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Cava Mont Marcal Extremarium Reserva 
Regio/Subregio: zuidwesten van Barcelona 

Druivenras: Tempranillo,Garnacha,Graciano 

Vinificatie: 12 maanden op eiken barriques 

 
Wijnomschrijving 
Penedes ligt ten zuidwesten van Barcelona en is het grootste en belangrijkste 
wijnbouwgebied van Catalunya. In Penedes zijn vele druivensoorten toegestaan en men is 
ook zeker niet bang om te experimenteren en dit gebeurt dan ook op grote schaal. Mede 
hierdoor groeit de reputatie van Penedes nu snel. De witte wijnen en de rosado's zijn door 
moderne technieken erg in kwaliteit gestegen. Penedes is echter nog steeds het meest 
bekend door de productie van Cava (mousserende wijn). Mont Marcal heeft op het gebied 
van Cava absoluut een naam hoog te houden (ze zijn de 3e producent van Spanje). De 
klassieke Cava. Zacht, rijk en elegant droog. De tweede gisting op de fles plus 20 
maanden rijping zorgen voor een subtiele, sprankelende en fijne mousse. Mooi rijp citrus 
fruit in de neus en in de mond zacht, fris met veel elegantie en goed van structuur.  
 
 
Wijn/Spijs 
Perfect als aperitief of als begeleider van licht wit vlees, verse visschotels of pasta's. 
 
Serveertemperatuur: 8- 10 graden 

Potentieel: Op dronk na 20 maanden met een bewaarpotentieel van 24 maanden. 
 
Over de producent: 
Eigenaar Manuel Sancho en zijn dochters weten bijna jaarlijks de kwaliteiten weer te 
verbeteren door hun goede organisatie en investeringen in nieuwe technologieën. 
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Cava Mont Marcal Brut Reserva 
Regio/Subregio: Barcelona 

Druivenras: Macabeo, Xarello en Parellada  
Vinificatie: 12 maanden op eiken barriques 

 
Wijnomschrijving 
Penedes ligt ten zuidwesten van Barcelona en is het grootste en belangrijkste 
wijnbouwgebied van Catalunya. In Penedes zijn vele druivensoorten toegestaan en men is 
ook zeker niet bang om te experimenteren en dit gebeurt dan ook op grote schaal. Mede 
hierdoor groeit de reputatie van Penedes nu snel. De witte wijnen en de rosado's zijn door 
moderne technieken erg in kwaliteit gestegen. Penedes is echter nog steeds het meest 
bekend door de productie van Cava (mousserende wijn). Mont Marcal heeft op het gebied 
van Cava absoluut een naam hoog te houden (ze zijn de 3e producent van Spanje).  
De klassieke Cava. Zacht, rijk en elegant droog. De tweede gisting op de fles plus 24 
maanden rijping zorgen voor een subtiel sprankelende mousse.  
 
Wijn/Spijs 
Perfect voor een jaarwisseling, maar ook voor een ontvangst van gasten, bij een pasta en 
natuurlijk een paella.  
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk na 20 maanden met een bewaarpotentieel van 24 maanden. 
 
 
Over de producent: 

Eigenaar Manuel Sancho en zijn dochters weten bijna jaarlijks de kwaliteiten weer te 
verbeteren door hun goede organisatie en investeringen in nieuwe technologieën. 
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Franciacorta Brut Monzio Compagnoni 2010 

Regio/Subregio: Lombardije / Franciacorta 

Druivenras: Chardonnay 100% 

Vinificatie: Rijping op fles van minimaal 25 maanden  
 

Wijnomschrijving 

De Franciacorta is de Italiaanse tegenhanger van de Franse Champagne wijnen. Het 
Franciacorta gebied is gelegen in de provincie Brescia. De producenten in deze regio 
slaagden erin, door enorm te investeren, Franciacorta op de kaart te zetten als één van de 
beste mousserende wijnen ter wereld. In 1995 werd dit streven 'bekroond' met de DOCG-
status. Deze DOCG geldt uitsluitend voor de mousserende wijnen, waarbij een rijping op 
fles verplicht werd gesteld van tenminste 18 maanden. Franciacorta Riserva is 
een millesimato en moet zelfs 60 maanden op de gistcellen rijpen. In alle gevallen moet 
men er nog eens 7 maanden bij optellen om op het totaal aantal maanden te komen dat 
geldt - vanaf het moment van de oogst - alvorens de wijn op de markt gebracht mag 
worden. 

  

Deze wijn is schitterend goudgeel van kleur met een mooie mousse vol met heerlijke 
tintelende bubbels. Het bouquet van deze wijn is vol met duidelijk te onderscheiden 
aroma's van perzik, appel en een hint van gist en toast. De smaak is fris, fruitig met een 
mooie gebalanceerde afdronk 

 

Serveertemperatuur: 8 – 10 graden. 

Potentieel: Op dronk na 18 maanden met een bewaarpotentieel van 24 maanden. 
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Cava Mont Marcal Extremarium Rosado 
Regio/Subregio: zuidwesten van Barcelona 

Druivenras: Trepat 
Vinificatie: fermentatie gedurende 5 dagen tussen de 12 en 14 graden Celcius. 
9 tot 12 maanden op barrique 

 
Wijnomschrijving 
Penedes ligt ten zuidwesten van Barcelona en is het grootste en belangrijkste 
wijnbouwgebied van Catalunya. In Penedes zijn vele druivensoorten toegestaan en men is 
ook zeker niet bang om te experimenteren en dit gebeurt dan ook op grote schaal. Mede 
hierdoor groeit de reputatie van Penedes nu snel. De witte wijnen en de rosado's zijn door 
moderne technieken erg in kwaliteit gestegen. Penedes is echter nog steeds het meest 
bekend door de productie van Cava (mousserende wijn). Mont Marcal heeft op het gebied 
van Cava absoluut een naam hoog te houden (ze zijn de 3e producent van Spanje).  
De Extremarium Rosado is voor 100% gemaakt van Pinot Noir, een druivensoort die niet 
goed bestand is tegen hitte, vochtigheid en vrieskou. Mont Marcal vraagt bij deze wijn dan 
ook een topprestatie van haar wijnmakers. De Extremarium Rosado is helder kersenrood 
van kleur met een enkele violette tint. De mousse is genereus, fijn en blijft lang in het glas. 
In de neus intense tonen van wilde frambozen, bramen, aardbeien en bloemige noten van 
rozenblaadjes en lelie. De smaak is romig, intens en aangenaam met veel fruit (kersen, 
watermeloen) en frisheid op het palet.   
Heerlijk droge Cava met een feestelijke rosékleur.  
 
Wijn/Spijs 
Het rijpe fruit van kersen en bessen zorgt voor extra karakter dat zich uitstekend verdraagt 
met lichte voorgerechten van vis en schaaldieren. 
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk na 20 maanden met een bewaarpotentieel van 24 maanden. 
 
Over de producent: 
Eigenaar Manuel Sancho en zijn dochters weten bijna jaarlijks de kwaliteiten weer te 
verbeteren door hun goede organisatie en investeringen in nieuwe technologieën. 
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ANTARES – Sauvignon Blanc 
Regio/Subregio: Chili / Central Valley 

Druivenras: Sauvignon Blanc 

 
Wijnomschrijving 
Deze Sauvignon Blanc druiven zijn geoogst in de hete Valle Central in Chili. Het is een 
frisse en verkwikkende wijn, die het in zijn jeugd het best tot zijn recht komt. Door een 
goede inweking van het sap is het een aromatische en smaakvolle wijn geworden. De wijn 
kenmerkt zich vooral door aroma's van peer, meloen, kruisbessen en citrus. Tevens 
komen ook lichte florale tonen naar voren. Deze perfect rijpe Sauvignon Blanc kent vele 
liefhebbers door zijn fruitige en frisse smaak. 
 
 
Wijn/Spijs 
Als aperitief en bij frisse salades. Ook bij wit vlees en vis 
 
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk, nog 1 tot maximaal 2 jaar houdbaar. 
 
 
Over de producent: 
Vina Santa Carolina werd in 1875 opgericht door Luis Pereira en hij noemde het bedrijf 
naar zijn vrouw, Dona Carolina Iniguez. Don Luis liet zich adviseren door Franse experts, 
zowel bij het bouwen van de kelders als het maken van de wijnen. Germain Bachelet, een 
beroemde Franse oenoloog, selecteerde wijnstokken in Bordeaux en bracht deze naar 
Chili.Tegenwoordig is Santa Carolina een zeer gerespecteerde naam in de Chileense 
wijnbouw. Het is een modern bedrijf, dat investeert in moderne techniek en eigentijdse 
opvattingen niet schuwt, maar tegelijkertijd beproefde tradities in stand houdt. Onder 
leiding van wijnmaakster Maria del Pilar Gonzalez zijn de wijnen de laatste jaren wat 
eleganter en fruitiger geworden. Volgens sommigen is dat te danken aan haar 'vrouwelijke 
touch'. 
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Jean-Max Roger - Cuveé Le Charnay – Blanc (Frankrijk) 
Regio/Subregio: Loire | Menetou-Salon 

Druivenras: Sauvignon Blanc 

Vinificatie: Op roestvrij staal. 
 
Wijnomschrijving 

Heerlijk bloemig en fruitig in de geur, met citrus en kruisbessen. De smaak heeft een fijne 
stevigheid, met goede zuren en frisheid, mooi droog, getypeerd voor de Sauvignon Blanc. 
Hij is lekker op het fruit gemaakt, met een mooie rondeur in de finale. 

 

Achtergrond informatie 

Het domein plantte zijn eerste stokken in Menetou-Salon in 1981. Een tiental jaar later 
volgde een nieuwe aanplant in het befaamde dorp Morogues, in de wijngaard met de 
naam ‘Fourchet’. De druiven uit deze wijngaard staan aan de basis van deze cuvée “Le 
Charnay”. De wijngaard heeft een voor de streek typische ondergrond van kalkhoudende 
klei, die garant staat voor heerlijk aromatische en spetterende sauvignon-blanc. De wijn 
gist op de eigen gisten, volledig op roestvrij staal, om het heerlijke fruit te behouden. 
Heerlijke, mooi getypeerde Menetou-Salon. 

 

Wijn/Spijs 

Heerlijk bij de meeste zeevruchten, witvis en schaal- en schelpdieren. Ook bij licht 
gevogelte en geitenkaas perfect op zijn plek. Daarnaast natuurlijk heerlijk als aperitief. 

