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GROOTSPRAAK,  
dé restaurantgids  

voor de wijnliefhebber

Waar kun je goed eten maar krijgt ook de wijn  
de aandacht die hij verdient? Voor iedereen die  
antwoord wil op die vraag is er GROOTSPRAAK:  

dé restaurantgids voor de wijnliefhebber.

 

GROOTSPRAAK 2018 ligt in de loop van de december bij onze jaarabonnees  
op de mat of is vanaf december te bestellen in onze webshop: 

 

www.perswijn.nl/grootspraak
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4 I n le id ing

Feestgids!

Wat is het toch een feest om alle wijnen voor het Perswijn Wijnconcours Najaar & 
Winter te proeven en te beoordelen. Want het niveau van de inzendingen is gewoon 
erg hoog. Binnen de vaste categorieën van droge witte en rode wijnen in diverse 
prijsklassen valt de enorme diversiteit van druivenrassen, gebieden en landen op. 
Het is een afspiegeling van onze brede, dynamische markt en daar mogen we als con-
sument blij mee zijn. Ook in de seizoensthema’s voor deze Koopgids – mousserend, 
Syrah en zoet & versterkt – is de variatie aanzienlijk. 

In de hoogste prijscategorieën zijn het 
natuurlijk wel bepaalde herkomsten die 
duidelijk uitblinken. Dat geldt met name 
voor de categorie mousserend boven  
€ 30,-. Vijf champagnes stonden in de finale 
en terecht: de Champagne excelleert  
gewoon als het gaat om mousserende 
wijnen van hoge kwaliteit. Een kleine 
driehonderd jaar specialisatie werpt nog 
steeds, misschien wel meer dan ooit, zijn 
vruchten af. De uiteindelijke winnaar  
is trouwens geen champagne uit de  

beroemde deelgebieden Côte des Blancs 
en Montagne de Reims, maar uit de Côte 
des Bar.

WERELDBUBBELS 
Het is hoe dan ook goed te merken dat 
mousserende wijn populair is. En geluk-
kig wordt het spectrum niet alleen be-
paald door champagne aan het ene en 
goedkope prosecco aan het andere eind. 
Wie minder dan € 30,- wil uitgeven, kan 
prachtige bubbels kopen uit heel  

T E K S T :  L A R S  D A N I Ë L S  M V 
F O T O G R A F I E :  L A R S  D A N I Ë L S  E N  R O N A L D  D E  G R O O T



T E K S T :  L A R S  D A N I Ë L S  M V 
F O T O G R A F I E :  L A R S  D A N I Ë L S  E N  R O N A L D  D E  G R O O T
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verschillende gebieden en landen, ge-
maakt volgens de klassieke methode. Zo 
komt onze winnaar uit Zuid-Afrika, waar 
producenten klassieke mousserende wijn 
steeds serieuzer nemen, gezien de ont-
wikkeling van hun Méthode Cap Classi-
que. En een van de finalisten komt uit 
Kroatië. Dat belooft veel goeds voor de 
toekomst.

SYRAH IN LIFT
Ons tweede seizoensthema, Syrah, heb-
ben we gekozen omdat syrah een van de 
beste blauwe kwaliteitsdruiven ter we-
reld is. Goede Syrah heeft zo’n beetje alles 
wat je als liefhebber van rood zoekt: goe-
de kleur, boeiend aroma en genoeg zuren 
en tannine, en dat alles in een fijne  
balans. Maar we gingen ook voor syrah 
omdat die enorm in de lift zit. Met waar-
schijnlijk bijna 200.000 hectare wereld-
wijd staat er tegenwoordig ruim vijfmaal 
meer syrah aangeplant dan in 1990. 
Een van de landen die de laatste jaren 
sterk bijdraagt aan die toename is Chili. 
En hoe fijn is het om te zien dat Chili met 
syrah niet alleen meetelt op het heel be-

taalbare niveau, maar juist ook in de prijs-
categorie boven € 15,-, met een winnaar 
en twee eervolle vermeldingen. Onder  
€ 15,- zien we weer een gevarieerd beeld, 
met goede wijnen uit Frankrijk, Italië, 
Spanje en natuurlijk Australië.

MOOI COMPLEX
Zoet & versterkt is het derde thema. Een 
categorie die eigenlijk wat onder druk 
staat bij een groter publiek, vooral de ver-
sterkte wijnen. Er zijn allerlei redenen 
voor aan te dragen, van bewuster om-
gaan met alcohol tot een globale veran-
dering van smaak richting droge en lich-
tere wijnen. Maar mensen die versterkte 
wijnen categorisch links laten liggen,  
weten niet wat ze missen.
Binnen de categorie versterkt hebben  
zeker de oxidatief gemaakte wijnen het 
lastig, lijkt het. Mooi om te zien dus dat 
onze top 3 in deze categorie juist bestaat 
uit versterkte wijnen die door langzame, 
gedoseerde invloed van zuurstof hun on-
gelooflijk complexe karakter hebben ge-
kregen. Van dat soort wijnen worden we 
bij Perswijn in ieder geval heel gelukkig. 
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En we hopen ook dat we bijdragen aan 
het behoud van dat soort wijnen. Lange 
rijping op vat (en ook op fles) is alleen 
economisch haalbaar als men voor de 
producten ervan de juiste prijzen kan vra-
gen. En dat hoeft echt niet heel veel te zijn. 
Kijk naar zo’n zeventien jaar gerijpte  
Rivesaltes voor minder dan twee tientjes! 
Bovendien zijn het wijnen die je na ope-
nen met gemak twee weken goedhoudt 
in de koelkast. Dat maakt ‘verantwoord 
genieten’ des te beter mogelijk.

ELEGANT ÉN STEVIG
Binnen de algemene categorieën is diver-
siteit troef. Niet alleen qua druivenrassen 
en herkomsten, maar ook wat betreft 
wijnstijlen. Er worden meer elegante wij-
nen ingezonden dan een aantal jaren te-
rug. Kijk maar naar de Pinots Noirs en 
Spätburgunders, of naar het aantal Duitse 
wijnen in het algemeen – die zijn zelden 
heftig, of ze nu van riesling of silvaner  
komen. Maar het is toch ook geen echte 
trend meer. Voor goed gemaakte stevige 
rode en vollere witte wijnen is er net zo-
zeer een tijd en een plaats. Een speciale 

vermelding moeten de Portugese witte 
wijnen krijgen. Want wat zijn de wijnen 
van druiven als alvarinho en encruzado 
toch goed geworden de laatste jaren! 

RUIMTE VOOR KLASSIEK
Daarnaast is het ook prettig te zien dat, 
ondanks de continue opmars van wijnen 
uit minder bekende regionen en van 
spannende druiven, klassieke gebieden 
als Bordeaux, Piemonte en Rioja zich niet 
uit het veld laten slaan. Wie had gedacht 
dat een witte Bordeaux in 2017 de win-
naar zou zijn in de categorie Wit € 7,50 
t/m € 10,-? Of dat Piemonte niet alleen 
met zijn toegankelijke Barbera maar juist 
ook met zijn karaktervolle, soms koppige 
Nebbiolo zo goed zou scoren? 
De Nederlandse wijnmarkt geldt in het 
buitenland vaak als een zogenaamde  
established market. Dat kan zijn, maar het 
betekent niet dat de markt hier stilstaat. 
Er liggen genoeg kansen voor wijnen,  
ongeacht herkomst, druivenras en zelfs 
stijl. Als ze maar goed gemaakt zijn.



8 Winnaar  Mousserend boven €  30 , -

Devaux, Blanc de Noirs

Het zegt veel over de kwaliteit van cham-
pagne dat alle finalisten van het thema 
mousserend in de categorie boven € 30,- 
champagnes zijn. Het bepalen van de win-
naar was lastig, want de wijnen ontlopen 
elkaar in kwaliteit nauwelijks, en tegelijk 
makkelijk, want een onterechte winnaar 
kiezen was onmogelijk. De winnende Blanc 
de Noirs van Devaux is een champagne uit 
de Aube. Om precies te zijn uit het deel van 
de Côte des Bar van Bar-sur-Seine. Dit is  
pinot-noirterroir bij uitstek, want de bodems 
zijn er dieper en liggen op kalkrijke kleimer-
gel; daar houdt pinot noir van. De Blanc de 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Champagne
heel krachtig, noten en bloemen, kweepeer, gele pruimen, heel vol 
en sappig, rijp, rijk, machtig bijna, milde smaak
Okhuysen, € 37,25

Noirs Brut is voor Devaux, zonder twijfel 
een van de beste champagneproducenten 
van de Aube, dan ook een heel belangrijke 
wijn, un grand classique van 100% pinot 
noir die ze zien als ultieme, zij het generie-
ke, uitdrukking van hun terroirs. 36 maan-
den rijpt hij sur lie, waardoor zijn mousse 
zachter wordt en de champagne zowel aro-
matisch als qua mondgevoel aan complexi-
teit wint. Toch blijft hij heel energiek en in-
tens van smaak, zelfs een beetje nerveus. 
En dus krijg je zin om een tweede glas in te 
schenken, zoals het bij een winnende 
champagne hoort. 
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De Sousa,  
Brut Blanc de Blancs Grand Cru Réserve

