blend. Wijnen van Nero d’Avola bieden naast soepele 
en ronde tannines ook een intense kleursensatie en zitten 
vaak hoog qua zuren. De hoeveelheid aan zuren wordt 

deels bepaald door het bodemtype en kan soms te hoog 
uitvallen waarbij de toevoeging van bijvoorbeeld Frappato 
of internationale druivenrassen een noodzaak wordt. 
Frappato zit dus wat lager in zuren en dit leidt tot lichte en 
toegankelijke wijnen met een verfijnde textuur maar zonder 
een grote onderliggende tannine-structuur.  Voor hun witte 
wijnen werken ze uitsluitend met de autochone rassen 
Grillo en Inzolia. Grillo verdraagt, dankzij zijn dikke schil, 
vrij gemakkelijk de intense mediterrane zomerzon. Het is 
een vrij recente druif die in 1873 zijn oorsprong kent door 
een kruising van Catarratto en Zibibbo bij een zoektocht 
naar meer resistente rassen. Inzolia is één van de oudste 
druivenrassen op Sicilië en wordt vaak in een blend 
gebruikt. De wijngaarden van Avide liggen op zo’n 200 
meter boven zeeniveau. De bodem bestaat voornamelijk uit 
klei. Er wordt op een ecologisch verantwoorde manier aan 
wijnbouw gedaan. In 2006 hebben ze hun interne conversie 
naar biologische wijnbouw afgerond, dit echter zonder 
certificaat. De stap naar het officialiseren van dit proces 
ving in 2014 aan. Zowel tussen de ranken als in de kelder 
hanteren ze de filosofie dat er enkel wordt ingegrepen als 
het echt niet anders kan. Ze verbouwen zowel wijnen die 
onder de Cerasuolo di Vittoria Classico vallen, het hoogst 
mogelijke DOCG keurmerk, als DOC Sicilia wijnen. De 
fermentatie verloopt steeds temperatuur-gecontroleerd. 
Hun meest toegankelijke wijnen worden snel gebotteld 
zodat de fruitige aroma’s hun fraîcheur behouden. De meer 
gestructureerde wijnen krijgen een rijping op barriques.   
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

DOC SICILIA INSOLIA & GRILLO

  LA BIANCO 
Insolia en Grillo

2022 € 10,90 € 7,43

  LIDIAE
100% Grillo

DOC NERO D'AVOLA

2021 € 13,50 € 9,50

  LO ROSSO - DOC NERO D'AVOLA
100% Nero d'Avola

IGT TERRE SICILIANE

2019 € 10,90 € 7,43

  FRAPPATO 1607
100% Frappato

DOCG CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO

2021 € 14,50 € 10,17

  BAROCCO 
  BAROCCO  MAGNUM

  BAROCCO  300 CL  
Nero d'Avola en Frappato

2014 
2013 
2014

€ 28,50 
€ 79,00 

 € 154,50

€ 20,00 
€ 55,12 

€ 107,93
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In de zuidelijke uitlopers van de Dolomieten heeft de Adige 
rivier een brede vallei gevormd die omringd is met bergtoppen 
die er meer dan 1,500m boven uittornen. Er zijn minder 
aantrekkelijke locaties om aan wijnbouw te doen. De familie 
Longo Liebenstein zu Wellenburg und Langenstein deed hier 
reeds in de 18e eeuw aan wijnbouw. Het verhaal begint met 
Felix Anton von Longo die de wijnactiviteiten heeft opgestart. 
Door zijn connecties met de Tiroolse aristocratie werd hij 
met de titel van baron in de adel verheven. Door de uitbouw 
van het spoornetwerk floreerde de export waarbij Oostenrijk 
een grote afnemer werd. Tijdens het Interbellum werd de 
familie verbannen en dit tekende tevens voor het einde van 
de wijnbouw. Na 9 jaar mochten ze terugkeren en werd de 
productie terug opgestart, maar de oogst werd verkocht 
aan een coöperatieve vennootschap. Pas in 2015 werd ook 
de vinificatie en commercialisatie terug in eigen handen 
genomen, dit door de jongste afstammeling, Anton Baron 
Longo. Tussen Trente en Bolzano, in het zuiden van Alto 
Adige, ligt het historische stadje Egna. Het was reeds in de 
middeleeuwen een bruisende handelsplaats. De wijnmakerij 
bevindt zich in een statige villa in het centrum. Hun 20 hectare 
wijngaarden zijn over twee locaties verspreid. In het dal liggen 
licht golvende percelen die door hun vrij lage ligging van 
240 tot 270 meter boven zeeniveau profiteren van warme 
luchtmassa’s. Zo krijgen ze hier zelfs Merlot en Cabernet 
Sauvignon mooi rijp. De bodem, die rijk is aan alluviale 
afzettingen, kent zijn ontstaan op het einde van de laatste 
Ijstijd en bestaat uit wisselende hoeveelheden kalksteen, 
klei en zand. Baron Longo cultiveert ook enkele percelen 

in het Monte Corno natuurpark. Deze liggen op maar liefst 
1,050 meter hoogte en kennen een rotsachtige bodem die 
rijk is aan porfier (een stollingsgesteente). Hier verbouwen 
ze druivenrassen die je in een koel klimaattype aantreft 
zoals Chardonnay en Pinot Blanc. Door de nabijheid van de 
Dolomieten is het klimaat uitgesproken orografisch. Er valt vrij 
veel neerslag maar tijdens de zomer is die meestal beperkt tot 
enkele avondlijke onweersbuien die overdag veel ruimte laten 
aan de zon. Zoals bij alle vooruitziende wijndomeinen nemen 
ze actie om de gevolgen van global warming op te vangen. 
Zo worden er nog hoger gelegen wijngaarden aangelegd en 
dit voornamelijk om de alcoholpercentages in hun wijnen niet 
te laten oplopen. Naast internationele druivenrassen telen ze 
ook de streekgebonden Lagrein druif die voor tanninerijke 
wijnen zorgt en Solaris, een hybride die goed bestand is tegen 
schimmels en ziektes. Ze maken zowel gebruik van de Guyot 
snoeiwijze als van een 60 jaar oud pergola-systeem. Vanaf 
de herstart in 2015 werd resoluut voor een duurzame aanpak 
gekozen. Zo worden er geen kunstmatige meststoffen 
gebruikt om het grondwater niet te contamineren en wordt 
het energieverbruik tot een minimum beperkt. Al snel volgde 
de conversie naar biologische wijnbouw. Die werd in 2020 
afgerond en leidde direct de volgende stap in: de conversie 
naar biodynamische wijnbouw. Anton Baron Longo streeft 
ernaar om natuurlijke wijnen te maken die uitblinken in 
elegantie. Een groene pluk en gericht ontbladeren helpen om 
tevens geconcentreerde en aromatische wijnen te produceren. 
Het aanbod van Baron Longo is de ideale manier om de grote 
diversiteit van de wijnregio Alto Adige te ontdekken.
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  SICHLBURG
100% Solaris

BIO 2021 € 24,00 € 16,94

  LIEBENSTEIN
Chardonnay en Pinot Bianco

  URGESTEIN
100% Sauvignon Blanc

  FELIX ANTON CUVÉE ROSSO 
  FRIEDBERG

Lagrein

CAB 
 

BIO 
 
 

BIO
BIO

2019

2022 

 
2020
2021

€ 33,00

€ 20,90

€ 17,00 
€ 29,00

€ 23,14 
 

€ 14,63 
 
 

€ 11,98  
€ 20,66
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CA'N VETLA 
100% Callet

2017  € 26,50  € 18,51
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Vid’auba is het geesteskind van Miquel die al van jongsaf aan 
een passie had voor de wonderbaarlijke wijnwereld.  Op een dag 
kwam het idee om zijn eigen wijn te produceren, maar dit enkel 
voor persoonlijke consumptie.  Hij stamt uit een familie met een 
landbouwtraditie maar er was op hun gronden geen wijnrank te 
bespeuren.  In 2006 kwam dan de mogelijkheid om zijn eigen 
ranken te planten en kon hij zo zijn droom laten uitkomen : een 
eigen wijnhuis oprichten.  Miquel kreeg zijn vrouw en kinderen 
ook warm voor zijn project en hun nauwe betrokkenheid zorgt 
voor een familaal aspect.  Wat naast het ecologische karakter 
de duidelijk afgelijnde opzet was bij de start van dit wijnverhaal.  
Hij streeft naar kwalitatieve wijnen en zweert hiervoor bij een 
lage productie zodat die zijn volledige aandacht kan krijgen. De 
wijngaarden liggen allemaal in de buurt van hun landhuis Son 
Bennàssar in Felanitx.  Deze gronden, die plaatselijk onder Call 
Vermell bekend zijn, bestaan uit rode klei die voor een uitstekende 
waterhuishouding zorgen. 

 Het vele regenwater uit de winter wordt er goed in vastgehouden 
en zo is irrigatie niet nodig.  De streek kent een lange historie 
aan coöperatieve wijngaarden dus Miquel heeft naast eigen 
aanplantingen ook enkele oude percelen kunnen bemachtigen. 
De wijngaarden liggen zo’n 13 km landinwaarts en bevinden 
zich op zeeniveau.  Door deze setting bereikt de zeebries nog 
net deze plek.  Deze zachte wind zorgt voor wat afkoeling tegen 
de brandende namiddagzon en helpt ook bij het bestrijden van 
ziektes en schimmels. Het oogstjaar 2008 bracht Miquel zijn 
eerste wijnen: Picot Blanc en Ca’n Vetla.  De Picot Blanc bevat 
onder andere Giró Ros druiven van meer dan 30 jaar oude 
ranken.  Ca’n Vetla is het resultaat van een 1 hectare metend 
perceel van Callet ranken die meer dan een halve eeuw oud zijn.  
Naast klassieke en vrij universele druivenrassen zoals Cabernet 

Sauvignon, Merlot en Chardonnay zet Vid’auba in op autochtone 
rassen.  Giró Ros biedt echt wel een zeer exclusieve ervaring 
want er zijn wereldwijd maar een 6-tal hectare mee beplant!  
Deze druif met vrij dikke schil biedt een goede bescherming 
tegen ziektes.  De grote en luchtige trossen hangen onder een 
rijk bladerdek.  Het hoge suikergehalte zorgt voor vrij hoge aco-
holpercentages wat tot rijke en krachtige wijnen leidt met vaak 
aroma’s van tropische vruchten en citrus.  De Giró Ros wordt 
hier in een blend met onder andere Premsal Blanc gebruikt, een 
ander inheems druivenras dat wel wat frequenter voorkomt op 
Mallorca.  Als rode druif springt Callet in het oog.  Deze druif 
presteert het best op een niet zo rijke ondergrond.  Hij wordt 
vaak in een blend met Bordeaux-druiven of Syrah gebruikt.  
Maar Vid’auba biedt je de kans om deze schaars te vinden 
druif als een monocépage te ontdekken. In de rode wijnen doet 
een subtiele zoute toets aan de Middellandse Zee denken en 
in de witte wijnen is de vlezige structuur met gekonfijt fruit zijn 
handelsmerk.  De druiven worden steeds met de hand geplukt 
en in de wijnkelder staan zowel inox tanks als houten vaten met 
verschillende omvang ter beschikking.  

De wijnen van Vid’auba bieden een unieke oppurtuniteit om 
een paar bijzondere inheemse druivenrassen van Mallorca te 
ontdekken.  Serveer deze wijnen zeker eens blind in je wijnclub 
en verwacht je aan een lange zoektocht naar hun oorsprong!  

V I D ' 
A U B A



189188

JAAR
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  ASTOBIZA 
  ASTOBIZA MAGNUM

90% Hondarrabi Zuri en 10% Hondarrabi Zuri Zerratie

2021
2021 

€ 13,00
€ 26,20

€ 9,09
€ 18,30

  MALKOA
100% Hondarrabi Zuri

2016 € 34,50 € 24,50

EXTRA PREMIUM VERMOUTH SEMI-SWEET
100% Hondarrabi Zuri

€ 25,50 € 17,85

ASTOBIZA PREMIUM DRY GIN 70CL 
Citrus - Crisp - Dry - Elegant - Grapes - Herbal

€ 48,50 € 34,30
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Het Spaanse Baskenland klinkt als regio zeer bekend in de 
oren, maar eerder door het vroegere geweld dat gepaard ging 
met de drang om van Spanje af te scheiden dan als wijnregio.  
Toch kent deze streek een lange geschiedenis waarbij al in de 
9e eeuw sprake was van wijnbouw.  Het verhaal van Astobiza 
neemt een stuk later zijn aanvang.  In de jaren ‘50 groeide 
Xabier Abando op tussen de wijnranken, maar op slechts 15 
jarige leeftijd verloor hij zijn vader.  Deze tragische gebeurtenis 
gaf hem de motivatie om ooit in zijn vaders voetsporen te 
treden en zijn eigen domein te beheren.  Er is de nodige tijd 
overgegaan maar in 1996 kocht de familie Abando-Moyua een 
lap grond in Okondo.  Met de aanplant van slechts 2 hectare 
was de start kleinschalig.  Dit aspect is zo’n beetje de rode 
draad waarop ze aan wijnbouw willen doen.  Ze willen zich niet 
vergalopperen en enkel de hoeveelheid druiven telen die ze in 
de beste omstandigheden kunnen verbouwen en verwerken.  
De meeste startende wijnhuizen willen hun dure investeringen 
zo snel mogelijk laten renderen en brengen dus al snel een wijn 
op de markt die vaak van nog te jonge stokken komt.  Maar 
dit was geen optie voor Bodega Astobiza, pas bij de oogst in 
2007 vonden ze de kwaliteit voldoende hoog om hun eerste 
wijn te bottelen.  Tegenwoordig is de dagelijkse leiding van het 
wijnhuis in handen van Jon Zubeldia, de echtgenoot van Ane 
Abando. Okondo is een klein dorp in de provincie Alava dat 
zo’n 20 km ten zuiden van Bilbao ligt. De wijngaarden langs 
de Izalde rivier liggen op zo’n 250 meter boven zeeniveau 
en genieten door de omliggende heuvels van bescherming 
tegen de natuurelementen.  Hierdoor kent deze vallei een 
microklimaat die voor meer uren zon en minder stormen 

zorgt.  Dit gebied ligt op de overgang van een maritiem naar 
een continentaal klimaat.  Er valt veel regen dat voor voldoende 
grondwater zorgt zodat de ranken de drogere zomer goed 
doorstaan.  Tijdens de laatste weken van de rijpingscyclus 
genieten de trossen van een droge wind die zonnige condities 
brengt.  Het terroir die in het Krijt is gevormd, bestaat uit 
kalk die rijk is aan zand.  De bodem bevat veel organisch 
materiaal.  Bij Astobiza vinden ze dat de zorg voor het land 
even belangrijk is als de vinificatie.  Alles start inderdaad bij 
een gezonde bodem.  De keuze om volgens een duurzame 
manier aan wijnbouw te doen is gewoon een evidentie voor 
hun.  Door de klimatologische omstandigheden is deze streek 
uitermate geschikt om witte druivenrassen te verbouwen.  Het 
overgrote deel van de percelen is met Hondarrabi Zuri beplant.  
Een inheems Baskisch druivenras met compacte trossen en 
kleine goudkleurige bessen.  Verder verbouwen ze ook nog 
kleine hoeveelheden Hondarrabi Zuri Zerratie die ook als Petit 
Courbu gekend is, en één klein perceel met Izkiriota.  Onder de 
naam Gros Manseng zal dit druivenras wel een belletje doen 
rinkelen.  Deze druiven worden in hun zoete wijn gebruikt. Het 
wijnhuis en de kelder werden in 2006 gebouwd.  Dit moderne 
complex van de hand van José Hidalgo Togores is op een 
prachtige wijze in de omgeving ingebed.  In de wijnkelder vind 
je een mix van oude traditionele technieken en innovaties uit 
de 21e eeuw.  Zo gebruiken ze eivormige betonnen cuves 
waarin de droesem en gist door microbewegingen heel lang 
hun werking kunnen doen in het sap tijdens de rijping. 