 

Serveertemperatuur: 9-11 graden 

Potentieel: Op dronk, ook 2-3 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 

Jean Max Roger is een van de wijnboeren die mee heeft geholpen aan de opbouw van 
wijngaarden en de opmars van de wijnen van Sancerre en Menetou-Salon in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Aan het begin van de jaren ’70 van de vorige 
eeuw nam hij de 4 hectare wijngaarden van zijn ouders over. Deze wijngaarden waren al 
sinds mensenheugenis familiebezit. De naam van de familie komt al voor in geschriften die 
dateren uit de 17e eeuw. Hij breidde het bezit uit tot maar liefst 26 hectare nu. 5 hectare 
bevinden zich in Menetou-Salon, waar hij zijn eerste stokken plantte in 1981. De productie 
bestaat grotendeels uit wijnen op basis van Sauvignon Blanc, dé druif van de beroemde 
wijnen van Sancerre en Menetou-Salon. 30% van de aanplant bestaat uit pinot noir 
waarvan rode Sancerre wordt gemaakt, naast een aangename droge rosé. Daarnaast 
verkoopt het Domaine ook wat Pouilly-Fumé, maar deze wijnen worden niet gemaakt van 
eigen wijngaarden. Sinds 2004 nemen de zoons Etienne en Thibault steeds meer de 
honneurs waar op dit fraaie en moderne domein, dat een voorbeeld is voor veel 
producenten van deze streek. 
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Jean-Max Roger - Cuvée C.D. – Blanc (Frankrijk) 
Regio/Subregio: Loire | Sancerre 

Druivenras: Sauvignon Blanc 

Vinificatie: Op roestvrij staal. 
 
Wijnomschrijving 

Heerlijk fris en open in de geur, grapefruit, kruisbessen, klassiek, groene appel. Fijne 
zuren, met een heel aangename droge stijl. Mooie bitters, wat citrus in de finale. Goed 
getypeerd en heerlijk sappig. 

Achtergrond informatie 

De cuvée “C.D.” wordt gemaakt op basis van Sauvignon Blanc druiven die afkomstig zijn 
uit vier percelen die deel uitmaken van een oude ommuurde wijngaard, die ooit de naam 
“Clos Derveau” droeg. De ondergrond is afwisselend van samenstelling, van zachte 
leemgrond tot een harde bodem met veel kiezel aan de oppervlakte, met wisselende 
hoeveelheden klei. Dit levert een wijn om met krachtig sauvignon-fruit en veel 
structuur.  Een wijn met een uitgesproken karakter, fijn, fris en heerlijk fruitig. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk te schenken als aperitief. Maar ook bij zeevruchten, schaal- en schelpdieren 
perfect op zijn plek. Daarnaast ook goed in te zetten bij licht gevogelte en jonge 
(geiten)kazen. 

Serveertemperatuur: 10-12 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk – nog 1 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 

Jean Max Roger is een van de wijnboeren die mee heeft geholpen aan de opbouw van 
wijngaarden en de opmars van de wijnen van Sancerre en Menetou-Salon in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Aan het begin van de jaren ’70 van de vorige 
eeuw nam hij de 4 hectare wijngaarden van zijn ouders over. Deze wijngaarden waren al 
sinds mensenheugenis familiebezit. De naam van de familie komt al voor in geschriften die 
dateren uit de 17e eeuw. Hij breidde het bezit uit tot maar liefst 26 hectare nu. 5 hectare 
bevinden zich in Menetou-Salon, waar hij zijn eerste stokken plantte in 1981. De productie 
bestaat grotendeels uit wijnen op basis van sauvignon blanc, dé druif van de beroemde 
wijnen van Sancerre en Menetou-Salon. 30% van de aanplant bestaat uit pinot noir 
waarvan rode Sancerre wordt gemaakt, naast een aangename droge rosé. Daarnaast 
verkoopt het Domaine ook wat Pouilly-Fumé, maar deze wijnen worden niet gemaakt van 
eigen wijngaarden. Sinds 2004 nemen de zoons Etienne en Thibault steeds meer de 
honneurs waar op dit fraaie en moderne domein, dat een voorbeeld is voor veel 
producenten van deze streek. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

www.beautifulwines.nl 

 

Domaine du Tariquet - Les 4 Réserve (Frankrijk) 
Regio/Subregio: Sud-Ouest | Gascogne 

Druivenras: Chardonnay,Gros Manseng,Sauvignon Blanc,Sémillon 

Vinificatie: 6 maanden op eiken vaten, daarna 12 maanden op roestvrij staal. 
 
Wijnomschrijving 

Elke druif draagt zijn steentje bij aan het karakter van deze wijn. Daardoor krijg je heel 
spannende tegenstellingen. Tussen rijkdom en fruit, tussen de vanille van het hout en de 
zuren, tussen de lengte en de levendigheid. Heerlijk fris en rijk, wat exotisch fruit, citrus, 
abrikoos, wat vanille, abrikoos, vol en krachtig, maar met een levendige frisheid in de 
finale. Verleidelijk en sappig. 

 
Achtergrond informatie 

De Gascogne is de streek van de klassieke destillaten Armagnac en Bas-Armagnac, op 
basis van druiven als Ugni Blanc, Folle Blanche en Colombard. Met de opkomst van droge 
witte wijnen en betere technieken van wijn maken zijn de producenten in de streek op 
grote schaal overgestapt op wit. Een logische en slimme beslissing. Door gisting op lage 
temperatuur en rijping op de lie -de dode gistcellen- krijgen de wijnen veel smaak en 
diepgang. De lokale druiven Ugni Blanc en Colombard zijn gebleven, en worden 
aangevuld met exemplaren van elders, zoals Sauvignon Blanc en gros Manseng, en zelfs 
ook Chardonnay. Deze druiven staan aan de basis van frisse witte wijnen, met een mild, 
maar tegelijk mooi droog karakter. Natuurlijk worden de wijnen van de verschillende 
druiven apart op de markt gebracht. Maar het Domaine heeft zich ook gespecialiseerd in 
bijzondere blends, avontuurlijke mixen van druiven, die je elders in Frankrijk niet 
tegenkomt. Dit is een bijzondere mix van de lokale gros Manseng (40%), met de 
internationale Chardonnay (30%), wat Sauvignon (20%) en een vleugje Semillon (10%), 
een druif die zijn faam verwierf met witte Bordeaux. Om de losse wijnen helemaal af te 
maken krijgen deze eerst zes maanden rijping op hout. Daarna krijgt de blend nog twaalf 
maanden tijd op roestvrij stalen tanks om helemaal af te ronden. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk fris aperitief, prima met wat charcuterie, maar ook aangenaam bij een lichte 
maaltijd, zoals met vis en zeevruchten of bij een zomerse salade. Komt ook goed tot zijn 
recht bij licht gevogelte. 

Serveertemperatuur: 10-12 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk, ook nog 3-5 jaar laten liggen 

 
 
 
 
 
           z.o.z. 
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Over de producent: 

Het Domaine du Tariquet is van oudsher een Armagnacproducent. Grondlegger is Jean-
Pierre Artaud, die werd opgevolgd door zijn schoonzoon Pierre Grassa. Diens zoon Yves 
gaf de stoot tot de modernisering van de wijnen, door vanaf 1982 ook droge witte wijnen te 
gaan maken. Toen Yves Grassa druivenrassen als chardonnay en sauvignon blanc 
aanplantte op de wijngaarden van zijn vader, vreesde Pierre dat hij de rest van zijn leven 
de onverkoopbare wijnen van zijn zoon Yves zou moeten drinken. Maar het liep anders. 
De wijnen van Domaine du Tariquet, zowel wit als rosé, zijn wereldwijd een groot succes. 
Het is het resultaat van twee succesfactoren: de toewijding van een familiebedrijf en de 
toepassing van de allernieuwste technieken. Door de aanschaf van state-of-the-art 
apparatuur, zoals nieuwe oogstmachines en persen, speelt de familie snel in op de 
nieuwste ontwikkelingen. In combinatie met een perfecte verzorging van de wijngaarden 
zorgen deze noviteiten voor een hoge en constante kwaliteit van de wijnen. Het Domaine 
du Tariquet is daardoor uitgegroeid tot één van de voornaamste en beste wijnproducenten 
van de Gascogne. 
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Val de Vid Condesa Eylo Rueda Verdejo 

Regio/Subregio: Rueda 

Druivenras: 100% Verdejo 

Vinificatie: Deze 100% Verdejo is afkomstig van een wijngaard welke op 700 meter 
hoogte ligt en op het zuiden. Ondergrond is klei en zand, het is er rotsachtig en arm in 
organisch materiaal. De druiven worden ’s nachts geplukt, daarna volgt er een koude 
inweking gedurende 8 uur bij een temperatuur van 8 graden om de Verdejo aroma’s te 
versterken. Fermentatie vindt plaats tussen de 14 en 15 graden, om de intense smaken te 
versterken. Daarna blijft de wijn in contact met de schillen om de structuur te versterken. 

 

Wijnomschrijving 
De Condesa Eylo Verdejo is strogeel van kleur met groene tonen en herbergt de intense 
en uitgesproken tonen van de Verdejo Druif. De wijngaard ligt op ongeveer 800 meter bo-
ven de zee spiegel en de daarmee gepaarde koele zomernachten dragen tevens bij aan 
het uitgesproken aroma. Dit is een witte wijn met karakter, gul van smaak, vol groene ap-
pels en een aangenaam nootachtig accent. Super bij salades en visgerechten, gekoeld 
serveren 

 
Achtergrond informatie 

Het Rueda gebied heeft de afgelopen jaren een enorme vooruitgang geboekt en is een 
goed voorbeeld van de groei die we de afgelopen jaren hebben gezien in de Spaanse 
wijnindustrie. Van oudsher stond Rueda bekend om haar geoxideerde sherryachtige wij-
nen gemaakt van de lokale Verdejo druivensoort. Vandaag de dag echter speelt deze drui-
vensoort een belangrijke rol bij het moderniseringsproces van het beeld dat bestaat over 
Spaanse witte wijnen. 

 
Wijn / Spijs 
Salades en visgerechten 

 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk, minimaal nog 2 tot 3 jaar houdbaar 

 
 
Over de producent: 
Bodegas Val de Vid is opgericht in 1996 en in januari 2005 werd de wijnmakerij gemoder-
niseerd. De Bodegas bevinden zich in het stadje Serrada gelegen in de provincie Vallado-
lid, ongeveer acht kilometer van Rueda. De Bodegas bezitten verder 20 hectare aan wijn-
gaarden met 18 jaar oude Verdejo wijnstokken. Het merendeel (80%) wordt geconsu-
meerd in Spanje, 20% wordt geëxporteerd. 
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Brundlmayer Gruner Veltliner Terrassen 

Regio/Subregio: Kamptal 
Druivenras: Gruner Veltliner 

Vinificatie: Rond midden oktober worden de druiven geoogst met een waarde van 19 
KMW. Gisting vindt plaats in edelstaal, vervolgens een houtrijping op de schillen waarna 
de botteling plaatsvindt. 