Philipponnat, Royale Réserve Brut

Bauchet, Brut Millesimé 2012

Janisson-Baradon, Non Dosé

Eer vol le  vermeldingen Mousserend boven €  30 , -  9

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Champagne
toast, weelderig, breed, brioche,  
noten, sappig en verleidelijk, fijne zuren  
en sap, bitters, lengte
Les Généreux, € 44,80

Champagne
fijne geur, toasting, brioche, citrus, 
bloemen, krachtig en rijp, fijne zuren, 
elegant, puur, lengte, fraai
Vinites, cat. 9

Champagne
fijn getoast, breed, citrus, peer, 
limoen, brioche, zacht en rijp, mooie 
zuren, bitters, lengte
Cotidie (voorheen: Clara’s Champagne), € 35,-

Champagne
gele pruimen en brioche, peer, toast, 
elegant en mooi droog, blijft mooi 
weelderig, breed, sappig, vol
Cotidie (voorheen: Clara’s Champagne), € 31,-



10 Winnaar  Mousserend tot  €  30 , -

Cederberg, Brut Blanc de Blancs 2012, Cap Classique

Ooit waren we in de gelegenheid Ceder-
berg zelf te bezoeken. Na een heftige rit 
over bijna 50 kilometer dust road kwamen 
we aan op een van de meest betoverende 
plekjes van Zuid-Afrika. De hoge ligging in 
een natuurpark zonder verdere bewoning 
staat garant voor een heerlijk zuivere atmo-
sfeer en fantastische sterrennachten. Op 
deze paradijselijke plek worden bijzondere 
wijnen gemaakt, vooral door de hoogte. De 
oogst is hier zelfs beduidend later dan in 
het door de oceaan gekoelde Stellenbosch. 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Cederberg
toast en boter, bloemen, brioche, patisserie, breed en sappig, 
mooie zuren, stevige zuren zelfs, lengte
Les Généreux, € 20,85

Dat levert chardonnaydruiven op met 
mooie zuren en een fijne frisheid, perfect 
voor het maken van een spannende Spar-
kling. Deze wijn is gemaakt volgens de Mé-
thode Cap Classique, dus met een tweede 
gisting en rijping op fles, op de lie. Met zo’n 
52 weken heeft hij meer flesrijping dan de 
meeste ‘standaard’-champagnes. Dat geeft 
hem een bijzonder fijn en complex karak-
ter, met het typische aroma van toast en 
brioche, afkomstig van de gistcellen in de 
fles. Grote klasse in mousserend!
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Giró Ribot, 
Mare - Gran Reserva Brut Nature 2009

Kabola, Re Brut 2015

Barnaut, Blanc de Noirs Grand Cru

Fattoria le Terrazze, 
Rosato Donna Giulia Brut 2013

Eer vol le  vermeldingen Mousserend tot  €  30 , -  11

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Cava
prachtige geur, toast en boter, brioche, 
noten, citrus, krachtig en sappig, niet 
veel zuren, lekker mild
Spanish.nl, € 17,99

Istrië
flink koolzuur, citroen, amandel, mooie 
zuren en flinke bitters, heeft echt karakter 
van de lie, goede lengte 
Croatiangrapes.com, € 25,95

Champagne
brioche en bloemen, peer, noten, 
breed, krachtig, fijn en elegant, mooie 
zuren, fijne mousse
Hans Molenaar, € 28,95

Vino Spumante di Qualità
toast, brioche, noten, perzik, zacht 
en fijn, mooie mousse, mild en rijp, 
fijn mousserend
Joost Wijn, € 18,25



12 Winnaar  Syrah boven €  15 , -

Ventisquero, Syrah Pangea Apalta Vinyard 2012

Syrah is duidelijk een variëteit waar Chili 
sterk op inzet – de aanplant is de laatste 
jaren meer dan verdubbeld. En terecht, 
want de druif doet het er goed. Vooral in 
het kustgebergte, zoals in Apalta, een 
beroemd deel van Colchagua, met zijn 
bodems van verweerd graniet met rode 
klei. Daar liggen ook de percelen van 
Ventisquero voor de topcuvée van syrah, 
Pangea. Ze liggen vlakbij de winery, op 
hellingen op 250-300 meter hoogte, 
gericht op het zuiden en zuidwesten. Het 
zijn zo’n beetje de minst warme terroirs van 
Apalta. Syrah krijgt er de tijd om langzaam 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Valle de Colchagua
kruidigheid, laurier en kruidnagel, in combinatie met donker fruit en 
hout, ronde en sappige wijn, zwart fruit, bessen
De Monnik, cat. 9

volledig rijp te worden; 2012 werd pas 
begin april geoogst. De vinificatie is 
modern en precies: eerst koele inweking, 
vervolgens vergisting in rvs en dan een 
malolactische omzetting en rijping van 22 
maanden in de beste Franse barriques (50% 
nieuw hout). Na nog eens 18 maanden rust 
op fles bij Ventisquero komt de wijn op de 
markt; dit is dus de actuele jaargang. Al die 
toewijding heeft een prachtig resultaat 
opgeleverd: een onmiskenbaar Chileense 
Syrah van hoog niveau, rijp maar vers, rijk 
maar fris, met een heel schone, lange finale. 
Erg knap.
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Louis Chèze, Bellissima 2014

Cono Sur, Syrah 20 Barrels 2015

Vina Tabali, Syrah Vetas Blancas 2014

Geoff Merrill, Shiraz Reserve 2009

Eer vol le  vermeldingen Syrah boven €  15 , -  13

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Côte-Rôtie
ingetogen, maar frisse geur, ronde 
wijn met sap en vulling, goed in het 
fruit, fijne kruidigheid, fris zuurtje
J. Bart/QVSelect, € 41,50

Valle del Limarí
open en expressief, kruidig hout, 
floraal, zwoel rood fruit, frisse, elegante
inzet, pittige kruidigheid, wat getoast hout
Albert Heijn, € 22,99

Valle de Limarí
volle, krachtige geur met rood fruit 
ondersteund door wat hout, soepele, 
zachte wijn met fraai rood fruit, heel fris
Vinites, cat. 7

McLaren Vale
confituur en zoete kersen, zwoel, 
rijp, zwarte olijven, krachtig en intens, 
breed, goede zuren, mooie tannine
Pallas, cat. 9



14 Winnaar  Syrah t/m €  15 , -

Trentham, Estate Shiraz 2015

Op de een of andere manier horen we de 
laatste tijd bijzonder weinig van de ooit zo 
populaire Shiraz uit Australië. Een 
eenvoudige verklaring is dat het zeer intense 
en rijpe, bijna zoetige karakter van een groot 
deel van deze wijnen veel wijndrinkers 
uiteindelijk toch wat is gaan tegenstaan. 
Daarna volgde een tegen beweging richting 
Oude Wereld, en nam ook Chileense Syrah 
het stokje over, omdat die toch wat frisser 
van karakter is, en bovendien vaak vriendelijk 
geprijsd. Zie ook de uitslag van deze 
koopgids, met Syrah uit Chili. Wat verder een 
rol speelt, is dat Australië al zijn kaarten zet 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Murray Darling
rijp en verleidelijk, pruimen en confituur, peperig, sappig, 
mooie tannine
Les Généreux, € 11,80

op de Aziatische, en vooral de Chinese 
markt, inmiddels al de belangrijkste 
exportmarkt voor Australische wijn. Europa 
laten ze eigenlijk een beetje links liggen. 
Leuk dus om weer eens een lekkere wijn op 
de markt te zien, die gelijk ook prima scoort. 
Het is dan ook niet zo’n heel krachtige in-
your-face Shiraz, maar eentje die wat 
subtieler overkomt. Trentham Estate ligt op 
de oever van de Murray River, in het hart van 
de regio Murray-Darling. Door de afstand tot 
de kust is dit een vrij warm gebied, waar de 
druiven vroeg en rijp worden geoogst. Dat 
zorgt voor een mooi rond en zwoel glas.
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De Bortoli, Shiraz Gumboot Fruit 2014

Château de Saint Cosme,  
Les Deux Albion 2015

Tenuta Montecchiesi, Selverello Syrah 2014

Coca i Fitó Syrah 2015

Eer vol le  vermeldingen Syrah t/m €  15 , -  15

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Heathcote
zwoel, confituur, zoete kersen,  
verleiding, sappig, zoetimpressie, 
drop, zachte tannine
DGS Wijn, cat. 6 

Côtes du Rhône
open geur, zwarte kersen, licht 
kruidig, ronde, sappige smaak met mooi  
rood en zwart fruit, vulling, sap en souplesse
Colaris, € 13,95