B O D E G A S
A S T O B I Z A
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

RIAS BAIXAS

  TERRA DE GODOS
100% Albariño

2021 uitverkocht uitverkocht

  PEDRALONGA
  PEDRALONGA MAGNUM

100% Albariño

2021
2021 

uitverkocht
uitverkocht

uitverkocht 
uitverkocht

  CAROLINA
100% Caiño blanco

2021 uitverkocht uitverkocht

RIAS BAIXAS

  PEDRALONGA DOUMIA - RIAS BAIXAS
60% Mancia, 30% Caiño Tinto & 10% Espeirado

2018 € 14,50 € 10,33
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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.. Op 
klimatologisch gebied is de wijnregio Rías Baixas een echt 
buitenbeentje en dit vertaalt zich dan ook in de stijl van de 
wijnen.De Alfonso wijnfamilie is hier al vele generaties actief. 
Het huidige wijnhuis in Caldas de Reis, in de vallei van de 
Umia rivier, is in 1982 door Francisco Alfonso opgericht. 
Vanaf 1997 werd de wijnbouw wat professioneler aangepakt 
en dat jaar tekende tevens voor de officiële lancering van 
de naam Pedralonga. Miguel, de zoon van Francisco, gaf 
zijn pa steeds een helpende hand en hij heeft het beheer 
ondertussen volledig overgenomen. Deze gepassioneerde 
wijnbouwer eert de filosofie van zijn (groot)ouders, maar staat 
ook open voor de hedendaagse evoluties in de wijnbouw. 
Zo werken ze 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 7 
hectare wijngaarden met een bodem van zandige leem en 
graniet liggen op de zuidelijke flanken van de Monte Xiabre 
in Rías Baixas. Er heerst een Atlantisch klimaat met natte 
en koude winters met zeemist die wordt geadvecteerd tot 
tussen de wijnranken met maximum temperaturen die 
eerder bescheiden zijn naar Spaans normen, de 30 °C grens 
wordt zelden overschreden en dit geeft de wijnen een mooie 
frisheid. Rías Baixas is voornamelijk bekend voor zijn witte 

wijnen waarvan het overgrote deel met de Albariño druif 
worden gemaakt. Deze druif wordt bijna uitsluitend in Galicië 
en in het noordwesten van Portugal geteeld. De Albariño druif 
is gekenmerkt door zijn botanische aroma’s en geeft meestal 
wijnen met een lichtere stijl die hoog zitten in zuren. Door 
het mildere klimaat blijven de alcohol percentages aan de 
lage kant. Door zijn vrij dikke schil kan de wijn ook een bittere 
toets bevatten. Dit druivenras is ook bij Pedralonga de meest 
verbouwde variëteit. Zoals de familietraditie het wil verbouwen 
ze voor de rest met Caíño Blanco, Caíño Tinto, Espadeiro en 
Mencía enkel inheemse druivenrassen. In dit rijtje is Mencía 
de bekendste druif en met 9,100 hectare ook het meest 
wijdverspreid. Van Caíño Blanco tref je maar een kleine 60 
hectare aan. Dit ras is waarschijnlijk een kruising tussen 
Albariño en Azal Tinto. Ze kent een vrij lange rijpingscyclus en 
zorgt voor wat hogere alcoholpercentages. Qua smaakprofiel 
zet Caíño Blanco in op levendige zuren en minerale expressies. 
Ook de rode variant wordt vaak in een assemblage met de 
Mencía druif gebruikt. De focus ligt op het rode fruit en florale 
toetsen. Espadeiro vervult vaak dezelfde taak en zorgt in een 
blend voor fruitige zuren. Hij bezit zelf een lichte textuur en 
is dus de perfecte aanvulling bij een tanninerijke druif. 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!   

A D E G A 
P E D R A L O N G A
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MENADE VERDEJO
  MENADE VERDEJO MAGNUM

100% Verdejo 

BIO 
BIO

2022
2021

€ 12,20 
€ 26,50

€ 8,55 
€ 18,35

  MENADE SAUVIGNON
100% Sauvignon

BIO 2022 € 14,00 € 9,83

  NOSSO 
100% Verdejo 

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  LA MISIÓN
  LA MISIÓN MAGNUM  

100% Verdejo

BIO 
BIO

2019 
2019

€ 28,90
€ 59,50

 € 20,17
€ 41,82

  MENADE SOBRENATURAL
100% Verdejo

BIO 2016 € 44,50 € 31,49

  ADORADO  
  ADORADO MAGNUM

  ADORADO 800 CL 
100% Verdejo

uitverkocht 
€ 104,00 
€ 627,50

uitverkocht 
€ 73,64 

€ 444,63

  DULCE ZOET

100% Sauvignon 50 CL

BIO 2022 € 13,00 € 9,09
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De drijvende kracht achter Bodegas Menade is de familie Sanz. 
Sinds het begin van de 19e eeuw verbouwen ze wijn in Rueda. 
De 6e generatie wijnbouwers van deze familie is in 2005 met 
een nieuw project gestart : Bodegas Menade. Ze fungeerden 
hierbij als pioniers in de organische wijnbouw in Rueda. Het 
natuurlijke aspect is voor hun heel belangrijk en dit gaat verder 
dan enkel het wijngebeuren, het is een echte filosofie waarvan 
het ganse team op Bodegas Menade van doordrongen is. Er 
wordt maximaal gerecycleerd, de energieconsumptie zit op 
een minimaal niveau en zelfs het glas van de flessen is op een 
ecologische manier geproduceerd. Door hun grote succes is 
er wat financiële ruimte gecreëerd en dit wordt gebruikt om 
steun te bieden aan goede doelen en sociale projecten in 
hun streek. Maar ze kijken ook wat verder : ze hebben steun 
verleend na de verwoestende aardbeving in Haïti en ze helpen 
bij de stroomvoorziening in arme regio’s in Zuid-Amerika.
Bodegas Menade bezit in totaal een 200 hectare wijngaarden 
die voornamelijk met Verdejo zijn beplant, waaronder een 
30 hectare met zeer oude aanplantingen die nog uit het pre-
phylloxera tijdperk stammen. Op de overige 170 hectare staan 
stokken die tussen de 18 en 30 jaar oud zijn. De wijngaarden 
liggen in de Duero vallei, deels in de alluviale afzettingen 
van de Duero rivier en deels in laag uitgebouwde terrassen. 
De bodem die rijk is aan carbonaten bestaat uit ronde keien 
die ingebed liggen in zandige en kalkachtige klei. Tussen 
de ranken groeit een mix van gras en natuurlijke vegetatie. 
Er wordt op een organische manier aan wijnbouw gedaan, 
dus zonder het gebruik van chemische producten : fauna en 
wijnbouw gaan hier hand in hand. De lokale Verdejo kloon die 

ze gebruiken 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. Analytisch onderzoek heeft aangetoond dat deze 
kloon een hogere zuurtegraad bezit en meer geconcentreerde 
druiven oplevert.

(Vervolg op pagina 174)
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 €/fles incl. BTW

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CLANDESTINO GODELLO 
100% Godello 

BIO 2018 uitvekrocht uitvekrocht

  CLANDESTINO ALBARINO 
100% Albarino 

BIO 2018 € 29,00 
op aanvraag

€ 20,24 
op aanvraag

  CLANDESTINO VIOGNIER 
100% Viognier 

BIO 2018 uitvekrocht uitvekrocht

  CLANDESTINO GARNACHA BLANCA 
100% Grenache Blanc

BIO 2018 € 29,00 
op aanvraag

€ 20,24 
op aanvraag
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(Vervolg pagina 172)

Ondanks het grote aantal hectare wijngaarden volgen ze elk 
perceel afzonderlijk op. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt 
van een eigen meteorologisch station. De data hiervan wordt 
realtime gebruikt, oa bij de oogst. Maar deze gegevens 
helpen hun ook om lessen te trekken uit hoe de druiven in de 
verschillende jaargangen reageren op andere klimatologische 
omstandigheden. Door global warming wordt er veel aandacht 
besteed aan de mogelijke oververhitting van de druiven. 
Tijdens lange droge periodes moet er soms aan irrigatie 
gedaan worden om de balans in de druiven te behouden. 
Er wordt een groene oogst gedaan om de rendementen 
onder controle te houden en zo de gewenste concentratie 
te verkrijgen. De oogst gebeurt zowel mechanisch als met 
de hand, deze gebeurt ook gedeeltelijk ‘s nachts omdat de 
druiven dan in hun meest frisse toestand aan het wijnhuis 
arriveren en er zo geen ongewenste oxidatie optreedt.

De vinificatie gebeurt in hun meer dan 200 jaar oude wijnkelder 
in La Seca waar je de wijngeschiedenis van 6 generaties 
wijnbouwers gewoon voelt. Oud en nieuw komen hier perfect 
samen want in deze oude kelder vind je een zeer moderne 
installatie. 

De inhoud van de inox fermentatietanks is zelfs afgesteld op 
de grootte van de afzonderlijke percelen zodat de verschillende 
wijnbouwprocessen in functie van de kleine bodemverschillen 
kunnen gebeuren. Voor hun wijnen uit het hogere segment 
gebeurt de vinificatie in houten vaten. Het resultaat mag er zijn: 
je proeft gewoon de puurheid van de natuur in hun wijnen!van 
Miguel laat de inheemse rassen schitteren in het glas!   

 

 

B O D E G A S
M E N A D E  - 
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 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

RIBERA DEL DUERO

  PERILLAN 
100% Tinta del Pais (Tempranillo) 

2020 € 12,50 € 8,84

  CRIANZA 
100% Tinta del Pais (Tempranillo)

2018 € 19,00 € 13,64

  RESERVA
100% Tinta del Pais (Tempranillo)

2016 € 23,50 € 16,53

  FINCA VALENTINA
100% Tinta del Pais (Tempranillo)

2014 € 34,50 € 24,38
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Pagos de Matanegra ligt in de Ribera del Duero, dat is een 
Spaanse Denominación de Origen (DO) in Castilla y León, 
en zoals de naam al laat vermoeden ligt het langs de rivier 
de Duero. Het plateau waarop deze wijnregio zich bevindt is 
vrij vlak en rotsachtig, het is gesitueerd rond de stad Aranda 
de Duero. De regio heeft reeds een lange geschiedenis in de 
wijnbouw, de oudste historische vondsten van deze wijncultuur 
zijn maar liefst meer dan 2000 jaar oud. De moderne manier 
van wijn maken begon in de 12e eeuw na Christus met de 
komst van Benedictijnen monniken uit Cluny in de Bourgogne. 
In 1982 kwamen een aantal wijnbouwers samen, ze wilden 
hun wijnregio promoten en criteria vastleggen om meer 
uniformiteit en kwaliteit aan te bieden, hieruit ontsproot de 
Denominación de Origen (D.O.) herkomstbenaming. De Duero 
vallei is al gevormd tijdens het Mioceen en ligt tussen de 750 
m en 900 m boven zeeniveau, wat vrij hoog is naar wijnbouw-
normen. Klimatologisch zien we dat er ongeveer de helft van 
de neerslag valt in vergelijking met België, maar die neerslag is 
veel minder gespreid dan bij ons: de zomers zijn lang en droog 
met temperaturen die in de namiddag kunnen oplopen tot 40 
°C. Het continentale klimaat zorgt ervoor dat de winters heel 
streng zijn met temperaturen die tot tegen de -20 °C kunnen 
zakken, maar er is ook een mediterrane invloed en die zorgt 
voor overvloedige zonneschijn. De Tempranillo druif is donker 
van kleur en heeft een dikke schil en komt het best tot zijn recht 
in hoger gelegen wijngaarden, maar hij kan ook goed de hitte 
verdragen. Om elegantie en een mooie aciditeit te verkrijgen uit 
deze druif heb je een koud klimaat nodig, maar om een hoog 
suikergehalte en een dikke schil te krijgen die de typische volle, 

donkere kleur levert aan de wijnen heb je veel warmte nodig. 
Deze twee tegenstrijdige factoren komen het best samen in 
het continentale klimaat op de hoge vlaktes van de Ribera del 
Duero. Hun 35 hectare zijn onderverdeeld in een dozijn percelen 
in en rond Olmedillo de Roa. Sommige percelen liggen tot 850 
meter boven de zeespiegel. De gemiddelde leeftijd van de 
stokken bedraagt 80 jaar en op enkele percelen zijn de ranken 
zelfs al eind de 19e eeuw aangeplant! Het meest opmerkelijke 
aan deze wijngaarden is het aantal verschillende klonen van 
de Tinto Fino druif. Dit geeft een enorme complexiteit aan 
de geproduceerde wijnen. De wijngaarden, die uit zand, klei 
en kalksteen zijn opgebouwd, worden al sinds vele jaren op 
organische en biodynamische manier bewerkt. Cesar Martin 
en Jose Luis Escudero verkochten vroeger hun druiven aan 
enkele grote en bekende producenten van Ribera del Duero 
wijnen, maar in 2005 hebben ze de beslissing genomen om 
hun eigen wijnhuis: Pagos de Matanegra op te richten in het 
centrum van Olmedillo de Roa. Ze besteden veel aandacht 
aan de biodiversiteit in de wijngaarden en ze doen een groene 
pluk in het voorjaar en dit op het ritme van de maancyclus. 
De druiven worden met de hand geplukt en ondergaan een 
strenge selectie. Het transport naar de wijnkelder gebeurt in 
kleine kratten zodat de druiven in een perfecte toestand bij de 
wijnkelder aankomen. Al hun wijnen verblijven op eiken vaten 
met een tendens om het aantal nieuwe vaten te doen dalen. 
Pagos de Matanegra streeft ernaar om wijnen te maken die 
op een kwaliteitsvolle manier het terroir en de Tempranillo 
druif laten schitteren en dit proef je in het glas!