 

Wijnomschrijving 

Weingut Bründlmayer behoort tot de top 10 op het gebied van witte wijn in Oostenrijk. De 
wijngaarden liggen voornamelijk op terrassen en glooiende hellingen aan de oevers van 
de rivier Kamp (een zijrivier van de Donau). De bodem bestaat er voornamelijk uit karig 
primair gesteente met soms een bovenlaag van löss. 
Alle druiven worden gemiddeld gezien van midden september tot soms in november met 
de hand geplukt in kleine kisten van 10 kg. De wijnen worden koel (niet koud!) gefermen-
teerd. De zeer moderne kelder van Bründlmayer biedt alle mogelijkheden tot "modern wijn 
maken", maar hij streeft geen "hightech" wijnen na. Na de fermentatie in staal, rijpen de 
wijnen in grote houten vaten van Oostenrijkse (Manhartsberger) eiken of acacia.  
 
 
Wijn/Spijs 
Drinken als apératief. Ook bij frisse gerechten met vis of blank gevogelte. Tevens bij 
coquilles, asperges en verse kruiden. Lichte romige smaken passen eveneens goed bij 
deze wijn. 
 
Serveertemperatuur: 9 tot 11 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 3 tot 5 jaar bewaard blijven 

 
Over de producent: 

Het wijngoed is een familiebedrijf en is ca. 75 Hectare groot. Willi Bründlmayer heeft het 
wijngoed in 1980 van zijn ouders overgenomen. Van hen heeft hij de liefde en respect 
voor de natuur geërfd. Hij hecht veel waarde aan het natuurlijk evenwicht in zijn wijngaar-
den en werkt al vele jaren biologisch. Dit houdt in dat hij geen chemische middelen ge-
bruikt; de wijngaarden uitsluitend met organische middelen bemest (zoals compost van 
plantenafval) en ook geen herbiciden gebruikt. Hij maakt zeer elegante wijnen, waarin het 
terroir een belangrijke rol speelt. De wijngaarden liggen in en om het dorpje Langenlois in 
het wijnbouwgebied Kamptal (ca. 80 km ten westen van Wenen). 
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Caliterra Reserva Chardonnay 
Regio/Subregio: Chili Valle de Colchagua / Valle del Rapel 
Druivenras: Chardonnay 

Vinificatie: Traditioneel, in roestvrij staal met inweking op schillen. 

 
Wijnomschrijving 
Men produceert nu alleen nog maar wijnen op Reserva niveau en hoger, de zogeheten 
Tribute lijn. Strogeel van kleur. Rijk, rijp, tropisch fruit met fraaie citrustonen. Vanille en een 
lichte kruidigheid. Vol en rond in de smaak, met veel fruit en uitgebalanceerde tannines. 
Lange, krachtige en intense afdronk. 
 
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 tot 4 jaar bewaard worden. 
 
Over de producent: 

Viña Caliterra ligt in een stille uithoek van de zona Valle de Colchagua, in het zuiden van 
sub regio Valle del Rapel (Valle Central) in Chili. Caliterra staat voor een innige Chileens 
Amerikaanse samenwerking: die tussen de families Chadwick (Viña Errázuriz) en Mondavi 
(Robert Mondavi Winery). Het bedrijf maakt aantrekkelijke wijnen, die worden gekenmerkt 
door het typische Chileense gulle fruitkarakter. Caliterra werd opgericht in 1989 door 
Eduardo Chadwick, tevens eigenaar van Viña Errazuriz, en de Amerikaan Huneeus, eige-
naar van Franciscan in Californië.  De naam Caliterra komt van 'La Calidad de la Tierra' 
oftewel de kwaliteit van de aarde. In 1991 ging het bedrijf geheel over in de handen van 
Eduardo Chadwick. In 1995 werd besloten dat Robert Mondavi de helft van de aandelen in 
Caliterra zou overnemen, zodat de Chileens Amerikaanse connectie weer in ere werd her-
steld. Daarna is het hard gegaan met Caliterra. De deelname van Mondavi gaf het bedrijf 
de nodige financiële armslag om te investeren. In 'La Arboleda', in de Valle de Colcha-
gua,werd een complete nieuwe wijngaard en een centrum voor de productie van rode wijn 
uit de grond gestampt. 

In 2004 sloeg Caliterra opnieuw een nieuwe weg in. De familie Chadwick werd weer voor 
100% eigenaar en dit leidde mede tot het belangrijke besluit voortaan alleen nog maar 
wijnen te maken van de eigen wijngaarden en dus geen druiven meer aan te kopen van 
anderen. Ook wil men de kwaliteit van de wijnen weer verder omhoog brengen. Eveneens 
werd ook veel gedaan aan het uiterlijk van de etiketten.  
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Caliterra Chardonnay Tributo – Sustainable 
Regio/Subregio: Chili Colchagua Valley / Casablanca Valley 

Druivenras: Chardonnay 

 
Wijnomschrijving 
De druiven voor de Tribute zijn afkomstig van de beste gelegen en speciaal geselecteerde 
wijngaarden. Ze zijn het paradepaardje van het bedrijf. Stevige, volle en krachtige wijnen. 

De Chardonnay is elegant, ietwat mineralig maar bezit vooral veel complexiteit. De druiven 
zijn afkomstig uit Casablanca Valley en deze gaven de wijn rijpe aroma’s van tropisch fruit 
en citrus in combinatie met de kenmerken van vanille en toast die de rijping op eiken ver-
raden. 

Volle en stevige wijn met veel smaak en een lange, complexe en indrukwekkende afdronk. 
 
Wijn/Spijs 
Als aperitief en bij frisse salades. Ook bij wit vlees en vis 
 
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 tot 3 jaar bewaard worden. 
 
Over de producent: 
Viña Caliterra ligt in een stille uithoek van de zona Valle de Colchagua, in het zuiden van 
subregio Valle del Rapel (Valle Central) in Chili. Caliterra staat vooreen innige Chileens-
Amerikaanse samenwerking: die tussen de families Chadwick (Viña Errázuriz) en Mondavi 
(Robert Mondavi Winery). Het bedrijf maakt aantrekkelijke wijnen, die worden gekenmerkt 
door het typische Chileense gulle fruitkarakter. 

Caliterra werd opgericht in 1989 door Eduardo Chadwick, tevens eigenaar van Viña Er-
razuriz, en de Amerikaan Huneeus, eigenaar van Franciscan in Californië. De naam Cali-
terra komt van ‘La Calidad de la Tierra’ oftewel de kwaliteit van de aarde. In 1991 ging het 
bedrijf geheel over in de handen van Eduardo Chadwick. In 1995 werd besloten dat Ro-
bert Mondavi de helft van de aandelen in Caliterra zou overnemen, zodat de Chileens-
Amerikaanse connectie weer in ere werd hersteld. Daarna is het hard gegaan met Cali-
terra. De deelname van Mondavi gaf het bedrijf de nodige financiële armslag om te inves-
teren. In ‘La Arboleda’, in de Valle de Colchagua,werd een complete nieuwe wijngaard en 
een centrum voor de productie van rode wijn uit de grond gestampt.  

In 2004 sloeg Caliterra opnieuw een nieuwe weg in. De familie Chadwick werd weer voor 
100% eigenaar en dit leidde mede tot het belangrijke besluit voortaan alleen nog maar wij-
nen te maken van de eigen wijngaarden en dus geen druiven meer aan te kopen van an-
deren. Ook wil men de kwaliteit van de wijnen weer verder omhoog brengen. Eveneens 
werd ook veel gedaan aan het uiterlijk van de etiketten. Men produceert nu alleen nog 
maar wijnen op Reserva niveau en hoger, de zogeheten Tribute lijn. 
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Antaris Rosado 

Regio/Subregio: Chili Central Valley 

Druivenras: Cabernet en Shiraz 

Vinificatie: Korte inweking van de schillen, 8 tot 10 uur, pneumatische persing met 
vervolgens een temperatuur gecontroleerde vergisting. 

 
Wijnomschrijving 
De druiven voor de wijnen van de Antares Serie vinden hun oorsprong in de Central Val-
ley. De Cabernet Rosado is een van de stevigste rosé wijnen die men in het glas kan heb-
ben. Het is een volbloed rosé met veel sap en smaak. De wijn heeft een framboosrode 
kleur, de geur is elegant en ruikt bescheiden naar rood fruit, in de mond biedt de wijn een 
aangename kruidigheid en veel rijp rood fruit. De afdronk heeft verrassend veel lengte en 
is vooral erg soepel en zwoel. Dit is een ideale rosé voor op het terras tijdens lome zomer-
avonden 

 
Wijn / spijs 
Begeleiden van zacht wit vlees en vis, diverse salades of gewoon heerlijk als apératief.  
 
Serveertemperatuur: 8 - 10 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 2 - 3 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 

Vina Santa Carolina werd in 1875 opgericht door Luis Pereira en hij noemde het bedrijf 
naar zijn vrouw, Dona Carolina Iniguez. Don Luis liet zich adviseren door Franse experts, 
zowel bij het bouwen van de kelders als het maken van de wijnen. Germain Bachelet, een 
beroemde Franse oenoloog, selecteerde wijnstokken in Bordeaux en bracht deze naar 
Chili. 

 
Tegenwoordig is Santa Carolina een zeer gerespecteerde naam in de Chileense wijn-
bouw. Het is een modern bedrijf, dat investeert in moderne techniek en eigentijdse opvat-
tingen niet schuwt, maar tegelijkertijd beproefde tradities in stand houdt. Onder leiding van 
wijnmaakster Maria del Pilar Gonzalez zijn de wijnen de laatste jaren wat eleganter en frui-
tiger geworden. Volgens sommigen is dat te danken aan haar 'vrouwelijke touch'.  
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Domaine du Tariquet - Marselan Rosé (Frankrijk) 
Regio/Subregio: Sud-Ouest | Gascogne 

Druivenras: Marselan 

Vinificatie: Roestvrij staal. 
 
Wijnomschrijving 

Zacht roze kleur. Goede structuur, complexiteit en lekkere fruitaroma’s. Mooi rijp rood fruit 
–kersen en aardbeien- met een licht kruidig karakter. De smaak is krachtig, met 
rozenbottel, bloemen, levendige zuren en een ronde afdronk. 