Cortona
donker fruit, beetje jam, rozemarijn, 
vrij puur, goed fruit, rijpe tannine, 
behoorlijk lang
Gastrovino, € 14,95

Montsant/rosado
fijne rosé, aardbeien en kersen, 
open, heerlijk rijp en sappig, mooie 
zuren, weelderig
Spanish.nl, € 14,99



16 Winnaar  Wit  boven €  15 , -

Mathias Hirtzberger, Spitaler Smaragd Grüner Veltliner 2015

Wachau is een van de bekendste Oosten-
rijkse wijngebieden voor wit. Dat is niet voor 
niets. De wijnen uit deze streek behoren tot 
de internationale top. Dat heeft de streek 
mede te danken aan producenten met een 
grote naam en met grote wijnen, zoals Frans 
Hirtzberger. Het goede nieuws is dat er nu 
ook een nieuwe generatie wijnmakers is, die 
de link vormt met de wijnen van de 
toekomst. Mathias is de zoon van Franz 
Hirtzberger, en is in 2014 voor zichzelf 
begonnen. Het bedrijf van zijn vader zal 
worden overgenomen door Franz jr., zijn 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Wachau
peer, kruidigheid, breed en open, bloemen, intens en krachtig, mooie 
zuren, diepgang, lengte, klein zoetje
Imperial, € 40,05

oudere broer – zo wil de familietraditie. 
Daarom besloot Mathias een eigen bedrijf te 
starten in Wösendorf, waar de familie de 
Florianihof kon kopen, een prachtig gebouw 
met zijn oorsprong in de dertiende eeuw. 
Hier kon Mathias Hirtzberger zijn wijngoed 
Weinhofmeisterei starten. Hij laat zien dat hij 
de bekende familienaam niet nodig heeft 
om erkenning te krijgen. Zijn jaargang 2015 
werd in Oostenrijk met veel lof ontvangen. 
Wij sluiten ons hierbij aan. Het panel was 
onder de indruk van de combinatie van 
diepgang, spanning en frisheid. 
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Tenuta Scuotto, Oi Ni Fiano 2013

Ventisquero, Tara Chardonnay 2014

Jacques Saumaize, Vieilles Vignes 2015

Talentus, Grande Escolha 2014

Eer vol le  vermeldingen Wit  boven €  15 , -  17

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Campania
kruiden en anijs, peer, limoen, perzik, 
rijp en sappig, mooie zuren, dik en vol, 
mooi gerijpt, lengte
Crivino Esar, € 18,95

Atacama
mooi breed, toast, vanille, citrus, 
appel, peer en perzik, spannend, 
goede zuren, weelderig
De Monnik, cat. 9

Saint-Véran, Crêches
heerlijk breed, peer, vanille, rokerig, 
citrus, zacht en sappig, krachtig, 
mooie zuren en bitters, lengte
Les Généreux, € 19,95

Douro
open geur met complexiteit en 
spanning, lichte houttoets, volle, ronde 
en dikke wijn, frisheid, met hout en spanning
Portugal Wijn Import, cat. 7



18 Winnaar  Wit  €  10 , -  t /m €  15 , -

Cave Saint Maurice, Poujol Lacoste 2016

Soms kom je wijnen tegen die je verrassen. 
Dat was zonder meer het geval bij deze heer-
lijke Viognier, gemaakt door een grote coö-
peratie die we eerlijk gezegd niet kenden. De 
Cave Saint Maurice heeft wijngaarden in 
maar liefst 44 verschillende gemeenten, 
waar de leden in totaal 1800 hectare wijn-
gaarden bezitten. Er worden hier niet alleen 
wijnen gemaakt met de IGP Cévennes en de 
IGP Pays d’Oc, maar ook met de AOP Duché 
d’Uzès, van vijf verschillende typen terroir en 
bijna dertig verschillende druivenrassen. Net 
als bij andere coöperaties in het Franse zuid-
oosten is er de afgelopen jaren hard gewerkt 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

IGP Cévennes
exotisch en rijk, tropisch fruit, volle, dikke inzet, houttoets, fraaie zu-
ren, machtig
Les Clos, cat. 5

aan de kwaliteit. Onderdeel van dit werk is 
het presenteren van wijnen van afzonderlij-
ke, bijzondere terroirs. De wijn Poujol Lacoste 
is daar een voorbeeld van. De rode en de 
witte versie zijn afkomstig van percelen in 
het dorp waar de coöperatie zelf is geves-
tigd, Saint-Maurice-de-Cazevieille. De vio-
gnier is afkomstig van stokken die tussen de 
twintig en vijftig jaar oud zijn, en die zijn aan-
geplant op een lichte ondergrond met zand 
en keien. Gisting vindt plaats op eiken vaten, 
en driekwart van de wijn rijpt nadien zes 
maanden op nieuwe barriques. Met een 
heerlijk, verleidelijk resultaat. 
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Kabola, Malvazija 2016

Reichsrat Von Buhl, 
Deidesheimer Riesling 2016

Deze Malvazija was ons al eerder in positieve zin opgevallen bij een proeverij, 
eerder dit jaar, van wijnen uit het voormalige Joegoslavië. Niet zo vreemd 
waarschijnlijk, want aan de Dalmatische kust doet deze druif het bijzonder goed. 
Het panel was dan ook onder de indruk van de diepgang van deze wijn, in combinatie 
met zijn bijzondere spanning en frisheid. Als je malvazija op het etiket ziet staan, zou je 
even kunnen denken dat hij zoet is, maar hij is juist heerlijk beendroog. Malvazija ofwel 
malvasia staat al sinds de dertiende eeuw aangeplant aan de Dalmatische kust, en weet 
ook in het warme klimaat zijn zuren te behouden. Een heerlijk glas eigenzinnig wit, daar 
houden we van!

Er is veel gebeurd de laatste jaren bij Reichsrat von Buhl, een van de grote 
Traditionsweingüter van de Pfalz, prominent gevestigd in Deidesheim. Met Mathieu 
Kauffmann, voorheen jarenlang chef de cave bij Champagne Bollinger, kwam een zeer 
competente en ambitieuze wijnmaker in het bedrijf. En Richard Grosche, een 
vooraanstaand wijnjournalist, ging het bedrijf leiden. Het heeft Von Buhl weer gebracht 
waar het thuishoort en zelf ook wil zijn: in de eredivisie van de Duitse wijnbouw. Onze 
prijswinnaar bewijst dat. Dit is een loepzuivere, zeer droge Riesling, die daardoor extra 
precies overkomt. De druiven komen uit twee van de beste premier-cruwijngaarden van 
Deidesheim: Herrgottsacker en Mäushöhle. Zo’n afkomst verloochent zich niet.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Hrvatska Istra
zuiver, wit fruit, kruisbes, fris, 
mooi kruidig, goede structuur en balans
Croatiangrapes.com, € 13,99

Pfalz
zuiver, bittere grapefruit, net rijpe 
abrikoos, iets kruidig, intens, erg  
mooie structuur en zuren, bijzondere 
lengte
Les Généreux, € 13,10

2017

2017



Bellingham, The Bernard Series  
Whole Bunch Roussanne 2016

Anselmo Mendes, Contacto Alvarinho 2016

Bodegas Señorío del Júcar,  
Cueva Llana Macabeo 2016

Château Rives-Blanques, Odyssée 2016

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Paarl
peer en bloemen, gele pruimen, 
perzik, vanille, zacht, sappig, rijp en 
weelderig, mooie zuren en bitters, rond, rijp
LFE, € 14,95

Vinho Verde/Monção e Melgaço
ingetogen geur met een hint van 
citrus, frisse inzet, mooie zuurgraad, 
tintelend, geeft spanning, goed fruit
Vinites, cat. 6

Manchuela
buitengewoon aromatisch in de geur, 
licht muskaatachtig, tropisch, zet door 
in de smaak, fris en zeer fruitig, exotisch
La Persistance, € 11,95

Limoux
ingetogen geur met geel fruit en wat 
citrus, rond, vol, sappig, goed zuur,
fris fruit, iets snoep, limoen
Colaris, € 13,50