PA G O S
D E
M A T A N E G R A
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PER 120
€/fles ex. BTW 

  ASTRALES 
  ASTRALES MAGNUM 

100% Tinto Fino (Tempranillo)

2018 
2018

€ 30,50 
€ 68,00

€ 21,49 
€ 47,77

  CHRISTINA ASTRALES
100% Tinto Fino (Tempranillo)

2018 € 52,50 € 36,78
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Het verhaal van Bodegas Los Astrales in zijn huidige 
hoedanigheid neemt vorm in het jaar 2000. De familie Romera 
de la Cruz, 3e generatie wijnboeren in het dorpje Anguix, 
besliste toen om hun druiven niet langer meer te verkopen aan 
andere wijnbouwers maar om hun eigen wijnen te verbouwen. 
Ze hadden de ambitie om kwaliteitsvolle wijnen op de markt 
te brengen en zochten in die missie steun bij Eduardo Garcia, 
de zoon van Mariano Garcia die maar liefst 30 jaar oenoloog 
was bij het iconische wijnhuis Vega Sicilia. Zijn taak is recent 
overgenomen door José Hidalgo Togores en Ana Martín 
Onzain. Bij de start bezitte Bodegas Los Astrales 12 hectare 
wijngaarden, ondertussen is dit uitgebreid tot 29 hectare, 
waarvan ongeveer de helft gebruikt wordt voor het maken 
van Astrales en Christina. De oudere percelen die oa in La 
Cañada, el Val en Los Astrales liggen, zijn allemaal Noord-Zuid 
georiënteerd. Ze zijn eerder dun beplant met slechts 2,200 
ranken per hectare. De nieuwe percelen zijn met 3,500 tot 
4,000 ranken per hectare dichter beplant en dit helpt om de 
rendementen beter onder controle te houden. De toplaag van 
de bodem bestaat uit klei, kalk en zand met daaronder een laag 
klei die helpt om de waterhuishouding te regelen. De wortels 
kunnen daar het nodige vocht vinden om de droge zomers 
door te komen. De opbrengst is erg wisselend en schommelt 
tussen de 2 tot 3,5 ton per hectare. Deze rendementen worden 
heel bewust aan de lage kant gehouden. Bodegas Los Astrales 
huurt ook percelen die beplant zijn met 90 tot 100 jaar oude 
stokken. Deze worden op dezelfde wijze gecultiveerd als hun 
eigen wijngaarden.

De Tinto Fino stokken worden bewust laag gehouden om ze te 
beschermen tegen de wind, hierdoor accumuleren de suikers 
in de druiven gemakkelijker en krijg je ook meer polyfenolen. 
De schil is ook minder bitter, maar die lage ranken hebben wel 
als nadeel dat het plukken iets moeilijker is. Eind mei doen ze 
een groene pluk om een optimale concentratie te verkrijgen in 
de uiteindelijke wijn. De grond wordt manueel bewerkt en zo 
is het gebruik van herbiciden niet nodig. De druiven worden 
met de hand geplukt en worden in kleine kratten van 12 kg 
naar het wijnhuis getransporteerd. De wijnmakers willen 
zo weinig mogelijk ingrijpen zodat het uiteindelijke sap een 
expressie is van het terroir en de druif. Dit proces waarbij 
enkel inheemse gisten worden gebruikt neemt plaats in een 
splinternieuwe wijnkelder waar alle processen onder invloed 
van de zwaartekracht verlopen. Elk perceel ondergaat een 
aparte vinificatie in functie van het terroir en de rijpheid van 
de druiven. Het sap wordt met licht gekneusde bessen voor 
het eerst gegist, daarna wordt de wijn uit de kuip gehaald. 
De vaste bestanddelen die overblijven, ook gekend als de 
chapeau gaan dan door de pneumatische pers. Het is een 
bewuste keuze om de pitten niet mee te persen omdat dit een 
ongewenste wrange smaak geeft. De wijn gemaakt van de 
chapeau levert een veel meer geconcentreerde en donkerder 
wijn op. De wijn rijpt op een mix van 80% vaten van Franse eik 
en 20% van Amerikaanse eik met jaarlijks 30% nieuwe vaten. 
In het begin produceerde Los Astrales jaarlijks zo’n 23,000 
flessen maar het uiteindelijk doel is om 150,000 flessen te 
produceren.

L E E S  V E R D E R  O P 
O N Z E  S I T E

B O D E G A S 
L O S  A S T R A L E S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

RIOJA ALVESA

  MADURADO 6 MESES
100% Tempranillo

2019 € 13,50 € 9,59

  EL HONDÒN
60% Tempranillo en 40% Viura

2019 € 24,00 € 16,86

  TXABOLA GRACIANO
100% Graciano

2018 € 33,50 € 23,55

  TXABOLA TEMPRANILLO
100% Tempranillo

2019 uitverkocht uitverkocht

  SOBREMORO
100% Tempranillo

2019 € 36,50 € 25,21
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Maisulan is het wijnproject van Eva en Luis, beide komen uit 
een familie met een lange landbouwtraditie en kennen dus 
een grote verankering op het platteland.  Hun wijnhuis staat 
in Rioja Alavesa, een subregio in Rioja die zich tussen de 
Sierra de Cantabria en de Ebro rivier bevindt en hun filosofie 
omvat verscheidene aspecten.  Zo hebben ze een maximaal 
respect voor de wijngaarden en hun omgeving.  Elk perceel 
krijgt op maat gemaakte zorg en aandacht, zodat het zijn 
eigenheid kan behouden.  In de wijnkelder wordt er gekozen 
voor een aanpak met minimale interventies.  En tot slot zijn 
geduld, nederigheid en eerlijkheid de kernwoorden die hun 
modus omvatten. Naast de zorg voor hun ranken spenderen 
ze ook tijd aan hun olijfbomen, graanvelden en groentetuin, 
waarbij de verbondheid met de natuur de rode draad is in hun 
verhaal.  Het klimaat kent zowel Atlantische als mediterraanse 
invloeden, maar door zijn vrij ingesloten ligging kan het in de 
winter en de zomer ook wat continentale trekjes vertonen.  Er 
valt op jaarbasis zo’n 400 l/m² neerslag, wat ongeveer de helft 
is van in België.  De meeste regen valt er tijdens de lente en 
de herfst.  De winters zijn er door de vrij hoge ligging aan de 
koude kant.  Tijdens de zomer overheerst de zon, die hier fel 
uit de hoek kan komen, maar de Tempranillo druif kan hier, 
dankzij zijn dikke schil, wel goed tegen.  De 400 tot 650 meter 
hoog gelegen wijngaarden profiteren ook op de warmste 
zomerdagen van een nachtelijke afkoeling die de trossen de 
kans geven om wat te bekomen van de intense zonnestraling.  
Naast Tempranillo verbouwen ze ook Graciano.  Deze druif 
wordt vaak in kleine hoeveelheden geblend met Tempranillo, 
en heel af en toe ook als mono-cépage op de markt gebracht.  

Bij Maisulan zetten ze Graciano voor de beide opties in.  Qua 
wit druivenras vinden we er Viura, dat we misschien beter 
onder de naam Macabeu kennen.   In hun oude wijngaarden 
vind je ook nog kleine subplots met Garnacha, Malvasía, 
Calagraño en Mazuela. De gemiddeld 45 jaar oude stokken 
gedijen op een bodem uit kalk en klei.  Alle arbeid in de 
wijngaarden gebeurt manueel.  Na de eerste regen in het 
voorjaar wordt de toplaag omgeploegd.  Ze letten erop om dit 
niet te diep te doen om zo de bodemstructuur intact te houden.  
Hetzelfde procedé wordt toegepast na de eerste regen in het 
najaar.  In de strijd tegen ziektes en schimmels gebruiken ze  
plantenextracten en minimale hoeveelheden zwavel en koper.  
Op enkele percelen helpen biodynamische preparaten om de 
organische bemesting in de bodem te laten opnemen.  Zelfs 
tijdens een intense hitte-periode wordt er niet geïrrigeerd en 
laten ze de vegetatieve cyclus zijn natuurlijk beloop.  De pluk 
verloopt steeds met de hand en hierbij gebeurt al een strenge 
selectie op de wijngaard. In de wijnkelder start de vinificatie 
zonder toevoeging van uitheemse gisten en met een minimale 
inzet van sulfieten.  De fermentatie verloopt temperatuur-
gecontroleerd.  Hierna worden alle loten uitgebreid geproefd 
en in functie van die bevindingen valt de keuze op een 
opvoeding op inox, vaten van klei of eiken vaten. De wijnen van 
Maisulan zijn op het ritme van de natuur gemaakt.  Je proeft 
de connectie met de omgeving en de jarenlange opgebouwde 
kennis van hun percelen.  

B O D E G A S
M A I S U L A N
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Ten zuiden van Barcelona, tussen de bosrijke heuvelflanken in het 
hinterland van de Middellandse Zee ligt Bellvei. Dit is de thuishaven 
van Celler Jan Vidal dat teert op een familietraditie in de Cava en 
Penedès regio die teruggaat tot 1970.

In die meer dan 50 jaar hebben ze een grote evolutie gezien in het 
verbouwen van Cava. Met hun Vita Vivet sub-brand wil Xavier Mañé, 
die het wijnhuis nu leidt, zich dankzij een focus op het duurzame 
en biologische aspect onderscheiden. Ze kunnen ondertussen ook 
profiteren van ranken met al wat leeftijd op de teller met diepere 
wortels. De wijngaarden bevinden zich in het oostelijk en zuidelijk deel 
van het Penedès plateau op zo’n 100 tot 200 meter boven zeeniveau. 
De bodem bestaat uit kalksteen en zand. Dit leidt tot frisse Cava’s met 
een volle smaak.

Deze streek kent overvloedige zonnestralen en zo krijgen ze de Xarel-
lo, Macabeu en Parellada druiven gemakkelijk rijp. De temperende 
invloed van de Middellandse reikt ‘s nachts net niet tot de wijngaarden 
en zo kunnen de druiven maximaal profiteren van de nachtelijke 
afkoeling en goed herstellen van de hitte die ze gedurende de dag 
moeten verduren.

Celler Jan Vidal hecht veel belang aan het gebruik van traditionele 
methodes en druivenrassen. Ze willen dat hun Cava’s goed in balans 
zijn en het fruit alle kans geven om te schitteren. Om dit te bereiken 
hebben ze veel aandacht voor het ganse productieproces dat start 
met het gezond houden van de stokken. Het tijdstip van de pluk is 
een cruciaal aspect en daar wordt dan ook bijzondere aandacht aan 
geschonken. De vinificatie start met een zachte persing die gevolgd 
wordt door een langzame fermentatie die aan 12 tot 15 °C verloopt. 
Zo krijgen de aroma’s alle tijd om zich te ontwikkelen. Tijdens het 
ganse productieproces garandeert een strikte opvolging dat de Cava’s 
voldoen aan hun strenge kwaliteitseisen.