 
Achtergrond informatie 

De Gascogne is de streek van de klassieke destillaten Armagnac en Bas-Armagnac, op 
basis van druiven als ugni blanc, folle blanche en colombard. Met de opkomst van droge 
witte wijnen en betere technieken van wijn maken zijn de producenten in de streek op 
grote schaal overgestapt op wit. Zo ook de familie Grassa van Tariquet. Een logische en 
slimme beslissing. Door gisting op lage temperatuur en rijping op de lie -de dode 
gistcellen- krijgen de wijnen veel smaak en diepgang. De lokale druiven ugni blanc en 
colombard zijn gebleven, en worden inmiddels aangevuld met exemplaren van elders, 
zoals sauvignon blanc en gros manseng, en zelfs ook chardonnay. De volgende stap was 
het gebruik van blauwe druiven, in eerste instantie voor het maken van goede rosé. Hierbij 
werd gekozen voor de marselan, een nieuwe kruising –van grenache en cabernet 
sauvignon- die met veel succes in de Languedoc is aangeplant. In de Gascogne levert 
deze nieuwe druif een levendige wijn op met aantrekkelijk rijp rood fruit en een 
aangename kruidigheid in de afdronk. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk als aperitief, maar ook bij diverse (voor)gerechten, charcuterie, tapas, 
verschillende soorten tapenades met stokbrood en bij veel visgerechten, bijvoorbeeld 
gegrilde tonijn. 

Serveertemperatuur: 8-10 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk, ook 2-3 jaar laten liggen 
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Over de producent: 

Het Domaine du Tariquet is van oudsher een Armagnacproducent. Grondlegger is Jean-
Pierre Artaud, die werd opgevolgd door zijn schoonzoon Pierre Grassa. Diens zoon Yves 
gaf de stoot tot de modernisering van de wijnen, door vanaf 1982 ook droge witte wijnen te 
gaan maken. Toen Yves Grassa druivenrassen als chardonnay en sauvignon blanc 
aanplantte op de wijngaarden van zijn vader, vreesde Pierre dat hij de rest van zijn leven 
de onverkoopbare wijnen van zijn zoon Yves zou moeten drinken. Maar het liep anders. 
De wijnen van Domaine du Tariquet, zowel wit als rosé, zijn wereldwijd een groot succes. 
Het is het resultaat van twee succesfactoren: de toewijding van een familiebedrijf en de 
toepassing van de allernieuwste technieken. Door de aanschaf van state-of-the-art 
apparatuur, zoals nieuwe oogstmachines en persen, speelt de familie snel in op de 
nieuwste ontwikkelingen. In combinatie met een perfecte verzorging van de wijngaarden 
zorgen deze noviteiten voor een hoge en constante kwaliteit van de wijnen. Het Domaine 
du Tariquet is daardoor uitgegroeid tot één van de voornaamste en beste wijnproducenten 
van de Gascogne. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

www.beautifulwines.nl 

 

Château Cavalier - Rosé (Frankrijk) 
Regio/Subregio: Provence 

Druivenras: Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault, Grenache, Mourvèdre, 
Shiraz/Syrah 

Vinificatie: Op roestvrij staal 
 
Wijnomschrijving 

Prachtig bleekroze. Heerlijk fris in de geur, framboos. In de smaak ook elegant, aardbei en 
wat nectarine, rozen, heerlijk fris, aangename stevigheid en lengte, complexiteit en een 
aangename lengte. 

 
Achtergrond informatie 

Florent Gaillard heeft sinds 2011 de touwtjes in handen op Château Cavalier. Dat lijkt kort. 
Toch heeft hij een berg ervaring. Hij werkt al zo’n twintig jaar met rosé uit de Provence. Hij 
bracht het zelfs tot algemeen manager bij het bekende Domaines Ott, een van de absolute 
topdomeinen voor rosé in de Provence. Net als veel wijnmakers vindt Florent dat het 
proces van het maken van kwaliteitswijnen begint in de wijngaard. Daarin wordt hij 
ondersteund door Jean-Pierre Loubet-Malet, bij Cavalier sinds een aantal jaren verant-
woordelijk voor het wijngaardbeheer. Het werk van Florent gaat verder in de kelder, waar 
hij het fruit zo puur mogelijk wil houden. Zijn doel is het karakter van de druiven op een zo 
natuurlijke manier over te brengen naar de wijn. In de wijn moet je het bijzondere terroir en 
de kwaliteit van de druiven terug kunnen proeven. Bijzondere aandacht is besteed aan het 
koel houden van de druiven. De temperatuur moet zo constant mogelijk zijn, en nooit 
boven de 18 graden komen, anders zou het ten koste gaan van het fruit in de wijnen. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk als aperitief. Ook goed te schenken bij charcuterie, lichte voorgerechten en 
gerechten op basis van (gegrilde)vis en zeevruchten. Ook bij wit vlees is deze wijn op zijn 
plek. 

Serveertemperatuur: 8-10 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk, ook 2-3 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 

Château Cavalier is ‘pas’ sinds 2000 verworven door de familie Castel, waarmee het een 
van de nieuwste aanwinsten is. Dit domein maakt uitsluitend rosé van hoge kwaliteit. In de 
wijngaarden is het team de afgelopen jaren bezig geweest met herplanting van de stokken 
en ook in de kelder zijn de nodige investeringen gedaan. Dit om de collega’s op het niveau 
van kwaliteit voor te kunnen blijven. Château Cavalier ligt in de Var, om precies te zijn, in 
het dorpje Vidauban, tussen Aix-en-Provence en Nice. Van oudsher was het domein 50 
hectare groot. Inmiddels zijn de wijngaarden uitgebreid tot 130 hectare. Daarbij is gekozen 
voor een hogere plantdichtheid, alsmede een keuze voor een aanpassing van de 
aangeplante druivenrassen. De kwaliteit is er alleen maar op vooruit gegaan 
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Villa Maria - Private Bin - Merlot/Malbec Rosé 
Regio/Subregio: Hawkes Bay  
Druivenras: Merlot,Malbec 

Vinificatie: Op roestvrij staal, 5% op eikenhouten vaten 

 
Wijnomschrijving 
Framboos en aardbei in de geur. In de smaak ook rode kersen, lekker sap, goede zuren, 
heerlijk levendig, met stevigheid en room. Niet zomaar een eenvoudige rosé, maar een 
wijn met karakter. 
 
Achtergrond informatie 
Nieuw-Zeeland is befaamd om zijn witte wijnen. Toch zijn enkele gebieden 
gespecialiseerd in de aanplant van blauwe druiven. Het oudste en waarschijnlijk ook 
bekendste daarvan is Hawke’s Bay, aan de oostkant van het Noorder Eiland, een streek 
met een wijngeschiedenis van 160 jaar. Bordeaux-druiven als cabernet franc, merlot, 
malbec en zelfs cabernet sauvignon kunnen hier mooi rijp worden. Wel moeten ze dan zijn 
aangeplant op mooie hellingen of op een warme ondergrond, met veel stenen, die de 
warmte goed vasthouden. Een deel van deze druiven wordt tegenwoordig gebruikt voor 
het maken van smaakvolle, mooi droge rosé. Deze wijn combineert twee druiven: merlot 
voor de rondeur en malbec voor karakter en frisheid. Een ideale combi. Het geheim van 
deze wijn zit ‘m in het kleine deel vatrijping. Dat geeft nét even wat extra rondeur en 
stevigheid. Het maakt deze wijn tot meer dan gewoon maar weer een ‘roseetje’. Rosé met 
een hoofdletter. 
 
Wijn/Spijs 
Heerlijk bij zachte witte kazen en ook niet te oude harde kaas. Verder goed in te zetten bij 
het aperitief of bij eenvoudige voorgerechten. Bijvoorbeeld wat charcuterie, grove paté of 
bij de meeste salades. 
 
Serveertemperatuur: 8-10 graden 

Potentieel: Op dronk, ook 2-3 jaar laten liggen 
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Domaine Bel Avenir Fleurie 

Regio/Subregio: Beaujolais / Fleurie 

Druivenras: Gamay 

Vinificatie: Productie en rijping in de kelders gebeurt allemaal in eigen beheer. 

 
Wijnomschrijving 
De Fleurie is karmijnrood van kleur met paarse tinten. In de neus veel bloemen, aroma’s 
van heerlijke rode vruchten en tonen van hout en pepermunt geven deze wijn een 
bijzonder karakter. Zijdezachte tannines zorgen voor een elegante wijn. 
 

Op de heuvels domineren de wijngaarden van Fleurie. Poncié zorgt voor persoonlijkheid 
en vrouwelijkheid. 
 
 
Over de producent 

Bij Domaine Bel Avenir wordt al drie generaties lang wijn gemaakt door de familie 
Dardanellis. Jean Dardanelli, vanuit Italië naar Frankrijk gegaan, begon in 1920 met 
werken voor Chateau du Thil in Vauxrenard. In 1961 besloot zijn zoon Albert voor zichzelf 
te beginnen en verhuisde naar La Chapelle de Guinchay, een andere stad in de omgeving 
van Beaujolais.  

Hij bouwde een 10 hectare groot domaine in de Beaujolais Village en Chenas appellaties. 
Zijn zoon, Alain, geboren in 1953, ontdekte op zijn 15e zijn passie voor wijnbouw en 
volgde zijn vader op in 1986. Alain en zijn vrouw Cecile hebben Domaine Bel Avenir 
vergroot naar 16 hectare, en hebben geleidelijk percelen verworven in de prestigieuze Cru 
du Beaujolais appellatie (Moulin a Vent, Morgon Charmes, Regnie, Saint-Amour en 
Julienas). 

 
Wijn / Spijs 

Bij hapjes vooraf, een mooie vissoep of maaltijdsalade met kip of geitenkaas. 
 
Serveertemperatuur: 14 tot 16 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 jaar liggen. 
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Caliterra Reserva Merlot 
Regio/Subregio: Chili Central Valley / Colchagua Valley 

Druivenras: Merlot 
Vinificatie: Na de fermentatie volgt een rijping op Amerikaans en Frans eikenhout. 