20 Eer vol le  vermeldingen Wit  €  10 , -  t /m €  15 , -



Winnaar  Wit  €  7 ,50  t/m €  10 , -  21

Château Thieuley 2016

Heerlijk, zo’n wijn die meteen laat zien dat 
in Bordeaux ook voortreffelijke wijnen 
worden gemaakt die heel betaalbaar zijn. 
Château Thieuley ligt bij het plaatsje Créon, 
in het hart van Entre-Deux-Mers, tussen de 
Garonne en de Dordogne. De AOC Entre-
Deux-Mers wordt hier echter gemeden als 
de pest, want het imago van deze 
appellation bevalt de familie Courselle, de 
eigenaren, helemaal niet. Dat de witte wijn 
van Thieuley zo’n goede reputatie heeft, is 
te danken aan het dwarsdenken van 
eigenaar Francis Courselle. In de jaren 
tachtig, toen iedereen wit aan het rooien 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Bordeaux/wit
kruisbessen en kweepeer, perzik, nectarines, mooi sappig en 
droog, rijp en rijk, goede zuren, elegant, fraai wit
Colaris, € 9,95

was voor blauw, zette hij een groot areaal 
sauvignon blanc en sémillon neer. Precies 
de druiven die nu aan de basis staan van de 
mooie kwaliteit wit die hier wordt gemaakt. 
Het hoge aandeel sémillon (50%) geeft de 
wijn een mooie diepgang en structuur, die 
met alleen sauvignon blanc niet te bereiken 
is. De wijn bevat 35% sauvignon blanc, en 
15% sauvignon gris: ook een druif die een 
vrij volle en krachtige wijn oplevert. Rijping 
vindt plaats op roestvrij staal, gedurende 
drie maanden op de lie. Heerlijk droog wit. 
Het château wordt nu gerund door Francis’ 
dochters, Marie en Sylvie Courselle.
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Domaine de Castelnau, Viognier L’Ile 2016

Allgo, Encruzado 2015

Domaine de Castelnau is een mooi oud domein in het hart van de Languedoc, 
niet ver van Pézenas. In 1997 kwam het in handen van Béatrice en Christophe 
Muret, beiden afkomstig uit wijnfamilies. Ze werken met bekende druiven, die hier 
gemakkelijk rijp worden en dan ook heel productief kunnen zijn, zoals chardonnay, 
viognier, sauvignon blanc, syrah, merlot, cabernet sauvignon en pinot noir, maar ook met de 
lokale picpoul. Viognier is hier een relatieve nieuwkomer, die misschien in de wijngaard wat 
lastiger is, maar heerlijke wijnen oplevert, die steeds populairder worden. Als we dit lekkere 
glas proeven, is dat helemaal terecht.

Sinds ons meest recente bezoek aan de Dão weten we het zeker: encruzado uit 
de Dão behoort tot de witte topdruiven van Portugal. Probleem is echter dat het 
een druif is die wijnen oplevert met veel zuren, die zolang ze jong zijn nog wel eens 
streng en gesloten kunnen zijn. CM Wines, de producent van deze wijn, heeft dat met 
deze vrij lichtvoetige stijl goed ondervangen. Bovendien is het de jaargang 2015, zodat de 
wijn al enige flesrijping heeft gehad. Ook afronding op hout helpt om hem te verzachten. Dat 
zorgt ervoor dat dit nu al een heerlijk genietbare witte wijn is, met een mooie diepgang en 
complexiteit.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

IGP Pays d’Oc
open geur, tropisch fruit, ananas, 
ronde, sappige wijn, mooi fris zuur, 
exotisch fruit, goede vulling en 
structuur
Pallas Wines, cat. 4

Dão
duidelijke houttoets, krachtige 
geur, wat rokerig, volle inzet, 
mooie zuren, kruiden en rokerigheid, 
lengte, diepgang
Sandor Wine Import, € 9,95 
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2017



Casa Ermelinda Freitas 2015

Ökonomierat Johann Geil,  
Riesling trocken 2016

Domaine des Forges, L’Audace 2014,  
Vignoble Branchereau 

Weingut Grans-Fassian, 
Schiefer Riesling trocken 2016

Eer vol le  vermeldingen Wit  €  7 ,50  t/m €  10 , -  23

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

VR Península de Setúbal
open geur, aromatisch, limoen, 
ronde en sappige smaak met frisse zuren, 
goed citrusfruit, lichte houtinvloed 
Portugal Wijn Import, cat. 4

Rheinhessen
kruisbes en perzik, sappig fruit dat 
mooi terugkomt in de smaak, iets pikant, 
fijne zuren die goede lengte geven
Hans Molenaar, € 9,95

Anjou
honing, meloen, rijpe peer en 
abrikozen, rijp en gemakkelijk, zacht, 
goede zuren, rijk, klein zoetje
Het Wijnmagazijn, € 9,95

Mosel
zuiver, rijpe grapefruit en perzik, 
sappig, lekker zoetzuur, heel zuiver 
en aantrekkelijk, een Riesling die harten 
kan stelen
Albert Heijn, € 9,99



24 Winnaar  Wit  t /m €  7 ,50

Divino Nordheim, Silvaner trocken 2016

Wijnen als deze bewijzen dat Albert Heijn, met 
inkoper Spike Huisman aan het (wijn)roer, wijn 
echt als speerpunt ziet. Ook Duitse wijn, die 
onder sommeliers van topzaken al lang geliefd 
is, maar bij een groot publiek een imago heeft 
dat niet helemaal strookt met de realiteit. Want 
wie in supermarktland zet nou een goede 
Duitse wijn in de schappen, naast vreselijke 
producten als Alte Weintradition en spotgoed-
kope Spätlese van bedenkelijk niveau? En dan 
ook nog van andere druivenrassen dan de be-
kende riesling, pinot blanc (alias weissburgun-
der) en pinot gris (alias grauburgunder)? Bo-
vendien afgevuld in een Bocksbeutel, die bijna 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Franken
gele pruimen, groene appels, licht peperig, sappig, licht fruitig, fijn 
kruidig en zoetzuur
Albert Heijn, € 6,79

tweemaal meer schapruimte inneemt dan een 
normale fles wijn? Appie dus. Silvaner is de 
druif. Die is van nature goed in Franken, zeker 
als er kalk in de bodems zit, zoals in Nordheim 
en omgeving. En het is, mede door die goede 
herkomst, nog getypeerde Silvaner ook: met 
een geur van rijpe gele appels en een beetje 
witte peper, sappig van smaak, maar goed 
droog en loepzuiver. Laat het maar aan de 
Duitsers over om zo’n wijn te maken. Chapeau 
dat AH deze aanbiedt, voor minder dan € 7,50 
ook nog, en aldus Duitse wijn van een toegan-
kelijker ras dan riesling bereikbaar maakt voor 
een heel groot publiek.
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De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Nicolas Duffour, Cos de la Roque 2016

De Angelis 2016

Tenute Orestiadi, 
Molino a Vento, Inzolia 2016

Antichi Massari di San Grato 2016

Eer vol le  vermeldingen Wit  t /m €  7 ,50  25

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Côtes de Gascogne
heel expressief, grassig, asperges, 
passievrucht, veel sap, mooi fris, klein 
zoetje ter afronding
Hans Molenaar, € 6,50

Falerio
bloemen en anijs, rijpe peer, meloen, 
rijp en sappig, elegant, lichtvoetig, 
fijne zuren
Les Généreux, € 6,90

Terre Siciliane
frisse geur, grapefruit, rond, sap, 
klein bittertje, goede zuurgraad, die de 
wijn een mooie spanning en veel sap geeft
Okhuysen, € 6,95

Roero Arneis
peer en anijs, bloemen, boenwas, 
zacht en open, fijne zuren, mild, rijp,
lekker
Wijnvoordeel, € 6,99



26 Winnaar  Rood boven €  30 , -

Dominio de Atauta 2012

Al bij een paar eerdere proeverijen sprong 
deze wijn eruit door zijn fraaie en bijzondere 
karakter, onder andere bij een bezoek aan 
Ribera del Duero, een jaar geleden. Wat bij 
deze wijn opvalt, is de combinatie van 
aromatische kracht en grote frisheid. 
Achteraf bezien is dat niet zo vreemd. De 
wijngaarden waar hij vandaan komt, liggen 
op een bijzondere plek, op maar liefst 1000 
meter. Dat is zelfs voor deze hooggelegen 
steek niet gewoon. We vinden de wijn-
gaarden in de provincie Soría, helemaal aan 
de oostkant van de streek, waar relatief 
weinig Ribera del Duero vandaan komt. Je 
bent er slechts 50 kilometer verwijderd van 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Ribera del Duero
kersen, pruimen, vanille en chocola, prachtig fruit, zacht, sappig, fijne 
zuren en tannine, fraai
Wine & Spirits, € 36,99

de bron van de rivier de Duero. Daar komt bij 
dat Dominio de Atauta over unieke, zeer 
oude wijngaarden beschikt, met voor een 
deel stokken van voor de phylloxeraperiode, 
dus meer dan anderhalve eeuw oud. De 
gemiddelde leeftijd van de stokken ligt rond 
de 85 jaar. 15 hectaren zijn eigendom, en 30 
hectaren staan onder controle van de 
bodega. Geen wonder dat dit wijnen 
oplevert met een bijzondere diepgang en 
intensiteit, gemaakt van druiven die van 
nature zeer intens en aromatisch zijn. Rijping 
vindt plaats op Frans eiken – zoals hier 
steeds vaker gebeurt – gedurende 16 
maanden. 40% van de vaten is nieuw.
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De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Roda, Reserva 2012