De Cava's van Celler Jan Vidal waren al vrij bekend en populair in 
Spanje maar kregen een extra boost sinds ze worden geschonken in 
de Businessclub van FC Barcelona. Ze zijn visueel verbluffend met 
fijne persistente belletjes die naar de top stijgen en dit ook nog eens 
met een briljante kleur. Dit is natuurlijk een uitnodiging naar een eerste 
slok waarin je de opmerkelijke authenticiteit en persoonlijkheid van 
hun Cava’s zal opmerken!
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CAVA BRUT NATURE
Xarel-lo, Macabeu en Parellada

BIO - € 11,50 € 7,98

  CAVA BRUT ORGANIC
Xarel-lo, Macabeu en Parellada

BIO - € 12,00 € 8,43
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW

 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  BLANC SELECCIÓ 
50% Garnatxa Blanca, 40% Macabeo & 10% Chardonnay

BIO 2021 uitverkocht uitverkocht

  BRISAT DEL COSTER BLANC
100% Macabeo

BIO 2020 € 20,50 € 14,46

  LAMOTO
60% Trepat, 20% Grenache & 20% Syrah

BIO 2021 € 13.00 € 9,09 

  TREPAT
100% Trepat 

BIO 2021 € 20,00 € 14,05

  JULIETTA
100% Trepat

BIO 2021 € 27,00 € 19,01
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Het relaas van deze wijnfamilie is in Montblanc geschreven.  
Deze kleine en historische gemeente met Romeinse en 
Moorse invloeden is de hoofdstad van Conca de Barberà.  
We bevinden ons dus in het zuiden van Cataluña.  De winters 
zijn er iets langer en vrij koud, wat in het voorjaar tot late 
vorst kan leiden.  Tijdens de zomer zorgt de bergachtige 
omgeving ervoor dat de scherpste kantjes van de hitte eraf 
gevijld worden.  Ook de nachten verlopen koeler.  Dit leidt tot 
een trager en egaal rijpingsproces. De overgrootvader van 
Richard Foraster, de huidige wijnbouwer, heeft er de eerste 
ranken aangeplant.  In de recente geschiedenis was 1999 
met de vroege dood van Joseph Foraster een scharnierjaar. 
Zijn zus Julieta en haar zoon Richard hebben toen een 
beetje noodgedwongen de leiding van het wijnhuis op zich 
moeten nemen. Deze nieuwe wind in het domein bracht 
nieuwe ideeën waarvan het belangrijkste de conversie naar 
biologische wijnbouw was.  Recentelijk zijn ze ook gestart met 
het toepassen van enkele biodynamische handelingen in de 
wijngaard. De productie blijft hierdoor eerder gelimiteerd zodat 
ze maximaal kunnen inzetten op hun streven naar kwaliteit. 
Hun 29 hectare aan wijngaarden ligt tussen de 370 en 650 
meter boven de zeespiegel.  De percelen zijn opgedeeld in 
twee stukken, achter het wijnhuis liggen tegen de flanken van 
Muntanyes de Prades en hebben dus bergachtige kenmerken.  
Deze arme bodem bestaat uit alluvium en is rijk aan kalksteen, 
schalie en keien.  Je vindt hier alle witte variëteiten en enkele 
lappen grond met Trepat, Grenache noir, Syrah and Cabernet 
Sauvignon. Maar de belangrijkste druif hier is Macabeo die 
zich in deze habitat volledig thuis voelt. Dankzij zijn oostelijke 

oriëntering profiteert deze wijngaard maximaal van de 
ochtendzon. Aan de overkant van het wijnhuis ligt de Sierra de 
Miramar wijngaard.  De bodem bevat hier ook kalksteen, maar 
met een veel hoger gehalte aan klei.  Deze ondergrond kan 
meer water vasthouden en is dus beter geschikt voor druiven 
die het wat moeilijker hebben met lange droge periodes. Het 
druivenras dat hier het meest in het oog springt is Trepat.  Het 
wijndomein werkt nog niet zo lang met deze druif en was ook 
onderdeel van de innovatie die Richard heeft doorgevoerd.  
Mas Foraster heeft in 2009 voor de eerste keer een Trepat 
wijn gebotteld.  Deze druif, die een laag alcoholpercentage 
heeft en weinig tannines bevat, wordt voornamelijk gebruikt 
voor Cava’s en in blends met andere druivenrassen.  Bij Mas 
Foraster zijn ze overtuigd van zijn potentieel en hier vind je 
dus een unieke kans om Trepat als monocepage te proeven. 
In de wijnkelder wordt zeer zuiver gewerkt en dit resulteert in 
zeer lage sulfietgehaltes die met 40 mg zwavel per liter ver 
onder de wettelijke maximum norm liggen.  Dit resulteert in 
zeer frisse wijnen waar de fruitaroma’s alle kansen krijgen.  
De fermentatie komt enkel op gang door de inheemse gisten.  
Voor de rijping beschikken ze over een rijk arsenaal aan inox 
tanks, eiken vaten van verschillende omvang en eivormige 
tanks uit beton.  De basisfilosofie tijdens de vinificatie is het 
respect voor het terroir. De hoge ligging met bergachtige 
invloeden, in combinatie met een bodemtype dat perfect is 
afgesteld op de druivenrassen, leidt tot complexe wijnen met 
veel fraîcheur.
 

M A S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CAVA MIRGIN RESERVA - BRUT NATURE - 37,5 CL
  CAVA MIRGIN RESERVA - BRUT NATURE 

Pansa Blanca (Xarel·lo), Macabeu & Parellada

BIO
BIO

2017 
2018

€ 10,90
€ 20,00

€ 7,69
€ 14,05

  CAVA MIRGIN ROSÉ RESERVA - BRUT NATURE
100% Mataró (Monastrell) 

BIO 2018 uitverkocht uitverkocht

  CAVA LAIETÀ - GRAN RESERVA - BRUT NATURE 
  CAVA LAIETÀ - GRAN RESERVA - BRUT NATURE

Pansa Blanca, Macabeu, Chardonnay & Pinot Noir 

BIO
BIO

2017
2018

€ 26,00
€ 26,00

€ 18,43 
€ 18,43

  CAVA LAIETÀ ROSÉ - GRAN RESERVA - BRUT NATURE
100% Mataro (Monastrell) 

BIO 2018 € 28,50 € 19,83

  OPUS - BRUT NATURE
60% Chardonnay & 40% Pansa Blanca

BIO 2015 € 38,80 € 27,52

  EXEO - BRUT NATURE
60% Pansa Blanca en 40% Chardonnay

BIO 2013 € 57,00 € 40,17

  AA CAU D’EN GENIS - PANSA BLANCA - ALELLA
100% Pansa Blanca 

BIO 2020 € 23,40 € 16,45

  LANIUS - ALELLA
100% Chardonnay

BIO 2020 € 26,00 € 18,35

  GARNACHA GX
100% Grenache

BIO 2021 € 12,80 € 9,01
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Alta Alella is een familie-project dat meer dan twintig jaar 
geleden is begonnen met Josep Maria Pujol-Busquets en 
zijn vrouw Cristina Guillen die toen het 19e eeuwse art-deco 
landgoed Can Genis hebben aangekocht. Het bevindt zich op 
slechts 2 km van de Middellandse Zee in het landelijk gelegen 
Serralada de Marina natuurpark tussen de steden Alella en 
Tiana. Het is het meest nabije wijndomein van Barcelona en 
hun biologische wijnen staan op de kaart van enkele van de 
beste restaurants van de wereld. Vanaf het begin hebben ze 
de keuze gemaakt voor biologische landbouw en was het 
respect voor het milieu en de natuur de basis voor het maken 
van hun wijn en cava in de DO Alella en DO Cava appellaties. Ze 
hebben een grote wil tot transparantie die zich vertaald in een 
authentieke weergave van hun streek en het oogstjaar in de 
flessen. Alta Alella vindt wijntoerisme heel belangrijk want wijn 
is een stukje van de identiteit van het gebied. Alella kent een 
lange traditie in wijn : al sinds de Romeinse tijd in de 3e eeuw 
voor Christus wordt er wijn verbouwd door de Barcino families, 
de Romeinse naam voor Barcelona. De vraag naar deze wijnen 
bleef groot en tijdens de Middeleeuwen werden ze de officiële 
leverancier aan de Kroon van Aragon. Vanaf de late 19e eeuw 
tot het midden van de 20e eeuw werden hun mousserende 
en stille wijnen in de hogere klassen van Barcelona gedronken 
en werd er ook op grote schaal naar Amerika geëxporteerd. 
Op het einde van de 19e eeuw werd deze periode van pracht 
en expansie echter abrupt onderbroken door de verspreiding 
van Phylloxera.Gezien het succes van Alella begonnen andere 
wijnproducerende regio's ook die appellatie te gebruiken. 
Om de Alella herkomstbenaming te beschermen werd er 

in 1953 een D.O. opgericht met strenge regels en controle 
op het gebruik van de benaming D.O. Alella.In 1991 werden 
de eerste wijnstokken geplant in Alta Alella, met naast de 
traditionele Pansa Blanca (Xarel·lo) ook een heel divers aantal 
druivenrassen waaronder de lang vergeten Mataró druif die 
sinds het uitbreken van de phylloxera epidemie niet meer 
was gecultiveerd. In de jaren '90 werden de wijnmakerij en 
het laboratorium gebouwd en werd het wijnhuis gerenoveerd. 
Op dit moment bezit Alta Alella 33 hectare aan wijngaarden 
die tussen de 90 en 300 meter boven zeeniveau liggen. 
De volledige productie van Alta Alella is gebaseerd op 
gecertificeerde biologische landbouw. Het is een bewuste 
keuze om de biodiversiteit van het omliggende natuurpark 
te behouden en de EU "Certified Organic" wetgeving sluit alle 
behandelingen met pesticiden en herbiciden uit. Daarom zijn 
veel van de door hun gebruikte technieken zo oud als het wijn 
maken zelf. De oogst gebeurt handmatig en daarbij worden 
de druiven zorgvuldig geselecteerd. De oogstperiode duurt 
ongeveer 2 maanden waarbij ze voor elk perceel de optimale 
pluktijd bepalen aan de hand van een deskundige en strenge 
controle van de druiven.

L E E S  V E R D E R  PA G I N A  2 1 2  > >

A LT A 
A L E L L A
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CAVA PAJARO NATURAL
100% Pansa Blanca

BIO 2017 € 25,50 € 18,02

  CAVA CAPSIGRANY
100% Pansa Rosada

BIO 2017 € 28,50 € 20,17

  AUS  TALLAROL
100% Pansa Blanca

BIO 2021 € 19,00 € 13,47

  AUS MERLA
100% Mataró (Monastrell)

BIO 2019 € 23,40 € 16,45

ZOET

  GAFARRÓ 37,5 CL

100% Pansa Blanca

BIO 2018 € 21,50 € 15,62
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De volgende generatie van Alta Alella is reeds verzekerd 
door de twee dochters van de oprichters: Mireia, een biologe 
gespecialiseerd in de fysiologie van planten heeft een master 
behaald in de biologische landbouw, en Georgina, een 
studente farmacie. Beide zijn actief betrokken bij het bedrijf. 
De wijngaarden bestaan uit “Sauló” ondergrond, en dit is één 
van de belangrijkste elementen die de wijnen van Alta Alella 
typeren. Sauló is een zurige en zandige bodem met een laag 
kalksteen gehalte en bezit hierdoor van nature uit een goede 
waterhuishouding. Elk druivenras is aangeplant in functie 
van de oriëntering van het perceel. De zuidwaarts gerichte 
hellingen zijn aangeplant met rassen die voor de zoete en rode 
wijnen worden gebruikt aangezien deze een hogere graad van 
rijpheid nodig hebben. De noordwaarts gerichte hellingen zijn 
aangeplant met aromatische en bloemige druivenrassen die 
ideaal zijn voor Cava en witte wijnen. De kelder is speciaal 
ontworpen voor micro-vinificatie. Door de geringe omvang van 
de tanks is men in staat om elk perceel apart te fermenteren. 
Hierdoor kunnen ze wachten met plukken tot wanneer 
de druiven op elk afzonderlijk perceel de optimale rijpheid 
hebben bereikt. Alle wijnen worden gefermenteerd met strikte 
controle van de temperatuur in roestvrije stalen tanks of vaten 
van nieuwe Franse of Amerikaanse eik. Waar mogelijk wordt 
het gebruik van pompen vermeden. De malolactische gisting 
voor de rode wijnen gebeurt in eiken vaten, een proces dat een 
beetje extra zorg nodig heeft, maar het biedt aanzienlijke 

voordelen voor het behoud van de kleur en de polyfenolen  
in de wijn. De witte wijnen en de basiswijnen voor de Cava 
ondergaan geen malolactische gisting om een optimale 
frisheid te behouden. Josep Maria Pujol-Busquets is naast 
de eigenaar van Alta Alella ook de bezieler van Celler de les 
Aus. Met Celler de les Aus wil hij door enkel natuurlijke wijnen 
en Cava’s te verbouwen het biologische gedachtengoed 
nog verder ontwikkelen. Deze wijnen vallen ook onder D.O. 
Alella die met zijn slechts 9 producenten en 300 hectare 
wijngaarden de kleinste D.O. in Spanje is. Alta Alella begon 
reeds in 2006 met het produceren van sulfietvrije Cava. Celler 
de les Aus belichaamt de verderzetting en de uitbreiding van 
deze filosofie. Aan de ingang van het Can Genís is hiervoor een 
volledig nieuwe 2000 m² grote wijnkelder gebouwd. Dit unieke 
gebouw is gedeeltelijk in de typische sauló ingebouwd.  De 
steile hellingen van deze graniet en zandsteen bodem zorgen 
voor een natuurlijke ondersteunende structuur. Onderaan 
staan 6 grote containers die ze gerecycleerd hebben uit de 
haven van Barcelona. Celler de les Aus wil de biodiversiteit 
van dit prachtig stukje landschap zo goed mogelijk behouden. 

A LT A 
A L E L L A  - 
C E L L E R  D E
L E S  A U S
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PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  MURMURI
95% Grenache Blanc, 3% Macabeu & 2% andere varieteiten

2021 € 27,00 € 19,34

  SALIX
65% Grenache Blanc, 20% Macabeu & 15% Pedro Ximénez

2019 € 50,00 €35,70

  LES CRESTES
80% Grenache, 10% Carignan & 10% Syrah 

2021 € 22,00 € 15,62

  SALANQUES 
  SALANQUES MAGNUM

65% Grenache, 25% Carignan & 10% Syrah

2019 
2018

€ 40,50 
€ 87,00

€ 28,60 
€ 61,57

  DOIX COSTERS DE VINYES VELLES 
55% Carignan & 45% Garnacha

2015 € 95,00 € 72,31 

  1902 - CENTENARY CARIGNAN
100% Carignan 

2014 € 225,00 € 180,00
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Mas Doix ligtin de Priorat, een kleine en bergachtige  
appellatie in de provincie Tarragona in het Zuiden van Catalonië. 
Deze regio is ingesloten door de Montsant (1,162m) in het 
Noorden, de Figuera en Lloar pieken in het Westen en de Molló 
bergen in het Oosten. Het typische landschap van de Priorat is 
door de Siurana rivier met zijn meanders en slingerend verloop 
gevormd. Door de diep ingesneden rivier vind je aan de oevers 
vrij steile hellingen die ideaal zijn om aan wijnbouw te doen. 
Maar ‘ideaal’ is hier absoluut geen synoniem van ‘gemakkelijk’. 
Mas Doix bevindt zich in Poboleda, in het Noordoosten van 
de appellatie, dicht bij de Montsant berg en de Siurana vallei. 
Deze unieke ligging dichtbij de bergen en toch dicht bij de 
zee zorgt er voor dat deze regio op de scheiding tussen 
een continentaal en maritiem klimaat ligt. De zomers en 
winters zijn droog, de tussenseizoenen verlopen wat natter. 
Door de hoge ligging en de continentale invloeden tijdens 
de winter komt hier heel frequent nachtvorst voor. Tijdens 
de allerheetste uren in de namiddag brengt de Garbinada 
wind die afkomstig is uit de Middellandse Zee wel een beetje 
verkoeling.  Door deze zeer droge condities en het feit dat er 
niet aan irrigatie wordt gedaan liggen de rendementen extreem 
laag en dit leidt tot zeer rijke en geconcentreerde druiven.  
De wijngaarden van Mas Doix behoren tot de koelste van 
Priorat, er wordt hier dan ook meer dan een week later 
geoogst dan in het zuidelijk deel van de appellatie. De druiven 
ondergaan hier dus een trager en egaler rijpingsproces. Het 
terroir waarop de ranken hier groeien behoort bij de oudste 
ter wereld en dateert uit het Paleozoïcum, 400 miljoen jaar 
geleden. De bodem die voornamelijk uit graniet, schist en 
leisteen bestaat, heeft een zeer langzame erosie doorstaan. 