 
Wijnomschrijving 
Een diepe, helderrode kleur. Een verleidelijke, rijpe en brede geur met een heerlijk aroma 
van zoete kersen. Fluwelig en rond, heerlijk sappig, aangenaam vanille, pruimen en 
chocola. Rond en breed, met wat zachte, goed geïntegreerde tannines in de afdronk 

 
 
Achtergrond informatie 
Viña Caliterra ligt in een stille uithoek van de zona Valle de Colchagua, in het zuiden van 
subregio Valle del Rapel (Valle Central) in Chili. Caliterra staat voor een innige Chileens 
Amerikaanse samenwerking: die tussen de families Chadwick (Viña Errázuriz) en Mondavi 
(Robert Mondavi Winery). Het bedrijf maakt aantrekkelijke wijnen, die worden gekenmerkt 
door het typische Chileense gulle fruitkarakter. Caliterra werd opgericht in 1989 door 
Eduardo Chadwick, tevens eigenaar van Viña Errazuriz, en de Amerikaan Huneeus, eige-
naar van Franciscan in Californië.  
 
Serveertemperatuur: 19 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 tot 4 jaar bewaard blijven. 
 
 
Over de producent: 
De naam Caliterra komt van 'La Calidad de la Tierra' oftewel de kwaliteit van de aarde. In 
1991 ging het bedrijf geheel over in de handen van Eduardo Chadwick. In 1995 werd be-
sloten dat Robert Mondavi de helft van de aandelen in Caliterra zou overnemen, zodat de 
Chileens Amerikaanse connectie weer in ere werd hersteld. Daarna is het hard gegaan 
met Caliterra. De deelname van Mondavi gaf het bedrijf de nodige financiële armslag om 
te investeren. In 'La Arboleda', in de Valle de Colchagua, werd een complete nieuwe wijn-
gaard en een centrum voor de productie van rode wijn uit de grond gestampt.  
  
In 2004 sloeg Caliterra opnieuw een nieuwe weg in. De familie Chadwick werd weer voor 
100% eigenaar en dit leidde mede tot het belangrijke besluit voortaan alleen nog maar wij-
nen te maken van de eigen wijngaarden en dus geen druiven meer aan te kopen van an-
deren. Ook wil men de kwaliteit van de wijnen weer verder omhoog brengen. Eveneens 
werd ook veel gedaan aan het uiterlijk van de etiketten. Men produceert nu alleen nog 
maar wijnen op Reserva niveau en hoger, de zogeheten Tribute lijn.  
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Villa Maria - Private Bin - Pinot Noir 
Regio/Subregio: Marlborough 

Druivenras: Pinot Noir 

Vinificatie: Koude inweking, daarna rijping op Frans eiken 

 

Wijnomschrijving 
Smakelijk, mooi licht rood van kleur. In de geur wat rode bes en aardbei. In de smaak heel 
herkenbaar als pinot noir, kersen, een lichte kruidigheid, aardbei, aangename zuren, 
elegant en fris. 
 
Achtergrond informatie 
Marlborough is dé wijnstreek van Nieuw-Zeeland. In de overvloedige jaargang 2011 werd 
hier 74,5% van alle wijn van Nieuw-Zeeland geproduceerd! Marlborough is ook de streek 
waar het moderne succes begon, met de ontdekking van de mogelijkheden van de 
sauvignon blanc. Deze populaire Loire-druif vond hier een tweede thuis. Met dank aan het 
koele klimaat, ongeëvenaard in de Nieuwe Wereld. Maar uiteraard is het klimaat ook zeer 
geschikt voor andere druiven. In de Sancerre, thuisbasis van de sauvignon blanc, wordt 
ook met veel succes pinot noir aangeplant. Dat werkt ook in Marlborough. Logisch, want 
wie het klimaat bekijkt, ziet belangrijke overeenkomsten tussen de Loire en Marlborough. 
Zoals het verschil in temperatuur tussen dag en nacht. In Marlborough is dat zo’n 11oC, in 
Sancerre rond de 10oC, dus ietsje minder. Voor de pinot noir een belangrijke reden van 
zijn succes. De druiven voor deze wijn komen uit wijngaarden in de Awatere- en Wairau 
Valleys. De verschillende percelen worden apart verwerkt om te kunnen kiezen welke 
wijnen goed genoeg zijn voor de uiteindelijke blend. 
 
 
Wijn/Spijs 
Mooi bij rood vlees, oudere, harde, kazen van koemelk. Verder aan te bevelen bij pasta’s 
met rode saus en risotto op basis van tomaten, Parmezaanse kaas en gehakt. 
 
 
Serveertemperatuur: 15-17 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 3-5 jaar laten liggen 

 
 
 
 
 
 
 
 
            z.o.z. 
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Over de producent: 
Villa Maria Estate is Nieuw-Zeeland’s meest onderscheiden wijnhuis. Oprichter Sir George 
Fistonich bottelde zijn eerste oogst Villa Maria al meer dan 50 jaar geleden. Voor Nieuw-
Zeelandse begrippen is dat een bijzondere mijlpaal, want de wijnbouw is hier nog heel 
jong. Villa Maria dankt zijn onderscheidingen en reputatie aan de productie van wijnen van 
een hoge en constante kwaliteit. Villa Maria heeft in Nieuw-Zeeland een bijzondere positie, 
omdat het tussen de grootste wijnbedrijven het enige is dat nog in familiehanden is. 
George Fistonich, zelf van Kroatische afkomst, heeft er bewust voor gekozen om wel groot 
te zijn, maar nooit extreem groot. Er is hier dus bewust gekozen voor een tussenpositie, 
de ambitie om per se de grootste zijn, bestaat hier gewoon niet. Fistonich is er van 
overtuigd dat dit de enige manier is om wijnen van een hoog niveau te blijven maken. 
Grotere bedrijven moeten meer concessies doen aan de kwaliteit, en dat wil Villa Maria 
niet. In tal van opzichten heeft Villa Maria altijd vooropgelopen bij vernieuwingen in de 
Nieuw-Zeelandse wijnbranche. Het was een van de voorvechters van de schroefdop, nu 
omarmd door alle wijnproducenten in Nieuw-Zeeland. Ook werkte het bedrijf jarenlang aan 
het doorvoeren van duurzaamheid op alle fronten. Onlangs ontvingen zij daarvoor een 
beloning in de vorm van de Supreme Green Ribbon Award voor het meest ‘Groene 
Wijnhuis’ van Nieuw-Zeeland.  
 
Op wijngebied heeft Villa Maria de kwaliteit van de wijnen vooral te danken aan hard 
werken in de wijngaard. Eigen wijngaardbezit is voor Villa Maria heel belangrijk, omdat 
daar de kwaliteit natuurlijk het beste onder controle kan worden gehouden. Maar er is 
bewust ook voor gekozen om te werken met een flink aandeel contract growers, waar ook 
een sterke relatie mee bestaat. Dat zorgt weer voor flexibiliteit en het wordt gezien voor 
belangrijk voor de wijnstreken van Nieuw-Zeeland, Marlborough voorop. In Marlborough is 
grofweg de helft van de druiven voor Villa Maria afkomstig van de 400 hectare 
wijngaarden in eigen bezit en de andere helft van contractgrowers. De filosofie van het 
bedrijf kun je goed samenvatten als ‘De beste wijnmakers, de beste wijngaarden. Dat 
zorgt voor kwaliteit op alle vlakken. 
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Villa Maria - Cellar Selection - Pinot Noir 
Regio/Subregio: Marlborough  
Druivenras: Pinot Noir 

Vinificatie: Op Franse eiken vaten, waarvan 18% nieuw 

 
Wijnomschrijving 
Mooi geparfumeerd, zwarte kersen, pruimen en kruidigheid in de geur, een vleugje vanille 
van de eikenhouten vaten. Dat komt ook terug in de smaak met daarnaast wat romigheid, 
heerlijk sap, frisheid, lengte en heel aantrekkelijke zuren. 
 
Achtergrond informatie 
Marlborough is dé wijnstreek van Nieuw-Zeeland. In de overvloedige jaargang 2011 werd 
hier 74,5% van alle wijn van Nieuw-Zeeland geproduceerd! Marlborough is ook de streek 
waar het moderne succes begon, met de ontdekking van de mogelijkheden van de 
sauvignon blanc. Deze populaire Loire-druif vond hier een tweede thuis. Met dank aan het 
koele klimaat, ongeëvenaard in de Nieuwe Wereld. Maar uiteraard is het klimaat ook zeer 
geschikt voor andere druiven. In de Sancerre, thuisbasis van de sauvignon blanc, wordt 
ook met veel succes pinot noir aangeplant. Dat werkt ook in Marlborough. Logisch, want 
wie het klimaat bekijkt, ziet belangrijke overeenkomsten tussen de Loire en Marlborough. 
Zoals het verschil in temperatuur tussen dag en nacht. In Marlborough is dat zo’n 11oC, in 
Sancerre rond de 10oC, dus ietsje minder. Voor de pinot noir een belangrijke 
succesfactor. Er moet wel het een en ander in de wijngaard gebeuren om goed met pinot 
te kunnen werken. Er komt dus veel handwerk bij kijken, ook bij de oogst en in de kelder. 
In de kelder worden de verschillende percelen apart gehouden. Als de wijnen klaar zijn na 
de vatrijping maakt de wijnmaker de definitieve blend. 
 
Wijn/Spijs 
Serveertemperatuur: 15-17 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 3-5 jaar laten liggen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            z.o.z. 
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Over de producent: 
Villa Maria Estate is Nieuw-Zeeland’s meest onderscheiden wijnhuis. Oprichter Sir George 
Fistonich bottelde zijn eerste oogst Villa Maria al meer dan 50 jaar geleden. Voor Nieuw-
Zeelandse begrippen is dat een bijzondere mijlpaal, want de wijnbouw is hier nog heel 
jong. Villa Maria dankt zijn onderscheidingen en reputatie aan de productie van wijnen van 
een hoge en constante kwaliteit. Villa Maria heeft in Nieuw-Zeeland een bijzondere positie, 
omdat het tussen de grootste wijnbedrijven het enige is dat nog in familiehanden is. 
George Fistonich, zelf van Kroatische afkomst, heeft er bewust voor gekozen om wel groot 
te zijn, maar nooit extreem groot. Er is hier dus bewust gekozen voor een tussenpositie, 
de ambitie om per se de grootste zijn, bestaat hier gewoon niet. Fistonich is er van 
overtuigd dat dit de enige manier is om wijnen van een hoog niveau te blijven maken. 
Grotere bedrijven moeten meer concessies doen aan de kwaliteit, en dat wil Villa Maria 
niet. In tal van opzichten heeft Villa Maria altijd vooropgelopen bij vernieuwingen in de 
Nieuw-Zeelandse wijnbranche. Het was een van de voorvechters van de schroefdop, nu 
omarmd door alle wijnproducenten in Nieuw-Zeeland. Ook werkte het bedrijf jarenlang aan 
het doorvoeren van duurzaamheid op alle fronten. Onlangs ontvingen zij daarvoor een 
beloning in de vorm van de Supreme Green Ribbon Award voor het meest ‘Groene 
Wijnhuis’ van Nieuw-Zeeland.  
 