Bruno Rocca, Coparossa 2013

Tobelos, Leukade 2013

Cascina Sòt 2013

Eer vol le  vermeldingen Rood boven €  30 , -  27

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Rioja
pruimen en kersen, vanille, rokerig, 
zwoel, prachtig rijp en gelikt, fijne 
zuren, romig, mooie tannine
Fourcroy, € 31,50

Barbaresco
heerlijk licht van kleur, kersen en 
tabak, rokerig, breed, vanille, pruimen, 
prachtig rijp en subtiel, fijne zuren
Les Clos, cat. 10

Rioja
zwoel en rijp, breed, vanille, koffie, 
pruimen, kersen, sappig, gepolijst, 
maar ook karakter, goede taninne 
Spanish.nl, € 39,99

Barolo
pruimen, vanille, kersen, rokerig, 
breed, heerlijk rijpe en sappige stijl, 
elegantie, fijne zuren
Wijn uit Piemonte, € 29,99



28 Winnaar  Rood €  20 , -  t /m €  30 , -

Château d’Aussières 2014

Dat is toch heel mooi om te zien: een 
winnaar uit de Corbières in een hoge 
prijscategorie. Dat laat zien dat er in de 
Corbières inmiddels heel wat is veranderd, 
en zeker ten goede. We kunnen ons nog 
herinneren dat Corbières nog geen 
appellation had en als simpele VDQS voor 
lage prijzen werd verkocht. Het is heerlijk 
om te zien dat deze mooie wijnstreek zo’n 
geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt. 
Met dank aan voortrekkers als Gérard 
Bertrand, met zijn Villemajou, het oude 
familiedomein. En natuurlijk Baron de 
Rothschild, die Aussières in 1999 kocht, 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Corbières
aromatisch in de geur met fruit, olijf en lichte kruidigheid, mondvul-
lend, goede structuur, maar ook frisheid en heerlijk sap
De Monnik, cat. 8

omdat hij onder de indruk was van deze 
bijzondere plek. Het domein van 550 hectare 
is volledig gerestaureerd, waarbij 167 
hectare wijngaarden is herplant met de 
lokale druiven syrah, grenache, mourvèdre 
en carignan, aangevuld met cabernet, 
merlot en chardonnay voor de landwijnen. 
Net als in de Bordeaux is de châteauwijn ook 
de topwijn. Hij is gemaakt van alle vier de 
typische streekdruiven, syrah, grenache, 
mourvèdre en carignan. 40% van de wijn 
rijpte ruim een jaar op barriques, wat een 
mooie complexiteit geeft. Een geweldig glas 
Corbières, puur en gedistingeerd.
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Fattoria Le Terrazze, Sassi Neri 2012

Manera 2013

De Marche staat hier in Nederland nog altijd niet op het netvlies als een 
streek waar ook mooie wijnen vandaan kunnen komen. Toch kun je hier terecht 
voor goede rode wijnen, die te vinden zijn aan de zuidkant en aan de kust van de 
Marche. Rosso Conero, bij Ancona, is een van de oude en bekende DOC’s voor rood. 
Maar tegenwoordig bestaat op dezelfde plek ook de DOCG Conero, die is gereserveerd 
voor de echte topwijnen, en dus is gebonden aan strengere regels voor de productie. De 
wijnen moeten onder andere minimaal 85% montepulciano bevatten. Bij deze bijzondere 
wijn is dat zelfs 100%, wat hem een geweldige diepgang en kracht geeft. Hij wordt 
afgerond met een rijping op Franse eiken barriques gedurende bijna twee jaar. Pure klasse.

Betaalbare Barbaresco roept altijd scepsis op. Logisch, maar niet zo nodig. 
Barbaresco is geen Barolo qua prijzen en voor € 25,- vind je goede wijnen, 
als je weet waar je moet zijn. Bij Azienda Agricola Manera bijvoorbeeld, een 
bedrijf gevestigd in San Rocco Seno d’Elvio, net buiten Alba, en dat heel typisch is 
voor de dynamiek in Langhe. Pas vanaf 2005 maken ze hun eigen wijnen, nadat zonen 
Gabriele, Daniele en Carlo na hun studie oenologie in het bedrijf kwamen. Voorheen 
werden de druiven ‘gewoon’ verkocht. Maar waarom zouden we die mooie nebbiolodruiven 
van meer dan 50 jaar oude planten uit de goede cru Rizzi verkopen, moeten de broers 
gedacht hebben. Gelukkig maken ze er nu zelf een lekker toegankelijke Barbaresco van.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Conero
breed, zwoel, koffie, leer, warm en  
smaakvol, intens en rijp, goede zuren  
en tannine
Joost Wijn, € 24,75

Barbaresco
kersen, rokerig en breed, vanille, 
complex, fijn, elegant, mooie zuren
 en lichte tannine
Wijn uit Piemonte, € 24,99

2017
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Couly-Dutheil, Clos de l’Echo 2014

Christmann, Spätburgunder 2014

Albet i Noya, La Milana 2013

Franz Keller, Spätburgunder 2015

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Chinon
pruimen en vanille, fijn kersen en 
bramen, puur, elegant, fijne zuren en 
tannine, finesse, vleugje groen
Hans Molenaar, € 24,95

Pfalz
expressieve geur, zeer 
pinot-getypeerd, kersenfruit, ronde, 
sappige inzet, klein bittertje, fraai fruitig, 
levendig en smaakvol 
Imperial, € 20,35

Penedès
warm en kruidig, peperig, vanille, 
krentjes, stevig en sappig, stoer, 
duidelijke zuren en tannine, mooi 
karaktervol
Les Généreux, € 24,85

Oberbergener Bassgeige
licht kruidig, open en intens, zachte 
inzet, sap, hout, concentraat en vulling, 
mooie bittertoon, kersen
Pallas Wines, cat. 8

30 Eer vol le  vermeldingen Rood €  20 , -  t /m €  30 , -



Winnaar  Rood €  15 , -  t /m €  20 , -  31

Bellingham, The Bernard Series S.M.V. 2013

Juist op het moment dat we hier schrijven 
over de mooie prestaties van de wijnen uit 
The Bernard Series van Bellingham, bereikt 
ons het bericht dat wijnmaker Niël 
Groenewald naar Distell vertrekt, een heel 
groot bedrijf in de Zuid-Afrikaanse wijn. 
Juist Groenewald was bij Bellingham de 
architect van deze wijnen. Eerst alleen als 
wijnmaker, maar de laatste tijd ook als 
marketeer, want hij had bedongen dat hij 
zelf de marketing van deze wijnen mocht 
gaan doen. Hij wordt opgevolgd door 
Richard Duckitt. In het persbericht van 
Bellingham (DGB) over deze benoeming 
wordt de naam Groenewald nergens 
genoemd. Veelzeggend. Niëls strategie was 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Coastal Region
kruiden en pruimen, kersen, peperig en zwoel, confituur, zacht en 
sappig, behoorlijk (over)rijp, ook elegantie, goede zuren
LFE, € 19,95

erop gericht deze serie op te waarderen 
naar echte terroirwijnen, inclusief hun 
eigen herkomstbenaming. Bij deze 2013 is 
nog de aanduiding Coastal Region gebruikt, 
in de toekomst zou dat gewoon Paarl 
moeten worden. De wijn is het lokale 
equivalent van een Rhônewijn, met een 
blend van 85% shiraz, 12% mourvèdre en 
3% viognier. De druiven gisten samen en 
de wijn rijpt veertien maanden op Franse 
barriques. 2013 is een mooie jaargang, die 
wat koeler was dan gemiddeld, zodat hij 
smaakvolle, aromatische en krachtige 
wijnen heeft opgeleverd, met veel energie 
en goede zuren. Dat is hier perfect te 
proeven.
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Marchiori & Barraud, Malbec 2015

Pinord, Clos del Mas, Finca Mas Blanc 2016

Andrea Marchiori en Luis Barraud zijn beiden afkomstig uit Argentijnse 
families met een lange traditie van wijnmaken. Ze ontmoetten elkaar tijdens 
hun studie wijnmaken in Mendoza en studeerden daarna verder aan de UC Davis 
in Californië, waar ze ook de nodige werkervaring opdeden. Altijd handig. Ze maken 
nu samen wijn van druiven uit de Marchioriwijngaard, eigendom van de familie van 
Andrea. Hij ligt in Perdriel, in Luján de Cuyo, een ideale plek voor het maken van mooie 
wijnen. Hun doel is mooie, terroirgetypeerde wijnen te maken. Voor deze Malbec mogen we 
stellen dat hun missie geslaagd is. Een heerlijke rode wijn, die vooral ook een bijzondere 
elegantie heeft.