Deze vrij zure bodem bestaat maar voor 2% uit organisch 
materiaal maar is wel zeer poreus zodat deze bodem een 
uitstekende drainage heeft en dit laat de wortels van de ranken 
ook toe om zeer diep hun voedsel te gaan zoeken. Zo’n diepe 
wortels vind je waarschijnlijk nergens anders ter wereld. Dit 
zeer typische terroir wordt ‘llicorella’ genoemd. Door al deze 
factoren produceert één wijnrank minder dan 1 kg druiven. Bij 
de start in 1998 produceerde Mas Doix verschillende wijnen 
die steeds een mix waren van Garnacha en Cariñena, met hun 
topper Doix Costers de Vinyes Velles van 80 tot 105 jaar oude 
stokken met een extreem laag rendement van slechts 400 
gram druiven per rank. In 2005 hebben ze met de cuvée 1902 
een icoon aan hun gamma toegevoegd. Deze 100% Cariñena 
met een extreem lage oplage komen van stokken die in 
1902 zijn aangeplant. De druivenselectie is onvoorstelbaar 
rigoureus. Al bij de pluk die met de hand gebeurt, vindt een 
eerste selectie plaats. Alleen de beste trossen worden naar 
het wijnhuis vervoerd, waar ze op de sorteertafel een tweede 
triage ondergaan, hierbij worden ze bijna chirurgisch ontleed. 
Na het ontstelen gaan de losse druiven voor een laatste 
inspectie over een speciale tafel en worden ze stuk voor stuk 
bekeken. In de meeste Priorat wijnen vind je wel vaak gekookt 
en gestoofd fruit terug, maar dit is niet het geval bij Mas 
Doix. Door het unieke terroir, de oude stokken en de zeer lage 
rendementen produceren ze elegante wijnen waarin het fruit 
perfect rijp is en de zuren sowieso voor de nodige fraîcheur 
zorgen. 

C E L L A R 
M A S 
D O I X
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  FLOW WHITE 
100% Carignan Blanc

2021 € 15,00 € 10,41

  SOTA ELS ANGELS WHITE 
50% Picpoul & 50% Chardonnay

2018 € 32,50 € 23,06

  PRESENCIA
100% Grenache Blanc

2017 € 32,50 € 23,06

  UBUNTU
45% Carignan, 25% Merlot, 20% Carignan Blanc en 10% Grenache 
 

2021 uitverkocht uitverkocht

  FLOW RED
30% Carignan, 30% Merlot, 20% Grenache en 20% Syrah

2021 € 15,00 € 10,41

  DESEA
50% Cabernet Sauvignon, 34% Carignan &16% Merlot 

2010 € 15,50 € 10,95

  ARKETIPO
71% Carignan & 29% Syrah 

2015 € 20,00 € 14,05

  SOTA ELS ANGELS 
44% Carignan, 39% Merlot, 10% Syrah, & 7% Cabernet Sauvignon

2010 binnenkort binnenkort
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Sota els Àngels ligt in een afgelegen plekje in het kleine dorp 
Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura 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. 
De naamgeving gaat terug op de historische stad Empurias, 
een belangrijke vestingplaats voor de oude Grieken en 
Romeinen op weg naar het Iberisch schiereiland en zo ook de 
toegangspoort naar de Spaanse wijngebieden. Deze plek die 
rust uitstraalt bleek de perfectie locatie voor hun wijngaarden. 
Dankzij de talrijke bossen, heide en struikgewassen zoals 
arbutus genieten ze van een zeer rijke biodiversiteit. Het zou 
dan ook ongelooflijk zonde zijn om hier met pesticiden en 
herbiciden te werken. De evidente keuze voor biodynamische 
wijnbouw spreekt dus voor zich. María Jesús de Polanco 
en Guy Jones doen aan wijnbouw volgens de principes van 
Rudolf Steiner. De aanplantingen in hun 8 hectare grote 
wijngaard zijn in correlatie met het kosmos ballet van de 
maan en de planeten gebeurd. De bemesting is op basis 
van natuurlijke producten, zoals een theemengeling van 
inheemse medicinale kruiden. Het domein is in het bezit van 
een CCPAE-certificaat van biodynamische wijnbouw. Het 
snoeien en alle andere handelingen in de wijngaarden en 
de wijnkelder gebeuren in harmonie met de maankalender. 
Dagelijkse wandelingen tussen de ranken zorgen ervoor dat 
deze voortdurend worden geobserveerd zodat er snel kan 
worden ingegrepen bij signalen dat er iets mis aan het lopen 
is. De wijngaarden van Sota els Àngels bevinden zich in een 

heuvelachtig gebied. Op de top van de heuvel zijn de uit broze 
leisteen bestaande hellingen zeer steil en dus een uitdaging 
om te cultiveren. De hellingsgraad vlakt af tot zo’n 7% in de 
lager geleden gedeeltes. Het terroir bestaat uit een mengeling 
van slib, zand, klei en silica. In deze zure grond vind je ook nog 
grote hoeveelheden ijzer en magnesium die bijdragen tot het 
minerale aspect van hun wijnen. Een zeer belangrijk aspect 
in de biodynamische aanpak is de Tramuntana. Deze stevige 
noordenwind droogt de wijngaarden uit en geeft schimmels 
en ziektes zo minder kans. Hij is dus een natuurlijke 
bondgenoot. In de wijnkelder gebeuren alle processen volgens 
de zwaartekracht. Na een manuele pluk die in kleine kratten 
op de bovenste verdieping van de kelder arriveert ondergaan 
de druiven nog een tweede en zeer strenge selectie. Van 
zodra de fermentatie op natuurlijke wijze start wordt er zo 
weinig mogelijk ingegrepen in het ganse vinificatieproces. 
Hierbij krijgen ze advies van Fredi Torres, een oenoloog die 
zijn sporen reeds heeft verdiend in Catalonië en Galicië. Het 
unieke aan de wijnen van Sota els Àngels is het feit dat ze pas 
op de markt worden gebracht als ze volledig op dronk zijn.

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.

S O T A  E L S 
A N G E L S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CASA BOQUERA BALANCE 
60% Monastrell en 40% Garnacha

BIO 2018 € 10,00 € 7,02

  CASA BOQUERA HARMONY 
Monastrell & Syrah

BIO 2018 € 12,50 € 8,68
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De roots van dit verhaal vinden we in Noorwegen, nu niet 
direct een land dat we direct met wijn associëren. Het is de 
thuisbasis van Katherine en Harald, een ondernemend koppel 
dat verschillende bedrijven runt en altijd op zoek is naar een 
nieuw project. Tijdens een browsersessie op het internet viel 
hun oog op een oude hoeve in Yecla met errond verscheidene 
hectare met ter ziele gegane wijnranken. Het bevindt zich 
op slechts 1 uur rijden van de luchthaven van Alicante en dit 
opende wel perspectieven als buitenverblijf voor hun pensioen. 
Ze werden al snel verliefd op de omgeving en het leek hun dan 
ook doodzonde om tot hun pensioen te wachten om hier wat 
meer tijd te spenderen. Katherine en Harald zijn beide bezige 
bijen dus gewoon van de contreien genieten was geen optie. 
Er volgde al heel snel een plan om de dode wijnstokken te 
vervangen door nieuwe exemplaren. En dit luidde dan ook de 
start in van een nieuw levensproject waar ze met veel energie 
de rest van hun dagen willen aan spenderen. Van bij de start van 
gans deze onderneming was het voor hen evident dat er voor 
biologische wijnbouw werd gekozen. Hun tweede thuis ligt nu 
dus in La Boquera in de El Serral vallei in de provincie Murcia 
in het zuiden van Spanje. En dit verklaart dan ook meteen 
de naamgeving van hun domein. Hun 20 hectare opnieuw 
aangeplante wijngaarden liggen rond het wijnhuis wat een 
nabije opvolging en de pluk een stuk eenvoudiger maakt. Met 
een bodem van zandsteen en kalksteen is het geen verrassing 
dat de wijnen van Casa Boquera een belangrijke minerale 
component tonen. De El Serral vallei kent een microklimaat, 
dat in combinatie met de bodem tot een prachtig terroir leidt, 
waarin vooral de Monastrell, die we ook onder de namen 

Mourvèdre en Mataro kennen, tot zijn recht komt. Het is niet 
de gemakkelijkste druif om als wijnbouwer mee aan de slag 
te gaan en Monastrell heeft echt wel een warm klimaat nodig 
om volledig rijp te worden. Hiernaast telen ze ook nog Petit 
Verdot, Syrah en Garnacha Tintorera, die we ook kennen als 
Alicante Bouschet. Het overgrote deel van de productie betreft 
rode wijnen, een klein deel van de rode druiven worden ingezet 
om rosé te maken, en daarnaast verbouwen ze ook nog een 
kleine oppervlakte met witte druivenrassen. Voor de manuele 
uitgevoerde pluk worden kratten van max 4 kg gebruikt. Er 
volgt nog een tweede selectie bij aankomst aan de bodega. 
Hierna worden de trossen ontrist waarbij ze de individuele 
druiven wel intact laten. De vinificatie start met enkel perfect 
rijpe en gezonde druiven. De fermentatie neemt plaats in kleine 
inox tanks zodat de temperatuur goed kan gecontroleerd 
worden. Eens dit proces volledig is afgelopen volgt een 
zachte persing. Hierna wordt de wijn uit alle tanks geproefd 
en kijken ze of er intrinsiek voldoende kwaliteit aanwezig is 
om de wijn in houten vaten te laten rijpen. De wijnkelder is 
temperatuur-gecontroleerd zodat alle processen en de rijping 
steeds in optimale condities kunnen gebeuren. Het familiaal 
gerunde Casa Boquera is het verhaal van een gepassioneerd 
en internationeel denkend koppel, met een kloppend hart voor 
Spaanse wijn. Drink hun biologisch verbouwde wijnen en 
proef hun vakmanschap en typiciteit van hun terroir!

C A S A
B O Q U E R A
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW 

  SUBA ROSADO PET NAT
       100% Espadeiro

2021 € 12,50
 

€ 8,51
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Het reliëf-rijke landschap in het noorden van Portugal is de 
thuisbasis van Peluda Vinhos. Dit wijndomein is het project 
van Mariana Pala, die een jonge generatie wijnbouwers 
vertegenwoordigt uit een traditionele wijnfamilie met 20 jaar 
ervaring. Mariana krijgt steun en hulp van haar grootvader en 
zo verbindt dit project verschillende generaties. In de praktijk 
zorgt dit ook voor een mix van traditie en frisse opvattingen.

Het wijnhuis en de 17 hectare wijngaarden liggen in Mondim 
de Basto, een dorp in Basto, een subregio van de gekende 
en grote wijnstreek Vinho Verde. Je vindt hier de meest 
landinwaarts gelegen wijngaarden van de Vinho Verde. Je 
zou denken dat je dit letterlijk kan vertalen als ‘groene wijn’ 
maar eigenlijk betekent dit ‘jonge wijn’. De productie onder 
deze appellatie, die al in 1908 zijn DOC status kreeg, betreft 
dus voornamelijk wijnen die bedoeld zijn om kort na de oogst 
op de markt gebracht te worden. Mariana, die sinds kort 
de productie van de witte en rosé wijnen onder haar hoede 
neemt, probeert haar wijnen naar de geest van de appellatie 
te maken.

Het uitgesproken heuvelachtige gebied met toppen tot 
tegen de 1,000 meter hoogte zorgen ervoor dat Basto 
grotendeels is afgesneden van de maritieme invloeden van de 
Atlantische Oceaan. Dit resulteert in vrij harde klimatologische 
omstandigheden met koude en regenachtige winters, en hete 
en droge zomers. De daaruit voortvloeiende rijpingscyclus 
is op maat geschreven van de Azal Branco druif, die gezien 
de weelderige zonnestralen toch pas half september zijn 

volledige rijpheid bereikt en dus een vrij lange cyclus kent. 
Wijnen met deze druif scoren hoog op de aciditeitsschaal 
en leveren dus frisse en levendige wijnen op met typische 
smaken van citrus en groene appel.

Een deel van de wijngaarden ligt op moeilijk te cultiveren 
steile flanken. Eén ervan is de Ramadas wijngaard met oude 
stokken waarvoor de trossen worden gebruikt om een Pet 
Nat te maken. Die heeft Mariana toepasselijk ‘Suba’ genoemd 
wat ‘klimmen’ betekent. De meeste wijngaarden hebben een 
bodem die uit graniet en schalie bestaat. Tijdens de winter 
zorgen ezels en paarden voor de begrazing en een natuurlijke 
bemesting. In de wijnkelder wordt er zo weinig mogelijk 
incisief gewerkt.

De wijnen van Peluda Vinhos laten je het potentieel ontdekken 
van dit ruige deel van de Vinho Verde met zijn hoog gelegen 
wijngaarden in een diep ingesneden landschap.