Op wijngebied heeft Villa Maria de kwaliteit van de wijnen vooral te danken aan hard 
werken in de wijngaard. Eigen wijngaardbezit is voor Villa Maria heel belangrijk, omdat 
daar de kwaliteit natuurlijk het beste onder controle kan worden gehouden. Maar er is 
bewust ook voor gekozen om te werken met een flink aandeel contract growers, waar ook 
een sterke relatie mee bestaat. Dat zorgt weer voor flexibiliteit en het wordt gezien voor 
belangrijk voor de wijnstreken van Nieuw-Zeeland, Marlborough voorop. In Marlborough is 
grofweg de helft van de druiven voor Villa Maria afkomstig van de 400 hectare 
wijngaarden in eigen bezit en de andere helft van contractgrowers. De filosofie van het 
bedrijf kun je goed samenvatten als ‘De beste wijnmakers, de beste wijngaarden. Dat 
zorgt voor kwaliteit op alle vlakken. 
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Noble Wines - 667 - Pinot Noir 
Regio/Subregio: Californië | Monterey 

Druivenras: Pinot Noir 

Vinificatie: Rijpt op een combinatie van vaten van Frans en Amerikaans eikenhout. 
 
Wijnomschrijving 
Prettig stevige pinot noir. Lekker vanille en zwarte bessen in de geur. De smaak is 
aantrekkelijk aards, met rijpe, zachte tannines. Daarnaast zwarte peper, pruimen en koffie. 
Zacht en open, maar met een mooie stevigheid. Heerlijk aromatisch en breed. 

 
Achtergrond informatie 
Monterey is de ideale plek voor de aanplant van pinot noir. Pinot noir wil graag koelte en 
grote temperatuurverschillen. In Monterey komt elke middag koele lucht van zee binnen, 
gevolgd door avondmist. Daardoor zijn de temperaturen hier overdag warm, maar niet 
heet, en in de middag en avond uitgesproken koel. De pinot noir voor deze wijn is 
aangeplant in de heuvels van de San Bernabe wijngaard, met een ondergrond die veel 
zware klei bevat. Perfect voor deze kloon, de 667, die hier wijn oplevert met een prachtige 
fruitconcentratie, zonder een spoor van over rijpheid. Hij wordt gemengd met wat kleine 
hoeveelheden van kloon 115, die zorgt voor een mooie elegantie en een heerlijke 
aromatisch geur. Dit levert een prachtige, aromatische Pinot noir op. 
 
Wijn/Spijs 

Heerlijk bij stoofvlees met wat kaneel, kruidnagel en jeneverbes. Ideaal bij wildgerechten, 
zoals hazenrug, hert of wilde eend. 

 
Serveertemperatuur: 15-17 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 2-3 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 

De familie Indelicato, afstammelingen van Italiaanse immigranten, was een van de eerste 
families met een eigen wijnbedrijf in Californië. Van de eerste wijngaard in 1924 tot 
‘’American Winery of the Year’’ in 2007 was een lange weg en een duidelijk bewijs van 
vakmanschap. Inmiddels staat de derde generatie Indelicato aan het roer van het 
bloeiende bedrijf. De familie is eigenaar van een paar verschillende wijnbedrijven, waar 
Noble Vines er één van is. Noble Vines legt zich toe op het maken van typisch 
Californische wijnen op basis van druiven uit eigen wijngaarden, die zich bevinden in de 
wijnstreken Monterey en Lodi. Dit zijn bekende wijnstreken, met heel uiteenlopende 
microklimaten. Lodi kent een klimaat met koele nachten en warme dagen. Monterey is een 
van de koelste wijndalen van Californië, omdat het profiteert van de nabijheid van de Stille 
Oceaan. In de middag stroomt zeer koele oceaanlucht het dal in, waardoor het erg 
geschikt is voor de aanplant van witte druiven en pinot noir. Dat is ook exact de politiek 
van dit familiebedrijf: elke druif staat exact aangeplant op het juiste terroir. Dat zorgt voor 
wijnen met een voortreffelijke balans en een bijzondere kwaliteit, met een voor 
Californische begrippen zeer opwekkend karakter. 
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Wente Beyer Ranch Zinfandel 
Regio/Subregio: California / Livermore Valley 

Druivenras: 100% Zinfandel 
Vinificatie: Ieder perceel wordt apart geoogst en vergist. Tweemaal daags wordt het sap 
over de “hoed” gesprenkeld en wordt de druivenkap ondergedompeld (pigeage). Deze 
werkwijze verhoogd de kleur en taninne extracties en verbetert het eindresultaat door de 
inwerking van zuurstof. 

 
Wijnomschrijving 

Een intense karmijnrode wijn uit de Livermore regio. Men herkent aroma’s van rood en 
zwart fruit als cassis, braambes en bosbes, maar tevens toetsen van zwarte peper, 
kruidnagel, terroir en ceder. De wijn werd gedurende een 8 tal maanden gerijpt in zowel 
Franse als Amerikaanse barriques, waardoor deze heerlijke Zinfandel een ronde mond 
vullende structuur en afdronk krijgt. 

 

Wijn / Spijs 

Een ware uitdaging en een garandeert succes bij orgaanvlees (kalfsnier of zwezerik), op 
de huid geroosterde vis en gekruide, Mediterrane suddergerechten. 

Ook heerlijk bij harde belegen kazen, rood vlees, rund, lam, wild, wit vlees, gevogelte, vis 
en pasta’s. 
 
 
Serveertemperatuur: 19 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 tot 3 jaar liggen 

 
 
Over de producent: 

Na het vak te hebben geleerd van Charles Krug, stichtte C.H. Wente, een eerste generatie 
Duitse immigrant, zijn wijnmakerij in 1883. Hij leerde al snel dat de warme dagen, koele 
nachten en de gravel achtige grond in de Livermore Valley een ideale basis vormden voor 
het maken van wijn. Hij kocht 48 hectare en plantte wijnstokken. In 1918 kreeg C.H. 
Wente ondersteuning van zijn zoons Ernest en Herman, waar Herman uiteindelijk de wijn-
gaarden zou gaan beheren en Ernest zich in het vak van wijnmaker bekwaamde. Uiteinde-
lijk nam de enige zoon (Karl) van Ernest het bedrijf over waar in 1977 Karls’ jongste zoon 
het stuur overnam. Wente is hiermee in de U.S.A. de oudste wijnmakerij die continu onder 
beheer was van dezelfde familie. Inmiddels is het aantal hectare onder beheer uitgegroeid 
tot 2000 hectare in de Livermore Valley en San Fransisco Bay. Daarnaast heeft Wente 
ook nog 800 hectare onder beheer in Arroyo Seco, Monterey. 
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Chateau. Saint Dominique Puisseguin - St.Emilion 
Regio/Subregio: Bordeaux / Puisseguin St. Emilion 

Druivenras: Merlot en Cabernet Franc 

Vinificatie: Traditioneel 

 
Wijnomschrijving 
Puisseguin is een van de in totaal 4 gemeenten die de naam St.Emilion aan hun 
gemeentenaam mogen toevoegen, omdat hun wijnen zeer sterke gelijkenissen vertonen 
met de wijnen uit deze zeer beroemde en geroemde streek. Deze gemeenten bevinden 
zich alle vier aan de noordoostelijke kant van St.Emilion. De scheidingslijn wordt gevormd 
door de vallei van een miezerig klein riviertje, de Barbanne. Het landschap lijkt sterk op dat 
van St.Emilion, alleen is het hier wat heuvelachtiger. Op de flanken en toppen van deze 
heuvels bevinden zich de wijngaarden. De wijngaarden bestaan voor 80% uit Merlot en 
20% is Cabernet Franc. Niet alleen het landschap doet dus aan St.Emilion denken, maar 
dus ook de aangeplante druivensoorten. De wijnen alhier zijn wat soepeler en wat eerder 
op dronk dan dat U gewend zult zijn van St.Emilion. Het mooi rijpe fruit geeft impressies 
van cassis, pruimen, zwarte bessen en koffie. De smaak is zacht, soepel met veel fruit en 
niet te zware tannines.  
 
Serveertemperatuur: 19 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 2 tot 5 jaar liggen 

 
Over de producent: 
Chateau Saint Dominique telt ongeveer 10 ha. en is sinds 2 jaar eigendom van de 
gerenommeerde familie Rothschild. De afgelopen jaren heeft dit bedrijf veel geïnvesteerd 
in de productiemiddellen om de kwaliteit van de wijnen op het gewenste niveau te 
brengen. 
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Noble Wines - 337 - Cabernet Sauvignon 
Regio/Subregio: Californië | Lodi 
Druivenras: Cabernet Sauvignon  
Vinificatie: Na een koude inweking van 1 tot 2 dagen volgt een gisting op roestvrij staal 
en een verdere opvoeding op een mix van Frans en Amerikaans eiken. 

 
Wijnomschrijving 
Heerlijk rijpe cabernet. In de geur enorm veel rood- en zwart fruit, cassis en kersen. De 
smaak is lekker stevig. Mooi rijpe tannines, wat kruidigheid, met in de finale zwarte 
bessen, bramen en witte peper. Heerlijk stevig en krachtig, rijp en zwoel. 
 
Achtergrond informatie 
In de serie wijnen van Noble Wines is voor de cabernet sauvignon gekozen voor het Clay 
Station district in de AVA Lodi. Dit is een relatief warme plek, op de uitlopers van de Sierra 
Nevada. Een ideale plek om de cabernet perfect te laten rijpen. Dat is mede omdat de 
ondergrond sterke gelijkenissen vertoont met die in de Bordeaux. De ondergrond bestaat 
uit een diepe laag van vruchtbare rode aarde. Daarover heen ligt een laag met veel stenen 
en keien. Daardoor zijn de wortels gedwongen om diep te gaan voor hun voeding. Ze 
krijgen ook nog water en voedingsstoffen uit de diepere laag in periodes van grote hitte en 
droogte. De perfecte ondergrond voor kloon 337, die hier een heerlijke, rijp en krachtige 
Cabernet oplevert. 
 
Wijn/Spijs 
Een echte eet wijn. Heerlijk bij oma's stoofvlees, rood rundvlees of een 'sunday roast'. 
Mooi bij belegen kazen. 
 