Wat een heerlijke wijnstreek is dat, Priorat. Een van de echt bijzondere terroirs 
van Spanje, met een ondergrond van llicorella, de lokale versie van leisteen. Het 
houdt de warmte goed vast en laat de druiven daardoor perfect rijpen. Bovendien 
is het klimaat warm en droog, wat het mogelijk maakt de wijngaarden onder gunstige 
omstandigheden biodynamisch te verzorgen, zoals ook hier in de Finca Mas Blanc 
gebeurt. Met veel succes. Deze wijn is een blend van cabernet sauvignon, cariñena en 
garnacha, dus van deels lokale en deels exotische druiven. De rijpe cabernet geeft de wijn 
veel kracht, de andere druiven zorgen voor verleiding, rondeur en een heerlijk pepertje. Hij 
wordt mooi afgerond door een rijping van zestien maanden op Frans en Amerikaans eiken.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Mendoza – Perdriel
mooie geur, precies, rijp donker 
fruit, zwarte olijven, kruiden, 
zachte aanzet, krachtig en lang
Damaro Wines, € 16,99

Priorat
chocola en pruimen, zwoel, 
verleidelijk, koffie, zwarte peper,
rijp en sappig, warm, laurier
Coenecoop, cat. 7

2017

2017



De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Piagga, Pietranera 2015

Feravino, Miraz Frankovka 2015

Weingut Heid, Steinmergel Pinot Noir 2014

Ventisquero, Grey Glacier 
Garnacha/Cariñena/Mataro 2015

Eer vol le  vermeldingen Rood €  15 , -  t /m €  20 , -  33

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Toscana
zwoel en verleidelijk, vanille, kruiden, 
prachtig rijp en gepolijst, finesse en 
elegantie, puur drinkplezier
J. Bart/QVSelect, € 16,25

Slavonija Fericanci
zwoel, kruidig, rijp, peperig, 
intens, smaakvol en sappig, goede 
zuren en tannine
Croatiangrapes.com, € 15,40

Wurttemberg
getypeerde pinotgeur, klein rood 
fruit, kersen en aardbeien, soepel, 
heel lichte houttoets, zachte inzet met 
fijn pinotfruit 
De Monnik, cat. 7

Valle de Colchagua
kersen, pruimen, aards en fijn kruidig, 
gerookt, smaakvol maar niet dik, rijk 
maar fris, lengte
De Monnik, cat. 7



Serendipity, Pinot Noir 2015

Dom. Richeaume, Tradition 2015

Tenuta delle Terre Nere 2015

Pelassa, Sot 2013

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Hemel-en-Aarde Valley
kersen en aardbeien, heerlijk fruit, 
rokerig, elegant en sappig, goede 
zuren
Serendipity, € 19,95

Méditerranée
pruimen en kersen, warm, intens, 
vleugje nature/oxi, maar in balans, 
verteerbaar, mooie zuren, fraai, voor 
echte nature-liefhebbers
Les Généreux, € 19,20

Etna
kersen en vanille, fijn, zacht en 
elegant, fijne zuren, puur, Bourgondisch,
 mooie tannine
Les Généreux, € 16,65

Nebbiolo d’Alba
rokerig, licht kruidig, kersen, pruimen, 
leer, tabak, zacht en verleidelijk, ook 
goede zuren, mooie rijpe tannine
Les Clos, cat. 7

34 Eer vol le  vermeldingen Rood €  15 , -  t /m €  20 , -



Winnaar  Rood €  10 , -  t /m €  15 , -  35

Cascina Sòt, Sòt 2016

Bij het bepalen van de winnaars is het ook be-
langrijk om te kijken of een wijn mooi gety-
peerd is. Daar hoef je je in het geval van deze 
Barbera geen zorgen om te maken. Hij heeft 
die typische combinatie van heerlijk opwek-
kend kersenfruit met het kenmerkende zuur-
tje in de afdronk, wat de wijn zo’n fijn en 
spannend karakter geeft. Barbera d’Alba is 
wat ons betreft ook geen bewaarwijn, dus 
dat hij van 2016 is, zien we zeker als een voor-
deel: het fruit is er nog helemaal. Voor een 
Baroloproducent als Cascina Sòt is Barolo na-
tuurlijk dé wijn, en Barbera d’Alba gewoon 
een lekkere wijn om ‘erbij’ te maken, van de 
wijngaarden en hellingen waar de veeleisen-

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Barbera d’Alba
kersen en bloemen, rijpe pruimen, confituur, rijp en sappig, 
breed, romig, mooie zuren
Wijn uit Piemonte, € 12,49

de nebbiolo niet rijp wordt. Cascina Sòt is een 
van de vele relatief jonge en succesvolle be-
drijven in Barolo, opgezet in 1975 door Maria 
en Giuseppe Sòt, die de wijngaard kochten 
waar ze de jaren ervoor hadden gewerkt. 
Zoon Leonardo en zijn vrouw Silvana deden 
ook mee, waardoor het wijnbedrijf in Mon-
forte echt kon worden geprofessionaliseerd 
en de enige bron van inkomsten van de fami-
lie kon worden. Kleinzoon Maurizio houdt 
zich sinds 2014 bezig met het wijnmaken. 
Een heerlijke ontwikkeling voor de streek, dit 
soort kleine producenten. Deze Barbera is op 
het fruit gemaakt, met een maandje op bar-
rique. Heerlijk opwekkend rood.
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Domaine Le Champ des Murailles, 
Grande Cuvée 2014

Domaine de Courteillac 2015

Na onze proeverijen blijft er weleens een restje over in de fles. Deze fles ging 
echter tot de bodem leeg. Le Champ des Murailles is zo’n heerlijke wijn van de 
nieuwe generatie Corbières, uit Boutenac. Corbières-Boutenac is een cru du 
Languedoc en een enclave binnen Corbières, gelegen rondom een klein gebergte van 
kalksteen, het Massif du Pinada. Deze appellation is uniek, vooral omdat het de eerste is die 
een minimum heeft gesteld aan het gebruik van carignan: ten minste 30% (en maximaal 
50%). Bij Le Champ des Murailles wordt die carignan niet ontsteeld, maar gebruikt men hele 
trossen, die door een aanvang van macération carbonique een heel intense, fruitige bijdrage 
leveren aan de assemblage, die verder bestaat uit grenache, mourvèdre en syrah. Een dijk 
van een Languedoc, die nog lang geen zwakke plekken vertoont.

Natuurlijk mag hij niet ontbreken in deze gids: de betaalbare rode Bordeaux. 
De jaargang 2015 is daar heel ideaal voor. Rijpe druiven alom dankzij een 
prachtige zomer, zodat je het bijna niet fout kón doen. Nu hoeven we ons daar bij 
Domaine de Courteillac ook helemaal geen zorgen over te maken, want hier worden 
jaar in jaar uit heel mooie wijnen gemaakt. Zeker sinds consulent Stéphane Derenoncourt 
hier is aangetreden, zijn de wijnen prachtig in balans, met het hout minder op de 
voorgrond en prachtige, rijpe tannine. Merlot is de belangrijkste druif hier, met 80% van 
de assemblage, aangevuld met cabernet sauvignon en cabernet franc, elk 10%. Heerlijke 
Bordeaux volgens het boekje.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Corbières-Boutenac
peperig en zwoel, warm, fijn fruit, rijp, 
krentjes, stevig, stoer, mooi afgerond
Les Généreux, € 14,95

Bordeaux Supérieur
kersen en pruimen, breed, vanille, 
elegant en uitgebalanceerd, fijne 
tannine, sap, lengte
Colaris, € 13,50

2017

2017



De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Concha y Toro, Marques de Casa Concha  
Cabernet Sauvignon 2015

Beaulieu, Cuvée Arthur 2014

Nadia & Thierry Janin, L’Iris 2015

Sella & Mosca, Riserva 2013

Eer vol le  vermeldingen Rood €  10 , -  t /m €  15 , -  37

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Maipo
zwarte bessen, aards en warm, 
cederhout, getypeerd, confituur, zwoel 
en verleidelijk, veel goede wijn voor je geld
Albert Heijn, € 14,99

Côtes de Bourg
pruimen en kersen, verleiding, 
zoethout, kaneel, sappig en smaakvol, 
fijne tannine, rond, gepolijst
Boomsma Wijnen, cat. 6

Moulin-à-Vent
intens, bramen en kersen, verleiding, 
mooi krachtig, sappig, lekkere tannine, 
karaktervol
Colaris, € 14,95

Cannonau di Sardegna
zwoel en intens, vanille, kruiden, 
peper, mooi rijp en sappig, mooie zuren, 
lichte tannine
De Monnik, cat. 6



Cortes de Cima 2013

Chateau de Rochecolombe 2015

Merwida, Barbera 2015

Kraljica, Crna Merlot/Barbera 2015

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

VR Alentejano
compacte geur met donker fruit en 
wat hout, zachte, ronde smaak met 
goed donker fruit, ondersteund door 
hout, mooi geïntegreerd
Les Généreux, € 14,35