P E L U D A
V I N H O S
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  GERÓNIMO
50% Galego Dourado en 50% Sercial

2021 € 32,20 € 22,81

  HERDADO DO PORTOCARRO
Aragonêz, Cabernet Sauvignon & Touriga Nacional

2017 € 15,50 € 10,74

  CAVALO MALUCO 
  CAVALO MALUCO MAGNUM

Touriga Franca, Touriga Nacional & Petit Verdot

2014 
2012

€ 32,20 
€ 68,00

€ 22,81 
€ 48,76

  CRAZY HORSE 
100% Petit Verdot

2017 € 32,20 € 22,81
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Herdade do Portocarro is een vrij jong wijndomein dat rond de 
eeuwwisseling door José da Mota Capitão is opgericht.  Het 
ligt in São Romão do Sado, een stopplaats voor de pelgrims 
op weg naar Santiago de Compostela, ten zuidoosten van 
Lissabon, zowat halfweg tussen het Setubal schiereiland en 
de Alentejo regio.  In deze streek zijn slechts een handvol 
wijnhuizen te vinden. Uit geschiedkundig onderzoek is 
gebleken dat de wijngaarden van Herdade do Portocarro 
honderden jaren geleden al in gebruik waren.  Na een zeer 
lange periode van verloedering wou José deze historische 
wijngaarden in ere herstellen.  Hij had hierbij zelfs een dubbel 
doel, naast het herplanten van deze percelen wou hij ook 
bijna verloren gegane autochtone Portugese druivenrassen 
redden. Het hoofddomein meet 142 hectare die voornamelijk 
uit rijstvelden en bossen bestaan. De meeste ranken zijn 
in 2002 aangeplant. De wijngaard ligt op een zuidwaarts 
gerichte heuveltop die met zijn 60 meter boven de Sado rivier 
het hoogste punt van de streek is.  De bodem bestaat uit lichte 
klei, kalksteen en silica.  Hier groeien met Aragonez, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot, Touriga Franca en Touriga Nacional 
enkel rode druivenrassen.  De beste percelen vind je in de buurt 
van het wijnhuis.  Er is ook wat verrassend een perceel met 
Sangiovese te vinden.  Het betreft met Sangiovese Grosso 
dezelfde variant van de beroemde Brunello di Montalcino.  De 
intense zon schijnt hier overvloedig maar gelukkig brengt een 
nachtelijke, verkoelende zeebries een herstelmoment voor de 
druiven.  Naast rode wijnen wou het domein ook witte wijnen 
op de markt brengen.  Om dit doel te realiseren werden in 
2011 nieuwe percelen aangekocht.  Deze liggen wat dichter bij 

de zee.  In de heuvels van Grândola in Pêgo da Moura telen ze 
Antão Vaz en Arinto.  Deze moeilijk te cultiveren wijngaard ligt 
op een helling tussen de rotsen.  De bodem bestaat uit arme 
schalie.  Deze zeer winderige plek nabij de oceaan profiteert 
van zeer zonnige condities.  Tot slot vinden we in het gehucht 
Fontainhas een bijzondere wijngaard met 120 jaar oude, niet-
geënte Boal stokken.  Op diezelfde plaats ligt ook een perceel 
met Galego Dourado, Sercial, Arinto en Antão Vaz stokken.  
Dit koele terroir met een diepe bodem uit zwarte zandsteen 
is de thuishaven van de beste wijnen van dit domein. José da 
Mota Capitão is een gepassioneerde wijnbouwer die al van 
in zijn jeugd overtuigd was van de biologische principes en 
nu de biodynamische weg is ingeslagen.  Het sulfietgehalte 
wordt zo laag mogelijk gehouden en ligt meestal een stuk 
beneden de 80 mg per liter. Deze ligging nabij de Atlantische 
Oceaan geeft maritieme invloeden in het klimaat en zorgt 
voor zachtere winters dan in het binnenland en haalt ook 
de scherpste kantjes van de soms verzengende hitte verder 
landinwaarts.  José da Mota Capitão maakt ook wijnen in zijn 
geboortestreek, de Vinho Verde.  Deze zijn vernoemd naar zijn 
schoonvader, Manuel de Santa Maria.   Het is een soort van 
eerbetoon aan zijn familie en zijn roots. 

Er is steeds een verhaal of verwijzing te vinden in de 
naamgeving van zijn wijnen.  Zo hinten de Autocarro 28 en 38 
naar de buslijnen die hij vroeger vaak nam.  

H E R D A D E
D O 
P O R T O C A R R O
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

   ALFAIATE
         Galego Dourado, Arinto en Antão Vaz

2021 € 18,90 € 13,47
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De heuvelachtige en bosrijke regio ten zuiden van Grândola 
in het district Sétubal is de thuisbasis van Pêga da Moura. Dit 
jonge domein werd in 2010 opgericht en is vernoemd naar een 
oude dam op hun terrein die nog dateert uit de periode van de 
Romeinse bezetting tussen de 3e en 1e eeuw voor Christus. 
De bezielers van het eerste uur: Manuel Ricciardi, zijn vrouw 
Marta Mantero en de Britse artiest Jason Martin, kregen 
vanaf 2020 ook ondersteuning van de zeer gerespecteerde 
oenologen Pedro Vasconcellos e Souza en Amândio Cruz. 
Pedro heeft zijn strepen verdiend in zijn wijnhuis Casa de 
Santar in de Dão regio. Hij is ook de bedenker van één van 
de meest indrukwekkende wijnkelders in Portugal. De 
trossen van zijn 300 hectare domein Herdade do Freixo in 
Alentejo worden in dit ondergrondse complex, dat tevens een 
architecturaal meesterwerk is, verwerkt. Amândio, in 2020 
verkozen tot beste Portugese wijnbouwer door het magazine 
Vinho Grande Escolhas, heeft tonnen ervaring opgedaan in 
zowat alle wijnregio’s van zijn geboorteland, hierbij ontbreken 
zelfs de Azoren niet! Zijn ouders hadden al een sterke 
verbondenheid met het land en de natuur en zo is zijn keuze 
om reeds op jonge leeftijd vol voor de wijnbouw te kiezen niet 
zo verwonderlijk. Hij bezit verscheidene landbouwkundige 
diploma’s en is naast adviserend oenoloog ook betrokken in 
wetenschappelijke studies. De wijngaarden zijn over twee 
locaties verspreid. Op de 200 meter hoog gelegen heuvels 
rond het wijnhuis, op zo’n 10 km van de Atlantische Oceaan, 
worden de inheemse witte variëteiten voor hun cuvée Alfaiate 
geteeld. De Arinto, Antão Vaz en Galego Dourado ranken 
gedijen op een bodem die dateert uit het Carboon, zo’n 300 

miljoen jaar geleden. In deze arme schalie worden de wortels 
gedwongen om hun voedstel te gaan zoeken in de diepere en 
koelere lagen, wat direct een verklaring is voor de opmerkelijke 
fraîcheur in de wijnen van Pêga da Moura. De toplaag heeft 
een donkere kleur en is zo een goede absorbeerder van de 
weelderige zonnestralen. Die overdag opgeslagen energie 
wordt ‘s nachts terug vrij gegeven. Dit leidt tot een egaal 
rijpingsproces. Wat meer naar het westen, nabij het dorp 
Melides ligt hun Caveira wijngaard die is voorbestemd om 
witte monocépage wijnen te produceren. De nabijheid van de 
oceaan zorgt voor winderige condities en is zo een natuurlijke 
bondgenoot in de strijd tegen schimmels. De etiketten voor 
deze flessen worden door Jason Martin ontworpen. Hun 
meest recente project betreft de aanplanting van percelen met 
rode rassen. Ze hebben een sterke focus op het kwalitatieve 
aspect en ze gaan daarom de jaarlijke productie aftoppen op 
een 50,000 flessen. Tot 2021 gebeurde de vinificatie in de 
kelders van Herdade do Portocarro, maar vanaf het oogstjaar 
2022 neemt deze plaats in hun eigen faciliteiten. Dit leidde 
ook tot een stijlbreuk waarbij de trossen voor Alfaiate enkel 
nog inox zien. De wijn blijft een licht romig karakter vertonen 
maar dit komt puur door de intrinsieke eigenschappen 
van de druivenrassen en het terroir, en niet langer door de 
vatopvoeding. We zijn heel benieuwd wat de inbreng van 
Pedro en Amândio de komende jaren gaat geven. Als ze het 
enorme potentieel van het terroir volledig gaan benutten kan 
het bijna niet anders dan dat de wijnen van Pêga da Moura 
voor nog meer vuurwerk in het glas gaan zorgen!

P Ê G O 
D A 
M O U R A
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

   EREMITAS AMON DE KELIA 
   EREMITAS AMON DE KELIA

100% Rabigato

2020 
2021

€ 25,50 
€ 25,50

€ 18,51
€ 18,51

TRANS DOURO EPXRESS

  DOURO SUPERIOR
  DOURO SUPERIOR

Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinta Amarela en Roriz

2019
2021

€ 17,60 
€ 17,60

€ 12,31 
€ 12,31

  BAIXO CORGO
Touriga Nacional, Touriga Franca, Roriz en Tinta Barroca

2021 € 17,60 € 12,31

  CIMA CORGO
Touriga Franca, Touriga National, Sousão, Tinta Amarela en Bastardo

2021 € 17,60 € 12,31

  CURRAL TELES ALFA 
  CURRAL TELES ETA

Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Barroca en Roriz

2019 
2020

€ 29,90 
€ 29,90

€ 21,49 
€ 21,49
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In één van de meest impressionante riviervalleien van Europa 
vinden we de thuisbasis van Mateus Nicolau de Almeida. In het 
noorden van Portugal heeft de Douro zich al kronkelend een 
weg naar de oceaan gebaand en hierbij een diep ingesneden 
landschap gecreëerd.  Deze machtige stroom passeert in 
zijn westelijk traject Douro Superior, Cima Corgo en Baixo 
Corgo. Elk van deze subregio's heeft zijn eigen geschiedenis, 
cultuur en vooral klimaat, waardoor de wijnen zich van elkaar 
onderscheiden. Voor de industrialisering van deze streek 
zwom de Alosa alosa vis vanuit de open zee stroomopwaarts 
naar het oosten. Door de bouw van dammen is deze trektocht 
jammer genoeg niet meer mogelijk. De Alosa alosa in hun 
logo symboliseert zowel de verbondenheid als de diversiteit 
in deze brede wijnregio. Mateus is de vijfde generatie van de 
familie Nicolau de Almeida die wijn produceert in de Douro. 
Zo is Teresa op wijnavontuur geweest in Zuid-Amerika, 
Spanje en Puglia. Mateus deed zijn expertise wat dichter 
bij huis op en heeft onder andere voor Ramos Pinto van 
de Louis Roederer groep gewerkt. Maar ook in Bordeaux 
en Côtes du Rhône heeft hij de knepen van het vak verder 
onder de knie gekregen. Dit jonge wijnhuis in Douro Superior 
bezit maar 2,5 hectare aan eigen wijngaarden. Deze zijn 
met oude stokken beplant. Hiernaast zijn ze ook bezig om 
nieuwe stukken grond aan te kopen en te beplanten. Verder 
telen ze ook olijven en amandelen. Ze verwerken wel een 
grote massa aan druiven. Dankzij zijn jarenlange contacten 
heeft Mateus een uitgebreid netwerk van lokale wijnboeren 
uitgebouwd. Die wijngaarden zijn over gans de Douro vallei 
verspreid en zo kan hij via zijn Trans Douro Express gamma 

de verschillende terroirs laten zien waarbij je van een nat 
maritiem klimaat in een droog en bergachtig continaal 
klimaat arriveert. Mateus kiest het tijdstip van de pluk en 
welk deel van het perceel geoogst wordt. Bij de Curral Teles 
wijnen speelt de menselijke inbreng de belangrijkste rol. 
Voor de naamgeving gebruiken ze het oude Griekse alfabet. 
Enkel de Alfa wordt jaarlijks gemaakt. De andere cuvées zijn 
éénmalig of worden slechts enkele keren geproduceerd. 
Ze spelen met de maceratie-tijd, die soms zelfs korter kan 
uitvallen dan bij sommige witte wijnen. Ze hechten veel 
belang aan het biologische aspect en passen deze principes 
dan ook toe in hun eigen percelen. De wijngaarden zijn vaak 
in terrassen uitgebouwd op de indrukwekkende flanken van 
de Douro waarbij de bodem steeds uit schalie bestaat. De 
wijnkelder, die ze naar de Alosa alosa vis hebben vernoemd, 
is ook volledig in schalie uitgegraven. In de Douro vind je 
heel veel blends, waarbij zowel verschillende druivenrassen 
als terroirs geassembleerd worden. Mateus wil het zoals in 
Barolo en Bourgogne aanpakken en inzetten op cru’s. Hij 
wil het unieke terroir van één enkel perceel in de wijn zien 
te capteren.  Eigenlijk valt enkel hun Douro Supererior uit 
de Trans Douro Express in het klassieke palet van wat je in 
deze wijnregio kan verwachten. Hun andere wijnen bieden 
opvallend veel fraîcheur en diversiteit en laten je zo een heel 
nieuw aspect van de Douro ontdekken!  

M A T E U S
N I C O L A U
D E  A L M E I D A
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JAAR 
 

PARTICULIER
 €/fles incl. BTW  

PER 120
€/fles ex. BTW

 

   CÔRTE BRANCO
   CÔRTE BRANCO

100% Viosinho

2019 
2021

€ 22,50 
€ 22,50

€ 15,79 
€ 15,79

  PRINCESA 
25% Touriga Franca, 25% Tinta Roriz, 25% Tinta Barroca & 25% Vinha Velha

  PRINCESA
35% Tinta Barroca, 20% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz, 10% Touriga Nacional...