Serveertemperatuur: 16-18 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 2-3 jaar laten liggen 

 
Over de producent: 
De familie Indelicato, afstammelingen van Italiaanse immigranten, was een van de eerste 
families met een eigen wijnbedrijf in Californië. Van de eerste wijngaard in 1924 tot 
''American Winery of the Year'' in 2007 was een lange weg en een duidelijk bewijs van 
vakmanschap. Inmiddels staat de derde generatie Indelicato aan het roer van het 
bloeiende bedrijf. De familie is eigenaar van een paar verschillende wijnbedrijven, waar 
Noble Vines er één van is. Noble Vines legt zich toe op het maken van typisch 
Californische wijnen op basis van druiven uit eigen wijngaarden, die zich bevinden in de 
wijnstreken Monterey en Lodi. De cabernet sauvignon staan aangeplant in de AVA Lodi. 
Lodi kent een klimaat met koele nachten en warme dagen. Dat is erg geschikt voor de 
aanplant van blauwe druiven, die daardoor goed rijpen en mooi aromatisch van karakter 
worden. Dat is ook exact de politiek van dit familiebedrijf: elke druif staat exact aangeplant 
op het juiste terroir. Dat zorgt voor wijnen met een voortreffelijke balans en een bijzondere 
kwaliteit, met een voor Californische begrippen zeer opwekkend karakter. 
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L'Heritage de Chasse Spleen 

Regio/Subregio: Haut- Médoc / Moulis 

Druivenras: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot. 
Vinificatie: Handmatig geoogst, traditionele wijnbouw methoden, opvoeding van 18 
maanden in houten vaten en botteling op het domein zelf. 

 
Wijnomschrijving 
Chateau Chasse Spleen, gelegen in de gemeente-appellatie Moulis, geniet een zeer grote 
reputatie en dankt die met name aan de productie van hun rode wijnen. Deze wijnen staan 
op hetzelfde hoge niveau als vele Grand Cru classés. Tevens wordt Chasse Spleen 
wereldwijd geroemd om zijn constante kwaliteit. In 1976 werd het Chateau door de familie 
Lahary verkocht aan de Societe Bernard Taillan. L'Heritage is de zogenaamde tweede 
wijn van Chasse Spleen d.w.z. een wat toegankelijkere en sneller drinkbare wijn als de 
'eerste', maar in dezelfde stijl. De wijn wordt gemaakt van de druiven van de jongere 
stokken en bestaat uit Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot. De 
wijn heeft een diep paarse kleur en heeft een indrukwekkende neus van zwarte en rode 
bessen, kersen en vanille. Een krachtige wijn met veel lengte en een goede structuur. 
Heritage de Chasse Spleen is zeer geschikt om nog enkele jaren op te leggen 

 
Serveertemperatuur: 19 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 3 tot 5 jaar liggen 

 
Over de producent: 

Het was de directeur van deze firma, Jacques Merlaut, die een aantal zeer belangrijke en 
intelligente beslissingen nam waardoor het mogelijk werd de kwaliteit van de wijnen flink 
op te schroeven. 
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Meleto San Pietro Chianti Classico Riserva 
Regio/Subregio: Toscane / Chianti 
Druivenras: 80%Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon en 5% Syrah 

Vinificatie: Druiven worden met de hand geplukt. Steeltjes worden verwijderd en de 
druiven worden zacht geperst. Alcoholische fermentatie vindt plaats in 53 HL houten 
voeders. Na de fermentatie blijven de schillen nog voor 20 tot 25 dagen in de wijn voor de 
malolactische fermentatie. 

50% van de wijn verblijft voor 18 maanden in Sloveens eiken vaten en de andere 50% van 
de wijn verblijft in 225 L vaten. 

 
Wijnomschrijving 
Diep robijnrode kleur. Intense en complexe aroma’s, met een neus van kers, en florale en 
vanille hints. Zachte en ronde smaak met goed geïntegreerde tannines, met aangename 
alcohol. Goede textuur en een excellente balans. De finish is aanhoudend en heeft een 
volle body 

 
Achtergrond informatie 

De wijngaard van Meleto verwerkt ongeveer 6000 kg druiven per hectare, met de hand ge-
plukt en bestemd voor de productie van de drie grote lijnen van de Meleto wijnkelders: 
250.000 flessen Chianti Classico DOCG, 50.000 flessen Chianti Classico DOCG Reserve 
en 50.000 flessen Castello die Meleto Fiore. 

Een goede wijn voor goede druiven, Chianti Classico Castello di Meleto is een moderne 
wijn die een fijne en elegant smaak heeft. Reserve en Fiore hebben een sterkere struc-
tuur, met een zacht boeket en reflectie van violet. 

 
Wijn / Spijs 

Uitstekend geschikt in combinatie met wild, gevogelte, pasta gerechten,  
paddenstoelen en harde kazen 
 
Serveertemperatuur: 18 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 3 tot 5 jaar liggen. 
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Selezioni Fabiano -  Amarone - Valpolicella Classico  
Regio/Subregio: Veneto | Valpolicella 

Druivenras: Corvina Veronese,Molinara 

Vinificatie: Rijping op eikenhouten barriques gedurende enkele jaren 

 
Wijnomschrijving 

Mooi paarsrood. Heerlijk vol en krachtig. Mooi rijp fruit, zwarte kersen, pruimen, bramen. 
Wat chocolade en kaneel. Krachtig en vol, zacht en rond, verleidelijk, met een heerlijke 
complexiteit, structuur en mooie tannines. 

 
Achtergrond informatie 

Amarone is de klassieke grote wijn van Valpolicella. Het is een vrij recente ‘uitvinding’, 
toen bleek dat er mooie droge wijnen konden worden gemaakt op basis van gedroogde 
druiven. De druiven voor deze wijn drogen enkele maanden in geklimatiseerde kelders, 
zodat het suikergehalte stijgt, terwijl de zuren in de wijn behouden blijven en zelfs ook 
geconcentreerd worden. Na het drogen worden de druiven in januari langzaam vergist, op 
lage temperatuur, om een weelderige en fruitige wijn te maken. Deze rijpt vervolgens 
lange tijd op vat, waarmee een heerlijke en krachtige wijn op fles kan worden gebracht. 

 
Wijn/Spijs: 
Een echte eet wijn. Voor bij rood vlees, lamsschouder of bij wildgerechten. Hert of eend 
met pruimen. Rijke gerechten. 
 
Serveertemperatuur: 16-18 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk, kan ook nog 5 jaar > laten liggen 

 
Over de producent: 

De familie Fabiano kwam in de wijn terecht via grootvader Francesco. Deze zeevaarder 
besloot een hostel te beginnen in Venetië, op de plek waar hij altijd aan boord ging. 
Vervolgens ging hij het avontuur aan door ook in wijn te gaan handelen. Later besloot de 
familie te verhuizen naar Colà di Lazise, in de provincie Verona, om zelf wijn te gaan 
produceren. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Nicola Fabiano al een gevestigd 
wijnmaker, die zijn Lugana en Valpolicella al exporteerde naar onder andere Duitsland. De 
winery werd steeds verder uitgebreid en bouwde een naam op in de productie van 
Amarone, vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 2002 opende het bedrijf een 
eigen wijnbar, om direct contact te krijgen met de wijnliefhebbers. Alessandro Fabbiano, 
nu verantwoordelijk, schenkt ook graag een glas in, en geeft uitleg over de verschillende 
wijnen van het bedrijf. Fabiano heeft in totaal 84 hectare wijngaarden in beheer. Er worden 
wijnen geproduceerd in alle wijngebieden rond de stad Verona: Valpolicella, Bardolino, 
Lugana, Custoza en Soave. Heerlijke wijnen, elk perfect getypeerd voor de streek waar hij 
vandaan komt. 
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Mabis Ripasso della Valpolicella 

Regio/Subregio: Verona 

Druivenras: Corvina, Rondella en Molinara 

Vinificatie: 1 jaar op Sloveens eiken gevolgd door 6 maanden op fles in de kelder. 
 

Wijnomschrijving 

Deze speciale Valpolicella Superiore van de broers Martino en Maurizio Biscardo in Soave 
is intens en diep robijnrood. De wijn is samengesteld uit Corvina, Rondella en Molinara 
druiven. Na de persing wordt voor deze wijn het fermentatieproces opnieuw op gang ge-
bracht, door de warme uitgeperste druivenschillen van de Amarone toe te voegen. Hier-
door krijgt de wijn alle kenmerken van een 'kleine' Amarone die een stuk sneller op dronk 
is en wat minder zwaar van smaak. 

 

De wijngaarden liggen op de heuvels rond Verona op circa 150 tot 250 meter boven de 
zeespiegel. Er is een hoge kalkhoudende concentratie in de bodem, met veel stenen in de 
eerste halve meter van de grond. 

De druiven worden met de hand geplukt en geplaatst in houten kisten bij zonsopgang of 
laat in de avond, om de hitte van de dag te vermijden. De rijping van deze volle wijn vindt, 
gedurende 1 jaar, plaats in 30 hL grote Sloveens eiken vaten. Het rijpingsproces wordt 
vervolgd gedurende een periode van 6 maanden op de fles in de kelders van het domein.   

Het bouquet is rijk en complex, met duidelijke tonen van kersen en op de achtergrond cho-
colade. De smaak is droog, zacht met een volle harmonieuze balans. De afdronk is lang 
en aangenaam.  
 
Wijn / Spijs 
Sterke kazen en geroosterd lamsvlees 
 
Serveertemperatuur: 19 graden 

Potentieel: Op dronk, kan nog 3 – 5 jaar blijven liggen 
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Terre del Barolo – Barolo (Italië) 
Regio/Subregio: Piemonte | Barolo 

Druivenras: Nebbiolo 

Vinificatie: Korte periode in Sloveens eiken vaten en daarna in Barriques voor minimaal 3 
jaar. 
 
Wijnomschrijving 

Heel mooi glas wijn. Prachtig donkerrood van kleur. In de geur wat viooltjes. De smaak is 
een verhaal op zich. Leer, kruiden en rijpe tannines. Verder ook rijp bosfruit, zwarte kers, 
cassis en bramen. Heerlijk zachte tannines, structuur en lengte. Complexiteit en een 
heerlijke balans. 

 
Achtergrond informatie 

Deze Barolo is -uiteraard- het vlaggenschip van de Cantina Terre del Barolo. Hij wordt 
samengesteld uit druiven van een groot aantal verschillende wijngaarden, in bezit van de 
leden van de coöperatie, in alle belangrijke dorpen van de DOCG Barolo. Hierdoor 
ontstaat een bijzondere mix van verschillende terroirs. De ene wijn zorgt voor elegantie, de 
andere voor kracht, en de volgende voor heerlijk fruit of zachte tannine. Een ideale 
combinatie van eigenschappen, die een wijn oplevert met een bijzondere balans en een 
prachtige complexiteit. Een Barolo die schittert in alle opzichten. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk bij vleesgerechten. Dat kan gegrild vlees zijn, maar ook stoofvlees, lamsvlees of 
wild. 