Côtes du Rhône
expressief, mooi rood en zwart fruit 
in combinatie met fijne kruidigheid, 
zet door in de smaak, mooi zacht en rond
MmeBouquet.com, € 10,75

Western Cape
kersen en bloemen, vanille, 
verleidelijk, open, krachtig en sappig, 
lichte stevigheid, fijn fruit, goede zuren
Voordeelwijnen.nl, € 11,95

Vipavska Dolina
gestoofd donker fruit, zwarte bessen, 
tijm, wat gebrand, soepel maar goed fris, 
heel verteerbaar
YU-Vino, € 11,99

38 Eer vol le  vermeldingen Rood €  10 , -  t /m €  15 , -



Winnaar  Rood t/m €  10 , -  39

Marie & Francois Giraud, M&F 2015

Broer en zus François en Marie Giraud zijn 
samen verantwoordelijk voor het Domaine 
Giraud, vermaard om zijn fijne Châteauneuf 
du Pape. Ze werken nauw samen, maar 
hebben de taken ook duidelijk verdeeld. 
François is verantwoordelijk voor de 
wijngaard, en Marie doet alles op het gebied 
van de verkoop van de wijnen. De vinificatie, 
het werk in de kelder, doen ze samen. 
Uiteraard beslissen ze ook samen over de 
richting die ze op willen met hun domein, dat 
ze erfden van hun ouders Pierre en Mireille. 
Zo besloten ze in 2008 om de wijngaarden 
volledig biologisch te gaan bewerken. Geen 
lichtvaardig besluit, want het leidde tot een 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Vin de France
kersen, bramen, heerlijk puur fruit, bloemen, zacht en elegant, 
fijne zuren, lichte tannine
Terroirwijn, € 9,20

halvering van de opbrengsten, ook doordat 
het domein beschikt over heel oude stokken 
van meer dan een eeuw oud. Net als veel 
andere wijnhuizen in Châteauneuf maakt ook 
dit domein wijnen buiten de appellation 
Châteauneuf. Deze M&F is een Vin de France 
en in andere jaargangen een Vaucluse IGP. Hij 
is gemaakt van 50% syrah, 40% cinsault en 
10% andere druiven, die helaas niet worden 
gespecificeerd. Gisting vindt plaats op 
cement, met een verdere rijping op cementen 
cuves, met een derde van de wijn op 
barriques, gedurende zes maanden. Zo blijft 
het fruit mooi intact, met veel elegantie en 
finesse.
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Vegamar, Garnacha Selección 2015

Cono Sur, Reserva Especial Carmenère 2015

Valencia is een wijnstreek met verschillende gezichten. Direct aan zee vind 
je vruchtbare gronden met hoge opbrengsten, verder landinwaarts vind je 
hogere wijngaarden op armere gronden. Daar ligt de Bodega Vegamar, met zijn 
wijngaarden op hoogte. Hier zorgt de nachtelijke afkoeling voor meer aroma’s in de 
druiven. Dat geldt ook voor de garnacha tintorera, elders alicante bouschet genoemd 
en bekend om zijn rode vruchtvlees. Hij wordt in de nacht geoogst, zodat de druiven 
perfect koel in de bodega arriveren. Daarbij wordt alles gedaan om oxidatie te voorkomen, 
want daar is deze druif heel gevoelig voor. Dat zorgt voor een wijn die kracht en intensiteit 
combineert met een fijne elegantie. Heerlijk, Valencia op zijn best.

‘Carmenère is de ster onder de druiven in Chili’, schrijft de website van 
Albert Heijn. Nou, dat mochten ze willen. Carmenère, een laat rijpend ras uit 
dezelfde familie als cabernet sauvignon, die lange tijd werd verward met merlot, 
blijkt veel meer een interessante assemblagedruif te zijn dan een soloartiest. Hij is 
dus ook niet Chili’s antwoord op Argentijnse Malbec. Maar goede Chileense 
producenten, zoals Cono Sur, weten tegenwoordig wel degelijk hoe ze de groene kantjes 
van carmenère kunnen beheersen, en bewijzen dat de druif ook solo fraaie wijnen kan 
geven. Veel daarvan komen trouwens uit Cachapoal, het noordelijke deel van wat vroeger 
Rapel werd genoemd. 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Valencia
chocola en pruimen, kersen, rijp, 
elegant en sappig, heerlijk fruit, 
rijpe tannine
La Persistance, € 10,-

Valle del Cachapoal
kersenjam, wat groene paprika, 
kruidnagel, intens, zoetzuur fruit, rijpe 
tannine, fijn ruw kantje, goede lengte
Albert Heijn, € 9,99

2017

2017



De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Torre dei Vescovi, Pinot Nero 2015

Papenkuils, Petit Verdot/Malbec 2016

Sabor Real, Viñas Centenarios Crianza 2007

Vitis Aurunca, Fiona 2016

Eer vol le  vermeldingen Rood t/m €  10 , -  41

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Venezie
rokerig, veel hout, kersen, aardbeien, 
zacht en open, fijne zuren, bitters, 
lichte tannine, verleiding
Van Leersum Dranken, € 8,50

Breede River Valley
kruiden en krentjes, kersen, licht 
rustiek, elegant, kruidig, zwoel en 
sappig, fijne zuren, lichte tannine
Van Leersum Dranken, € 8,95

Toro
pruimen, koffie, warm, leer, tabak, 
kersen, sappig, stoere tannine, tikje 
ruig en gesloten, maar goed glas
Wijnvoordeel, € 9,99

Roccamonfina
pruimen, kersen, elegant, open, 
heerlijk rijp en sappig, fris, verteerbaar, 
fijne zuren
Vitis Aurunca, € 8,49



Finca del Marquesado, Gran Reserva 2008

Cantos de Valpiedra, Crianza 2013

Georges Duboeuf 2015

Ventisquero, Reserva País/Moscatel 2015

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Rioja
ruim hout, vanille, roostertonen, 
koffie, zacht en gerijpt, fijne zuren, 
lichte tannine
Wijnvoordeel, € 8,99

Rioja
krachtig hout, toast, vanille, karamel, 
krentjes, warm en sappig, smaakvol, 
goede tannine, mooi rijp, licht stevig
Albert Heijn, € 9,99

Fleurie
pruimen en kersen, viooltjes, zwoel, 
fijn fruit, lekker soepel en fruitig, 
goede zuren
Albert Heijn, € 9,99

Valle de Maule
kersen, druiven, fris en warm tegelijk, 
kruidig, floraal, niet heel vol, wel extract 
en tannine, boeiend
De Monnik, cat. 4

42 Eer vol le  vermeldingen Rood t/m €  10 , -



De Burgunders nemen in Duitsland een hoge vlucht, Grauburgunder voorop. 
Zeker Pfalz en de Rheinhessen hebben een ideaal klimaat voor deze druif. Dit is 
een heerlijk exemplaar, met zijn lekkere rijpe karakter en heerlijk witte fruit.

Domaine de la Baume, 
Saint-Geniès Petit Verdot 2016

Domaine de la Baume, 
Les Thermes Cabernet Sauvignon 2015

Domaine Clavel, Le Mas 2016

De Angelis 2013

Eer vol le  vermeldingen Rood t/m €  10 , -  43

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Pays d’Oc
kruidig, zwoel, warm en peperig, 
intens, mooi rijp en sappig, goede zuren, 
uitdagend, smaakvol
GCF, cat. 4

Pays d’Oc
heel intens en krachtig, warm, zwoel, 
kersen, pruimen, dik en sappig, gepolijst, 
rijp, verleidelijk
GCF, cat. 4 

Coteaux du Languedoc
pruimen, vanille, kersen, zwoel, 
confituur, heerlijk fruit en sap, 
verleidelijk, puur, mooie tannine
Les Généreux, € 9,40

Rosso Piceno Superiore
zwoel, confituur, zwarte kersen, 
kaneel, rijp en intens, mooie zuren, 
rijpe tannine
Les Généreux, € 8,60



44 Winnaar  Zoet  &  Versterkt

Cantine Pellegrino, 
Riserva del Centenario Dry Grillo/Catarratto/Inzolia 1880

Grillo, catarratto, inzolia: de namen van deze 
druiven komen ons allemaal best bekend 
voor. Maar dan van de droge wijnen die van 
deze beroemde Siciliaanse druiven worden 
gemaakt. Ook de Cantine Pellegrino maakt 
een breed gamma aan droge witte wijnen, 
onder andere van deze druiven. Deze 
combinatie staat echter ook voor de oude, 
klassieke wijn van West-Sicilië, de marsala. 
Een versterkte wijn, waar Cantine Pellegrino 
in eerste instantie beroemd mee is geworden. 
Dat was na de oprichting, in 1880. Deze 
Riserva del Centenario is gemaakt ter ere van 
een eeuw Cantine Pellegrino. Ze hebben alles 