2018 

2019

€ 26,00 

€ 26,00

€ 18,35 

€ 18,35

  GRAN RESERVA
Touriga Nacional &  Touriga Franca

2017 € 42,50 € 29,75

  PORTO LATE BOTTLED VINTAGE (LBV)
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Amarela, Rufete & Tinto Cão

2015 € 27,50 € 19,34

  PORTO TAWNY 10 YRS. 
Touriga Franca, Tinta Roriz & Tinta Amarela

€ 42,50 € 29,92

  PORTO TAWNY 20 YRS. 
Touriga Franca, Tinta Roriz & Tinta Amarela 

€ 67,50 € 47,69

  PORTO VINTAGE + ETUI
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca & Tinto Cão

2015 € 89,50 € 63,14
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Quinta da Côrte bevindt zich in Cima Corgo, de gouden 
driehoek van de Douro waar de meest prestigieuze quinta’s 
te vinden zijn. Het domein was reeds vele jaren in handen 
van de lokale families Pacheco & Irmaos. Zij produceerden 
eigenlijk voornamelijk druiven, en heel uitzonderlijk leidde 
dit ook eens tot een wijn, maar zowel hun druiven als hun 
wijn werden doorverkocht In 2012 kocht Philippe Austruy dit 
domein en is direct gestart met een zeer grondige renovatie 
van de wijngaarden en de wijnkelder en deze inspanningen 
resulteerden reeds in het oogstjaar 2013 in een prachtige rode 
wijn die een reflectie is van het grote terroir. De wijngaarden 
van Quinta da Côrte liggen in een schitterende en unieke 
omgeving, die zone is trouwens volledig beschermd door 
UNESCO. De rivier de Douro heeft zich diep in het landschap 
gesneden met als resultaat grillig gevormde steile hellingen 
die in terrasvorm zijn uitgewerkt om wijnbouw mogelijk te 
maken. De bodem bestaat uit witgekalkte schilfersteen die 
de typerende mineraliteit en finesse aan hun wijnen geeft. 
De percelen zijn voornamelijk noord- en noordoostelijk 
georiënteerd zodat ze toch wat bescherming genieten 
tegen de brandende zomerzon. De 40 jaar oude stokken 
zijn diepgeworteld en vinden hun voedsel in de vochtrijke 
diepere bodemlagen. Door dit onherbergzame landschap 
kunnen veel percelen niet mechanisch bewerkt worden en 
moet dit door harde handenarbeid met de pioche gebeuren. 
In de wijngaarden van Quinta da Côrte vind je maar liefst 
40 verschillende druivenrassen. Touriga Nacional zal wel 
het meest bekend in de oren klinken, deze druif biedt zeer 
intense aroma’s en kan zich gemakkelijk aan droge en 

rotsachtige bodems aanpassen. Deze kleine druiven met 
een dikke schil geven rijke tannines. Touriga Franca brengt 
structuur in de finale assemblage en toont een subtiele 
elegantie. Tinta Roriz is de Portugese variant van de zeer 
bekende Spaanse Tempranillo druif. Verder vinden we er 
ook nog Tinta Barroca die goed gedijt in diepe bodemlagen 
aan de voet van de helling, hij brengt een zijdezachte textuur 
en charme. En tot slot nog Tinto Cao, een oud druivenras 
dat ideaal is voor op de warmste en droogste percelen. Er 
wordt op een duurzame manier aan wijnbouw gedaan en dit 
grotendeels op biologische wijze. Elk perceel wordt op een 
individuele manier opgevolgd waarbij het behoudt van de 
eigenheid het belangrijkste streefdoel is. De meeste druiven 
zijn voor de Porto’s bestemd. Deze gaan na een selectie 
ontrist in grote ‘lagares’ : een granieten rechthoekige kuip van 
25 tot 50 hl waar de druiven vertrappeld worden. Een kwart 
van de druiven wordt voor de wijnen voorzien. De zachte en 
langzame vinificatie neemt plaats in inox cuves. De rijping 
gebeurt in een mix van houten Bordeaux vaten en demi-
muids. De dagelijkse sturing op Quinta da Côrte gebeurt 
door Marta Casanova en Joao Paiga. Zij is een agronoom-
ingenieur met ervaring bij verschillende wijnhuizen zoals 
Quinta de Brunheda en Quinta Beira. Joao is een kind van 
de streek en leeft al gans zijn leven tussen de wijnranken. 
Hij is sinds 2014 de verantwoordelijke voor de wijngaarden 
en heeft de belangrijke taak om de restauratie en nieuwe 
aanplantingen te beheren.

Q U I N T A
D A 
C O R T E
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JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  IXSIR ALTITUDES WHITE
Obeideh, Muscat & Viognier 

2021 € 18,00 € 13,26 

  IXSIR GRANDE RÉSERVE BLANC
Viognier, Sauvignon & Chardonnay 

2018 € 24,00 € 18,35 

  IXSIR EL WHITE 
  IXSIR EL WHITE 

70% Viognier & 30% Chardonnay

2016 
2019

€ 35,00
€ 35,00

€ 26,40 
€ 26,40

  IXSIR ALTITUDES RED
Cabernet Sauvignon, Syrah, Caladoc & Tempranillo

2018 € 18,00 € 13,26 

  IXSIR GRANDE RÉSERVE ROUGE
Syrah, Cabernet Sauvignon en Arinarnoa

2014 € 26,50 € 20,25 

  IXSIR GRANDE RÉSERVE ROUGE
Syrah & Cabernet Sauvignon

2015 € 26,50
 

€ 20,25
 

  IXSIR EL RED
Syrah, Cabernet Sauvignon en Merlot

 
2017 € 47,90

 
€ 39,59
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IXSIR (de naam komt van “Elixir”) is een van de meest recente 
en innovatieve wijnbedrijven van Libanon. Het idee rijpte in 
2006 en in 2008 werd het dan opgericht door enkele Libanese 
wijn gepassioneerde families die door het maken van hoog 
kwalitatieve wijnen Libanon een internationale uitstraling 
willen geven. Hady Kahale was één van de medeoprichters 
en fungeert nu als general manager. De wijngeschiedenis van 
Libanon gaat heel ver terug in tijd: er is al sprake van wijnexport 
naar de Oude Egyptenaren in het jaar 2,600 voor Christus. Het 
verhaal doet zelfs de ronde dat de verandering van water in 
wijn door Jezus in een Libanees dorpje gebeurde. Toen de 
Ottomanen het bewind overnamen werd wijn verboden en het 
is pas toen het land onder Frans bestuur kwam dat er terug 
wijn mocht verbouwd worden. Deze activiteit kende natuurlijk 
een sterke terugval tijdens de lange burgeroorlog. Maar sinds 
enkele jaren zit de wijnbouw terug sterk in de lift, er zijn nu 
een 40-tal wijnhuizen die samen jaarlijks een 7 miljoen flessen 
produceren. De wijnmaker is Gabriel Rievro. Deze Spaanse 
oenoloog is zeer ervaren en startte zijn carrière in Bordeaux. 
Hij werkte daar gedurende 12 jaren op verschillende 
domeinen en was oa gedurende 9 jaren de wijnmaker op 
Sociando-Mallet. Naast wijnmaker neemt hij ook de taak 
als technisch directeur op zich. Hun consulent Hubert de 
Boüard is een nog grotere naam in de wijnwereld. De visie 
van IXSIR is het herontdekken van de beste terroirs die reeds 
generaties lang waren vergeten. Het bedrijf bezit 120 hectare 
wijngaarden die verdeeld zijn over verschillende locaties in 
Libanon. De 400m hoog gelegen wijngaard Basbina ligt op 7 
km van Batroun en hier groeien Syrah en Petit Verdot op een 

ondergrond van klei, zand en kalksteen. De Ainata wijngaard 
die in de schaduw ligt van de hoogste bergtop van Libanon 
is de hoogste wijngaard in Libanon en met zijn 1,700m 
boven de zeespiegel waarschijnlijk wel de hoogst gelegen 
wijngaard op het noordelijk halfrond. Men teelt hier Syrah, 
Cabernet Sauvignon en Caladoc druiven op een ondergrond 
van kalksteen met klei. Er heerst hier een continentaal klimaat 
en tijdens de winter is de bodem met sneeuw bedekt. De 
Deir El Ahmar wijngaard ligt op 1,000m hoogte, hier groeien 
Arinarnoa, Cabernet Sauvignon, Syrah en Tempranillo op een 
rijke rode klei bodem. De Niha wijngaard ligt hoog (1,200m) 
in de Bekaa vallei. De Syrah gedijt hier goed op de kalkrijke 
mergel bodem. Kab Elias in de Westelijke Bekaa herbergt 
een grote verscheidenheid aan druivenrassen met Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Sémillon, Sauvignon 
en Muscat. De percelen liggen op 1,100 m hoogte en bestaan 
uit klei en kalksteen. Jezzine (950m) is de meest zuidelijk 
gelegen wijngaard. De in terrassen uitgebouwde wijngaard 
is met Syrah beplant en de bodem bestaat uit rotsachtige 
kalkrijke klei en kalksteen. De handmatig geoogste druiven van 
al hun percelen worden op één plaats verwerkt: in hun centraal 
gelegen wijnhuis in Basbina. Daar vinden we een ultramoderne 
en milieuvriendelijke installatie die werd geconstrueerd in de 
heuvels van het bergachtige kustgebied boven Batroun. Dit 
gebouw is door CNN uitgeroepen tot een van de ‘groenste’ 
gebouwen van 2011. In een volledig onafhankelijk ecosysteem 
wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen, regenwater en 
water uit een eigen bron zodat slechts een minimum aan niet 
herbruikbare middelen nodig is. 

V I N E YA R D S
I X S I R
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Wijndomein Gloire de Duras is gelegen in het hart van 
Haspengouw, namelijk in Wilderen (Sint-Truiden). Ikzelf, 
Peter Nijskens, ben naast fruitteler ook fulltime wijnbouwer. 
Wijndomein Gloire de Duras is een echt familieproject. Samen 
met mijn vrouw Hilde en drie kinderen (Laura, Gert-Jan en 
Isaline) proberen we iets mooi te maken van ons wijndomein. 
In de wijnkelder worden we bijgestaan door Hans Van Nyen.

De betekenis van de naam ‘Gloire de Duras’ is tweeledig. Voor 
de eerste betekenis keren we terug in de tijd, meer bepaald naar 
de middeleeuwen. In deze periode was het dorp Wilderen (bij 
Sint-Truiden), waar het wijndomein gelegen is, een heerlijkheid 
van Duras. Een heerlijkheid is een oude bestuursvorm waarbij 
de inwoners van die heerlijkheid onder het gezag stonden van 
de leenheer. Wanneer we heerlijkheid vertalen, komen we uit 
op ‘gloire’. Aangezien de wijngaarden zowel in Wilderen als in 
Duras liggen, kozen we de naam ‘Gloire de Duras’. De tweede 
betekenis duidt op het feit dat wij ernaar streven om heerlijke 
wijnen te maken.

Ons wijndomein beschikt enkel over witte wijnen. In 2015 
gebeurde de eerste aanplant van de druiven Chardonnay, 
Pinot Gris en Auxerrois. Deze druiven werden in 2016 voor 
het eerste geoogst. In 2017 volgde een aanplant van Riesling. 
Één van de percelen waar Riesling geplant is, ligt in de oude 
moestuin van het Kasteel van Duras. Uniek aan deze aanplant 
is dat dit een clos is (een ommuurde wijngaard). Er is hier 
sprake van een microklimaat. In 2019 breidden we opnieuw 
uit met een aanplant van Pinot Gris en Auxerrois. Deze 
laatste is gelegen rondom het degustatiepaviljoen van ons 
Haspengouwse wijndomein. Momenteel beschikken we over 
6,5 hectare druiven of zo’n 26 000 druivenstokken.

Onze wijngaarden zijn gelegen in Haspengouw, meer bepaald 
in Wilderen en Duras (Sint-Truiden). Een gedeelte van de 
wijngaarden ligt in Halle-Booienhoven (Vlaams-Brabant). 
Puristen die een wijn willen die zo dicht mogelijk aansluit bij 
de typiciteit van de druif, het terroir en de meteorologische 
omstandigheden van het jaartal zijn hier absoluut aan het 
juiste adres.

G L O I R E
D E  D U R A S

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

  CHARDONNAY
       100% Chardonnay

2021 uitverkocht uitverkocht

  CHARDONNAY-AUXERROIS
        75% Chardonnay, 25% Auxerrois

2021 uitverkocht uitverkocht

  PINOT GRIS
       100% Pinot Gris

2021 € 16,50 € 12,39

  RIESLING CLASSIQUE
       100% Riesling

2020 € 20,00 € 14,88

  CHARDONNAY BARRIQUE
       100% Chardonnay

2021 uitverkocht uitverkocht
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In 1882 werd de herberg annex geuzestekerij te Beersel 
gebouwd door Jacobus Vanderlinden. De naam 3 Fonteinen 
verwijst vermoedelijk naar de drie porseleinen handpompen 
die de bieren lambiek, faro en kriek lieten stromen.

Zoon Jan-Baptist zette de zaak van zijn ouders voort. Jan-
Baptist, beter gekend als Tisjeke Potter mengde zich vanaf 
1947 in de gemeentepolitiek en was tussen 1953 en 1958 
burgemeester van Beersel. In juli 1953 stopte hij met de 
“3 Fonteinen” en zocht, bij gebrek aan een opvolger, een 
overnemer voor de zaak.

Gaston De Belder en zijn vrouw Raymonde Dedoncker die 
zich net in Beersel gevestigd hadden, besloten de zaak voort 
te zetten. De zaken gingen zo goed dat na 10 jaar uitbreiding 
noodzakelijk was en de zaak verhuisde naar de huidige locatie 
aan het Herman Teirlinckplein en het café werd ook restaurant. 
Voor het blenden van de Geuze 3 Fonteinen maakte hij gebruik 
van lambiek aangekocht bij Brouwerij Boon, Brouwerij Girardin 
en Brouwerij Lindemans.

In 1982 liet Gaston de zaak over aan zijn twee zonen Armand 
en Guido. In 1998 werd een 10hl-brouwerij geïnstalleerd 
en in 1999 werd in de “3 Fonteinen” voor het eerst zelf 
lambiek gebrouwen. Deze lambiek werd gemengd met de 
aangekochte lambiek van de andere brouwerijen. Sinds 2001 
werd Beersel Blond, een bier van hoge gisting gebrouwen 
in De Proefbrouwerij te Hijfte in opdracht van” 3 Fonteinen”, 
daarna volgde ook nog een bier van lage gisting Beersel Lager.

Vanaf 2002 kwam er een opsplitsing tussen het café-
restaurant, voortgezet door Guido, en de brouwerij-
geuzestekerij, gerund door Armand.

Door een defecte thermostaat in het pakhuis van Armand, 
ging in de nacht van 15 op 16 mei 2009 bijna de gehele 
voorraad geuze kapot. 5000 flessen waren kapot gesprongen 
en circa 80000 flessen geuze waren ondrinkbaar geworden. 
Deze flessen werden leeggegoten en de inhoud naar Distillerie 
de Biercé gebracht waar er Armand's Spirit van gestookt 
werd. In dezelfde periode verliep het huurcontract van de 
brouwerijinstallatie en werd deze verkocht. Wegens deze 
financiële tegenvaller kon de geplande aankoop van een 
nieuwe brouwerij niet meteen doorgaan. Het voorlopig laatste 
brouwsel dateerde van maart 2009.

Met Michaël Blanckaert vond Debelder een zakenpartner 
en opvolger. In het voorjaar 2012 werd een nieuwe 
brouwinstallatie geplaatst die vanaf oktober 2012 actief werd.