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Marsala Vergine
zeer complexe geur, walnoten, sinaasappelschil, lavas, gedroogde 
kruiden, medicinaal; prachtige smaak, zet zoet in, wordt dan mooi 
droog, met fijne bitters en een grote lengte
De Monnik, cat. 9

uit de kast gehaald om er een bijzondere wijn 
van te maken. Marsala Vergine is een 
versterkte wijn, waarbij de aanduiding vergine 
staat voor een rijping van minimaal vijf jaar, 
en vergine riserva voor minimaal tien jaar. 
Maar deze wijn uit 1980 gaat daar (uiteraard) 
ruim overheen, met een rijping op 
eikenhouten foeders van 50 en 80 hectoliter 
van meer dan 25 jaar. Marsala kan in 
verschillende graden van zoetheid worden 
gemaakt. Dry, zoals in dit geval, is een droge 
marsala met een vleugje zoet die door zijn 
lange rijping een prachtige complexiteit 
heeft gekregen. Geweldig.
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Butler Nephew & Co, 30 Years Old Tawny

Parcé Frères, 
17 Ans d’Élevage en Barrique 1998

Het is bij dit soort proeverijen soms moeilijk kiezen welke wijn de eerste of 
de tweede prijs krijgt. Dat komt omdat het karakter van de wijnen in deze 
categorie nogal uiteenloopt. Marsala is een relatief droge wijn, en een 30 jaar 
oude tawny is duidelijk zoeter, maar wel met een perfecte balans tussen zuren en 
zoet. Het onbekende huis heeft een lange geschiedenis, en is sinds twee generaties in 
handen van de familie Christie, met Stephen Christie aan het hoofd. Het bedrijf bezit een 
eigen wijngaard van 7 hectare, Quinta Doña Mafalda, en werkt verder met gekochte oude 
voorraden port. Deze tawny is de oudste wijn die door het huis wordt gemaakt; een 
prachtige blend van gerijpte jaren. Heel bijzonder, heel complex.

Net als in de portstreek worden in Zuidoost-Frankrijk versterkte wijnen soms 
decennialang op hout gerijpt, om ze door een heel langzame oxidatie een 
bijzondere complexiteit te geven. Parcé Frères maakt, zoals veel producenten in de 
Roussillon, zowel zoete versterkte wijnen als droge wijnen. Deze bijzondere oude 
Rivesaltes is een assemblage van grenache gris, grenache blanc en macabeu. Daarbij is er 
goed op gelet dat het suikergehalte niet te hoog werd, zodat het zoet en de zuren mooi 
in balans zijn. Dankzij de lange rijping op grote houten foeders verdwijnt het zoet nog iets 
meer naar de achtergrond. Dat levert een ideale balans op, en een wijn die zijn spanning 
geen moment verliest.

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Port
prachtige geur, intens, kruiden, pruimen, 
rozijnen, hazelnoten, elegantie en finesse, 
schitterende zuren, walnoten, mooi zacht, 
balans, fijn zoet
Les Clos, 10

Rivesaltes
mooie geur, walnoten, rozijnen, 
gedroogde pruimen, zoet, krachtig en 
intens, mooi gerijpt, fijne zuren en bitters
Okhuysen, € 16,10

2017

2017



Soneto, 10 Years Old

Quinta Seara d’Ordens, LBV 2012

Barberani, Calcaia 2014

Sauska,  
5 Puttonyos Furmint/Hárslevelű 2003

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Streek:
Proefnotitie:

Importeur:

Port
mooi gerijpt, rozijntjes, zoete kersen, 
gedroogde pruimen, zacht, vleugje 
scherpte, kaneel, aangenaam
Divinho, € 21,95

Port
heel intens en krachtig, chocola, 
pruimen, vol, mooi zoet, balans, 
mooie tannine, stoer
Portugal Wijn Import, cat. 7

Orvieto
sinaasappelschil, bloesem, 
abrikozenjam en honing, zoet maar 
mooi fris, eerder intens dan breed, 
mooi verfijnd
Vinites, 9

Tokaji Aszu
prachtige geur, tijmhoning, 
sinaasappelschil, iets lavas, flink zoet, 
maar goede zuren, mooie balans, heel fraai
Imperial, € 38,75 
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Albert Heijn (Ahold), Zaandam (075-6599111) www.ah.nl

Wijnimport J. Bart, Purmerend (0299-689111) www.wijnimportbart.nl

Boomsma Wijnkoperij, Leeuwarden (058-2135135) www.boomsmawijnen.eu

Clara’s Champagnes, Amsterdam (06.51155900) www.claraschampagnes.nl

Clavelin, Amsterdam (06.37279785) www.clavelin.nl

Les Clos Wijnimport, Amersfoort (033-4612704) www.lesclos.nl

Coenecoop Wine Traders, Waddinxveen (0180-635123) www.coenecoop.com

Léon Colaris, Weert (0495-532462) www.colaris.nl 

Croatiangrapes.com, Amsterdam (06.48269099) www.croatiangrapes.com

Damaro Holland,  (010-2850218) info@damaro.nl

DGS Wijn, Waddinxveen (0180-635135) www.dgswijn.nl

Divinho, (06-12163256) info@divinho.nl 

Esar Wijnen, Rossum (06.50533762) www.esarwijnen.nl

Fourcroy Nederland, Bussum (035-6941333) www.fourcroy.nl

Gastrovino Nederland, Zevenhuizen (0180-631440) info@gastrovino.nl

Les Généreux, Zutphen (0575-543667) www.lesgenereux.nl

Les Grands Chais de France, (06-50252008) www.labaume.nl

Imperial Wijnkoperij, Den Dolder (030-2294658) info@imperialwijnkoperij.nl

Joost Wijn, (035-6212088) info@joostwijn.nl

Van Leersum Dranken, (070-3550693) info@vanleersumdranken.nl

LFE, Maartensdijk (0346-213044) www.lfe.nl 

Madame Bouquet, Den Haag (06.52466639) www.mmebouquet.com

De Monnik Dranken, Oldenzaal (0541-513076) info@monnik-dranken.nl

Hans Moolenaar Wijnkoperij, Bloemendaal (023-5257739)  

info@hansmoolenaar.nl

Wijnkoperij H.F.A. Okhuysen, Haarlem (023-5312240), vineus@okhuysen.nl 

Pallas Wines, Waddinxveen (0180-635128) www.pallaswines.nl

La Persistance, Breda (076-5430036) www.lapersistance.nl

Portugal Wijn Import, Utrecht (06.27167564) www.portugalwijnimport.nl

SandorWineImport, Abbekerk (06-22667803) www.sandorwineimport.nl

Serendipity (Querico), Amersfoort (06.50238351)  

www.pinotnoirserendipity.com

Spanish.nl, Amsterdam (06.52088602) www.spanish.nl

Terroirwijn, Rotterdam (010-4367636) www.terroirwijn.nl

Vinites, Haarlem (023-5539090) www.vinites.com

Vitis Aurunca, (+31 (0)20 -4822603) www.vitisaurunca.nl

Voordeelwijnen, (085-4015982) www.voordeelwijnen.nl

Wijn uit Piemonte, (06-29129795) info@wijnuitpiemonte.nl

Het Wijnmagazijn, Utrecht (06.22128444) www.hetwijnmagazijn.nl

Wijnvoordeel.nl, Gorredijk (0317-702796) www.wijnvoordeel.nl

W & S Company, Wateringen (0174-295373) www.winespirits.nl

YU-Vino, (06-29451667) info@yu-vino.nl

Toelichting  
prijscategorieën
Voor zijn proeverijen krijgt Perswijn 
wijnen toegezonden van vele 
tientallen importeurs. Om onze lezers 
meer duidelijkheid te verschaffen 
delen wij ze in twee groepen in.
A.   Importeurs die (ook) rechtstreeks 

aan particulieren leveren. Bij hun 
wijnen vermelden wij de (advies)- 
consumentenprijs (inclusief BTW, 
tenzij anders vermeld).

B.   Importeurs die zich richten op tus-
senhandel en horeca, maar niet 
rechtstreeks aan particulieren 
leveren. Bij hun wijnen geven we 
een indicatie van de geschatte 
consumentenprijs door middel 
van een cijfer. Voor verkooppun-
ten in uw omgeving kunt u het 
beste de betrokken importeur 
raadplegen.

1 wijnen t/m € 4,00
2 wijnen van € 4,00 tot € 5,00
3 wijnen van € 5,00 tot € 7,50
4 wijnen van € 7,50 tot € 10,00
5 wijnen van € 10,00 tot € 12,50
6 wijnen van € 12,50 tot € 15,00
7 wijnen van € 15,00 tot € 20,00
8 wijnen van € 20,00 tot € 30,00
9 wijnen van € 30,00 tot € 50,00
10 wijnen van € 50,00 en meer
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DOMAINE d’AUSSIÈRES

� e Elegance of the South of France
Noble and generous by nature.

www.aussieres.com
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