In 2016  opende de brouwerij een nieuw pakhuis in Lot, 
waar hun activiteiten - opslag, botteling, verkoop en 
degustatieruimte - werden gecentraliseerd.

3  F O N T E I N E N

 PARTICULIER
 €/fles incl. BTW 

PER 120
€/fles ex. BTW 

OUDE GEUZE CUVÉE ARMAND & GASTON - LAMBIC GUEUZE uitverkocht uitverkocht

PRUIM BELLE DE LOUVAIN - FRUIT LAMBIC € 25,50 € 21,07

DRUIF SPÄTBURGUNDER - FRUIT LAMBIC
Pinot Noir

€ 29,00 € 23,97

SCHAARBEEKSE KRIEK - LAMBIC KRIEK € 32,00 € 26,45
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 U N A J U

Met hun Unaju gamma heeft Manufacture 
Bordeaux zich op de nichemarkt van licht 
parelende alcoholvrije sappen gefocust. 
De term ‘Manu facture’ komt uit het Latijn 
en betekent ‘producten met de hand 
vervaardigen’. Ze hechten veel belang aan 
het pure karakter van hun sappen waarbij 
het fruit, de planten en de kruiden op een 
authenieke wijze worden weergegeven. 
De toevoeging van bubbels geeft ze een 
extra dimensie en maken er een dankbare 

partner van bij het maken van mocktails 
of cocktails. Ze zijn uitsluitend gemaakt 
van zorgvuldig geteelde en geselecteerde 
natuurlijke producten, en dit volledig 
biologisch! Er worden geen smaak-, kleur- 
of bewaarstoffen toegevoegd. De Unaju 
sappen zijn steeds een combinatie van 
twee basiscomponenten die een leuke en 
originele twist geven. 

PARTICULIER
 €/fles incl. 

BTW

PER 120
€/fles excl. 

BTW

– AARDBEI BASILICUM 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– PERZIK MELISSE 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– CITROEN  IJZERKRUID 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– CITROEN MUNT 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– CASSIS MUNT 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– KIWI SAFFRAAN 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– FRAMBOOS MARJOLEIN 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– ABRIKOOS TIJM 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– MANDARIJN ROZEMARIJN 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– POMPELMOES VLIERBES 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– YUZU KOMKOMMER 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

– LIMOEN GEMBER 75 CL BIO € 8,60 € 6,18

25 CL BIO € 4,10 € 3,20

M A D E I R A

MADEIRA COLLECTION
JAAR PARTICULIER

 €/fles incl. BTW
PER 120

€/fles excl. 
BTW

– NR 1 - MEDIUM SWEET 50 CL € 27,00 € 22,31

– NR 2 - DRY 50 CL € 27,00 € 22,31

– NR 3 - SWEET 50 CL € 27,00 € 22,31

– NR 4 - MEDIUM DRY 50 CL € 27,00 € 22,31

– NR 5 - MEDIUM DRY 50 CL € 40,00 € 33,06

HM BORGES

– SERCIAL - DRY 15 YEARS OLD 75 CL € 41,00 € 33,88

BLANDY'S

– VERDELHO - MEDIUM DRY 50 CL 1998 € 54,50 € 45,04

D'OLIVEIRA

– BOAL - MEDIUM SWEET 75 CL 1980 € 185,00 € 152,89
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L U S T E A U

JAAR PARTICULIER
 €/fles incl. 

BTW

PER 120
€/fles excl. 

BTW

SHERRY COLLECTION LUSTAU

– MANZANILLA - PAPIRUSA 75 CL € 14.50 € 12.00

– AMONTILLADO - LOS ARCOS 75 CL € 14.50 € 12.00

– DRY OLOROSO - DON NUNO 75 CL € 21.95 € 18.15

– PALO CORTADO - PENINSULA 75 CL € 21.95 € 18.15

– EAST INDIA SOLERA 50 CL € 13.00 € 10.75

– AMONTILLADO - ESQUADRILLA 75 CL € 21.95 € 18.15

– PEDRO XIMENEZ - SAN EMILIO 75 CL € 24,95 € 20.62

VERMUT

– VERMUT ROJO 75 CL € 19,95 € 16,49

– VERMUT BLANCO 75 CL € 19,95 € 16,49

– VERMUT ROSÉ 75 CL € 19,95 € 16,49

S P I R I T S

SACRED DISTILLERY
PARTICULIER

 €/fles incl. 
BTW

PER 120
€/fles excl. 

BTW

– AMBER VERMOUTH 50cl € 23,95 € 18,80

– DRY VERMOUTH 50cl € 23,95 € 18,80

– SPICED VERMOUTH 50cl € 23,95 € 18,80

– CARDEMON GIN 70cl € 39,50 € 30,66

– CORIANDER GIN 70cl € 39,50 € 30,66

– ORGANIC GIN 70cl € 39,50 € 30,66

– PINK GRAPE FRUIT GIN 70cl € 39,50 € 30,66

– ORRIS GIN 70cl € 39,50 € 30,66

– ROSEHIP BITTER 70cl € 35,70 € 28,30

– BOTTLE AGED NEGRONI 70cl € 35,70 € 28,30

– WODKA 70cl € 39,50 € 30,66

– WHISKY LIQUEUR 70cl € 41,90 € 32,23

DEL PROFESSORE VERMOUTH & SPIRITS

– VERMOUTH DEL PROFESSORE BIANCO 70cl uitverkocht uitverkocht

– VERMOUTH DEL PROFESSORE ROSSO 70cl € 26,00 € 21,49

– VERMOUTH DEL PROFESSORE BAROLO 70cl € 35,00 € 28,93

– GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR 70cl € 46,00 € 38,01

– GIN DEL PROFESSORE MADAME 70cl € 46,00 € 38,01

– GIN DEL PROFESSORE CROCODILE 70cl € 37,50 € 30,99

– APERITIVO DEL PROFESSORE 70cl € 24,50 € 20,25

– BITTER DEL PROFESSORE 70cl € 33,00 € 27,27

NIKKA DISTILLERY

– NIKKA YUZU GIN 70cl € 47,00 € 38,84

– NIKKA WODKA 70cl € 43,00 € 35,54
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S P I R I T S

RHUM PLANTATION
PARTICULIER

 €/fles incl. 
BTW

PER 120
€/fles excl. 

BTW

– PLANTATION 3 STARS WHITE 70cl € 22,50 € 18,60

– PLANTATION DARK 70cl € 22,50 € 18,60

– PLANTATION PINEAPPLE STIGGINGS FANCY 70cl € 37,10 € 30,66

– PLANTATION PINEAPPLE STIGGINGS PEATED 70cl € 40,00 € 33,06

– PLANTATION BARBADOS 10 YEARS OLD - OLOROSO SHERRY CASK 70cl € 59,50 € 45,04

– PLANTATION PANAMA 14 YEARS OLD - NEW YORK RYE WISKY CASK 70cl € 69,50 € 54,05

– PLANTATION FIJI 2011 - MARS TSUNUKI WHISKY CASK 70cl € 69,50 € 54,05

DADA CHAPEL

– DADA CHAPEL AGED BRUM 70cl € 44,50 € 36,78

– DADA CHAPEL POTATO VODKA 70cl € 36,00 € 29,75

COGNAC PIERRE FERRAND

– COGNAC ORIGINAL FORMULA 1840 70cl € 46,40 € 38,35

– COGNAC AMBRÉ 70cl € 47,50 € 39,27

– COGNAC RÉSERVE 70cl € 72,80 € 60,17

– COGNAC SÉLECTION DES ANGES 70cl € 177,00 € 146,28

CALVADOS DROUIN

– CALVADOS DROUIN DOMFRONTAIS 40° 70cl € 39,00 € 32,23

– CALVADOS DROUIN VSOP PALE & DRY 70cl € 49,50 € 40,91

– CALVADOS CHRISTIAN DROUIN XO 70cl € 71,00 € 58,68

ARMAGNAC LAUVIA

– LAUVIA FINE ARMAGNAC 70cl € 33,50 € 27,69

– LAUVIA ARMAGNAC HORS D'AGE 70cl € 63,00 € 52,07

GRAPPA MAROLO

– GRAPPA MOSCATO 70cl € 51,00 € 42,15

– GRAPPA ARNEIS 70cl € 51,00 € 42,15

– GRAPPA AMARONE RISERVA 70cl € 59,50 € 49,17

– GRAPPA BAROLO BARRIQUE 70cl € 61,00 € 50,41

– GRAPPA BAROLO 12JAAR OUD 70cl € 88,00 € 72,73

S P I R I T S
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RIEDEL VELOCE
PARTICULIER

 incl. BTW

HORECA 
€/fles excl. 

BTW

- RIESLING - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- SAUVIGNON BLANC - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CHARDONNAY - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- SYRAH - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- PINOT NOIR/NEBBIOLO - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CABERNET/MERLOT - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CHAMPAGNE/ROSÉ - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

RIEDEL PERFORMANCE
PARTICULIER

 incl. BTW

HORECA 
€/fles excl. 

BTW

- RIESLING - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- SAUVIGNON BLANC - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CHARDONNAY - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- SYRAH - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- PINOT NOIR/NEBBIOLO - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CABERNET/MERLOT - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- CHAMPAGNE - DOZEN VAN 2 GLAZEN € 55,00 € 45,45

- WATERGLAS - DOZEN VAN 2 GLAZEN aanvraag aanvraag

G L A S  - 
R I E D E L

G L A S  - 
G L A S S  &  C O

IN VINO VERITAS  incl. BTW exl. BTW

– IN VINO VERITAS - CHAMPAGNE € 5,50 € 4,55

– IN VINO VERITAS - BURGUNDY € 5,50 € 4,55

– IN VINO VERITAS - BORDEAUX € 5,50 € 4,55

– IN VINO VERITAS - CHIANTI € 5,00 € 4,13

– IN VINO VERITAS - MALBEC € 5,50 € 4,55

– IN VINO VERITAS - EDELBRAND € 5,10 € 4.21

– IN VINO VERITAS - WHISKY € 3,50 € 2,89

– IN VINO VERITAS - COGNAC € 5,00 € 4,13

– IN VINO VERITAS - JUICE € 4,00 € 3,31

VINOPHIL

– VINOPHIL - CUP CHARDONNAY € 4,00 € 3,31

– VINOPHIL - BORDEAUX 00 € 6,00 € 4,96

– VINOPHIL - JUICE 09 € 4,00 € 3,31

TREND

– GLASS & CO - TREND 00 € 6,00 € 4,96

– GLASS & CO - TREND 02 € 6,00 € 4,96

– GLASS & CO - TREND 03 € 6,00 € 4,96

DECANTER

– DECANTER - INSPIRATION STRAIGHT € 38,00 € 17,35

– DECANTER - INSPIRATION DIAGONAL € 40,00 € 18,20

– DECANTER - SYMPHONIE PEACOCK € 98,00 € 80,00
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O L I J F O L I E  -  
A Z I J N  -  
B A L S A M I C O

MESTRAL - SPANJE SOORT VOL.

PARTICULIER
 €/fles incl. 

BTW

– MESTRAL OLIVE OIL olie 750ml € 14,50

– MESTRAL OLIVE OIL TIN olie 3L € 41,95

– MESTRAL OLIVE OIL NAVULPAK olie 5L € 64,95

– MESTRAL TRUFFELOLIE olie 250ml € 14,95

– MESTRAL CÈPES olie 250ml € 14,95

– ARAGEM CONDIMENTO MUSCAT azijn 250ml € 9,95

– ARAGEM CONDIMENTO CHARDONNAY azijn 250ml € 9,95

– ARAGEM CONDIMENTO GRENACHE azijn 250ml € 9,95

OMED - SPANJE

– OMED ARBEQUINA TIN olie 250ml € 7,75

– OMED ARBEQUINA TIN olie 1L € 24,95

– OMED PICUAL TIN                   olie 250ml € 7,75

– OMED PICUAL TIN olie 1L € 24,29

– OMED YUZU olie 250ml € 18,35

– OMED SMOKED olie 250ml € 18,35

– OMED CHARDONNAY azijn 250ml € 11,75

– OMED CHARDONNAY azijn 2L € 42,00

– OMED CABERNET-SAUVIGNON azijn 250ml € 11,75

– OMED CABERNET-SAUVIGNON azijn 2L € 42,00

– OMED PEDRO XIMÉNEZ azijn 250ml € 11,75

– OMED PEDRO XIMÉNEZ azijn 2L € 42,00

– OMED CIDER azijn 250ml € 11,75

– OMED CIDER azijn 2L € 42,00

– OMED JEREZ azijn 250ml € 11,75

– OMED JEREZ azijn 2L € 42,00

– OMED ROSE azijn 250ml € 11,75

– OMED MOSCATEL azijn 250ml € 11,75

– OMED MOSCATEL azijn 2L € 42,00

– OMED FLEUR DE SEL zout 100gr € 6.95

O L I J F O L I E  -  
A Z I J N  -  
B A L S A M I C O

FULL MOON - SPANJE SOORT VOL.

PARTICULIER
 €/fles incl. 

BTW

– FULL MOON EXTRA VIRGIN OIL olie 200ml € 18,30

– FULL MOON GRAN RESERVA 12 YEARS azijn 200ml € 18,30

– FULL MOON TRANSPARANTE 12 YEARS azijn 200ml € 18,30

– FULL MOON RED GIFT BOX olie/azijn 3 x 200ml € 62,50

DON GIOVANNI - ITALIË

– ACETO BALSAMICO DI MODENA 1 STELLA azijn 250ml € 7,15

– ACETO BALSAMICO DI MODENA 2 STELLA azijn 2l € 23,75

– ACETO BALSAMICO DI MODENA 3 STELLA azijn 250ml € 16,80

– ACETO BALSAMICO DI MODENA 5 STELLA azijn 250ml € 29,00

– ACETO BALSAMICO DI MODENA 7 STELLA azijn 250 ml € 41,80

– ACETO BALSAMICO TRADITIONALE DOP 12 azijn 100ml € 49,95

– BALSAMICO BIANCO azijn 250ml € 11,70

– BALSAMICO BIANCO azijn 2l € 23,75

PUJJE - ITALIË

– ANFITRITE - EXTRA VIERGE AOP olie 500ml € 30,45

– REA - EXTRA VIERGE AOP olie 500ml € 30,45
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