Serveertemperatuur: 17-19 graden 

Bewaarpotentieel: Op dronk, ook nog 5 jaar > laten liggen 

 
 
Over de producent: 

Cantina Terre del Barolo is een dynamische coöperatie, gevestigd in het hart van de 
Barolostreek, tussen de stadjes Alba en Barolo. Het werd opgericht in 1958, op een 
moment dat veel boeren in de Barolo-streek moeite hadden het hoofd boven water te 
houden. Met elkaar samenwerken in een coöperatie was de enige manier om hun wijnen 
voor een goede prijs aan de man te brengen. De coöperatie telt op dit moment zo’n 400 
leden, met een wijngaardbezit dat bij elkaar ongeveer 650 hectare beslaat, in de beste 
terroirs van de Langhe. Wijngaarden van de leden vinden in de beroemde dorpen 
Grinzane Cavour, Serralunga, Monforte d‘Alba, Diano d‘Alba, Barolo, Novello, La Morra, 
Verduno, Roddi en Castiglione Falletto. De totale jaarproductie van dit dynamische bedrijf 
ligt rond de vijf miljoen flessen. Naast de beroemde Barolo en Barbaresco maakt Terre del 
Barolo wijnen met de volgende DOC’s: Nebbiolo d‘Alba, Dolcetto d‘Alba, Dolcetto di Diano 
d‘Alba en Barbera d‘Alba. En daarnaast, in wat kleinere hoeveelheden, wijnen op basis 
van verduno pelaverga, freisa, grignolino, favorita en chardonnay. Wijnen die een perfecte 
afspiegeling vormen van wat deze prachtige streek allemaal te bieden heeft. 
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Marqués de Cáceres  - Crianza   
Regio/Subregio: Rioja 

Druivenras: Tempranillo,Garnacha,Graciano 

Vinificatie: 12 maanden op eiken barriques 

 
Wijnomschrijving 

In de geur aardbei en rode kersen met aangenaam vanille van het hout. In de smaak valt 
vooral het elegante karakter op, maar ook weer het fruit, met rode kersen en aardbeien, 
heerlijk sap, daarna wat kruiden, in combinatie met vanille, een mooie structuur, 
complexiteit, fijne tannines. 

 
Achtergrond informatie 

Voor Marqués de Cáceres is de Crianza een van de belangrijkste wijnen in productie. 
Deze wijn is dan ook een van de vlaggenschepen van het huis. Het is een modern 
gemaakte Rioja, met niet alleen een aangename houtrijping, maar ook veel accent op het 
fruit. Helemaal in de moderne stijl van Marqués de Cáceres. De belangrijkste druif is de 
tempranillo, die 85% van de blend uitmaakt. Hij geeft de wijn zijn fijne en subtiele karakter. 
Garnacha brengt een mooie rondeur en graciano zorgt voor peperigheid en wat frisse 
zuren. Het klimaat in de Rioja zorgt er voor dat de druiven laat worden geoogst, met veel 
kleur en smaak en rijpe tannine. Een Rioja Crianza volgens het boekje, 12 maanden 
gerijpt op barrique. Na botteling rijpt de wijn nog bijna een jaar op fles voor hij op de markt 
wordt gebracht. Hij is dan klaar om gedronken te worden. 

 
Wijn/Spijs 

Een goede keuze in combinatie met de mediterrane keuken zoals bij gegrilde groenten, 
kotelet van pata-negra-varken en pasta met een lichte vleessaus. Lekker met medium 
gerijpte kazen. 

 
Serveertemperatuur: 16-18 graden 

Potentieel: Op dronk, ook nog 3-5 jaar laten liggen 
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Over de producent: 

Enrique Forner veroorzaakte een revolutie in de Rioja toen hij in 1970 besloot om uit de 
Bordeaux, waar hij had gestudeerd, terug te keren naar zijn thuisland Spanje. Zijn ouders 
waren uitgeweken naar Frankrijk nadat Generaal Franco in 1936 aan de macht kwam. 
Enriques vader was parlementslid voor de Republikeinen. De familie kocht de châteaux 
Camensac en Larose-Trintaudon en Enrique deed zijn wijnopleiding bij de beroemde 
professor Emile Peynaud. Naar zijn smaak was Rioja te veel door houtrijping 
gedomineerd. Door het installeren van roestvrijstalen gistingstanks en het maken van 
wijnen in een meer fruitige stijl, veroorzaakte hij in de streek een revolutie. Omdat hij maar 
twee hectaren wijngaarden bezat, gaf hij boeren die aan zijn project druiven leverden een 
aandeel in het bedrijf. Een adellijke vriend van de familie uit Valencia, Don Vicente 
Noguera y Espinosa de los Monteras, de Marques de Caceres, stond Enrique Forner toe 
zijn naam te gebruiken, in ruil voor een jaarlijkse donatie aan een liefdadigheidsinstelling 
van zijn keuze. Zijn band met de Bordeaux bleef. Peynaud was zijn leermeester, en Michel 
Rolland zijn consulent. 

 
Enrique Forner gebruikte wel (nieuwe) eikenhouten barriques, maar bekortte de rijping of 
vat, net als in Bordeaux destijds gebeurde. Hij had groot succes met zijn stijl. Marqués de 
Cáceres is een van de bekendste merken in de Rioja en goed voor eentiende van de 
export van Rioja, naar in totaal maar liefst 130 landen. In 2007 droeg hij zijn taken over 
aan zijn dochter Cristina. In 2011 overleed hij, en liet een prachtig bedrijf achter, dat nog 
altijd is gericht op innovatie en het maken van ‘haute-couture’ Rioja-wijnen. 
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Marqués de Cáceres  - Reserva 
Regio/Subregio: Rioja 

Druivenras: Tempranillo,Garnacha,Graciano 

Vinificatie: 20 maanden op eiken barriques 

 
Wijnomschrijving 

Mooi glas rood, helemaal gemaakt op finesse, met een goede toasting. Aardbeien en rode 
kersen in de geur, in combinatie met een fijne vanilletoon. In de smaak lekker stevig, met 
mooi vanille, rijp en krachtig, met wat mooi afgeronde tannine. Een wijn met een voornaam 
karakter, die verleidt door een combinatie van hout en fruit. 

 
Achtergrond informatie 

Voor Marqués de Cáceres is de Reserva een wijn die geldt als een van de 
vlaggenschepen van het huis. Het is een wijn die in alle opzichten schittert door zijn 
kwaliteit. Het principe van Reserva in de Rioja is dat de wijn minimaal 6 maanden op vat 
rijpt. Daardoor krijgt hij een voornaam, licht gerijpt karakter. Maar dat is niet het enige. Het 
is daarnaast gebruikelijk dat de producent de mooiere druiven gebruikt voor de Reserva. 
Want alleen een wijn met voldoende kracht en fruit kan een lange vatrijping ‘overleven’ en 
toch ook nog een fruitig karakter behouden. De belangrijkste druif in deze wijn is de 
tempranillo, die 85% van de blend uitmaakt. Hij zorgt voor een fijn en subtiel karakter. 
Garnacha levert een mooie rondeur en graciano peperigheid en wat frisse zuren. Dit is 
een Rioja Reserva volgens het boekje, gemaakt op basis van druiven van hoge kwaliteit. 
Na botteling rijpt de wijn nog 18 tot 24 maanden op fles voor hij op de markt wordt 
gebracht. Hij is dan klaar om gedronken te worden, maar kan ook nog even worden 
bewaard. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk bij een gegrilde entrecôte, een braadstuk uit de oven of mooi stoofvlees’. 
Combineert mooi met wild, zoals eend of wild zwijn. 

Serveertemperatuur: 16-18 graden 

Potentieel: Op dronk, tot 10 jaar na oogst 
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Over de producent: 

Enrique Forner veroorzaakte een revolutie in de Rioja toen hij in 1970 besloot om uit de 
Bordeaux, waar hij had gestudeerd, terug te keren naar zijn thuisland Spanje. Zijn ouders 
waren uitgeweken naar Frankrijk nadat Generaal Franco in 1936 aan de macht kwam. 
Enriques vader was parlementslid voor de Republikeinen. De familie kocht de châteaux 
Camensac en Larose-Trintaudon en Enrique deed zijn wijnopleiding bij de beroemde 
professor Emile Peynaud. Naar zijn smaak was Rioja te veel door houtrijping 
gedomineerd. Door het installeren van roestvrijstalen gistingstanks en het maken van 
wijnen in een meer fruitige stijl, veroorzaakte hij in de streek een revolutie. Omdat hij maar 
twee hectaren wijngaarden bezat, gaf hij boeren die aan zijn project druiven leverden een 
aandeel in het bedrijf. Een adellijke vriend van de familie uit Valencia, Don Vicente 
Noguera y Espinosa de los Monteras, de Marques de Caceres, stond Enrique Forner toe 
zijn naam te gebruiken, in ruil voor een jaarlijkse donatie aan een liefdadigheidsinstelling 
van zijn keuze. Zijn band met de Bordeaux bleef. Peynaud was zijn leermeester, en Michel 
Rolland consulent. 

Enrique Forner gebruikte wel (nieuwe) eikenhouten barriques, maar bekortte de rijping of 
vat, net als in Bordeaux destijds gebeurde. Hij had groot succes met zijn stijl. Marqués de 
Cáceres is een van de bekendste merken in de Rioja en goed voor eentiende van de 
export van Rioja, naar in totaal maar liefst 130 landen. In 2007 droeg hij zijn taken over 
aan zijn dochter Cristina. In 2011 overleed hij, en liet een prachtig bedrijf achter, dat nog 
altijd is gericht op innovatie en het maken van ‘haute-couture’ Rioja-wijnen. 
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Marqués de Cáceres  - Gran Reserva 
Regio/Subregio: Rioja 

Druivenras: Tempranillo,Garnacha,Graciano 

Vinificatie: 26 maanden op eiken barriques 

 
Wijnomschrijving 

Heel klassiek, stevig en krachtig, maar ook veel finesse en elegantie. In de geur wat 
zwarte bessen en bramen. Je proeft dan laurier, bitters, pure chocolade, zwarte peper en 
wat aangename vanilletonen van het hout. Heerlijke tannines, mooie lengte, donker en 
krachtig. Aantrekkelijke, lange afdronk. 

 
Achtergrond informatie 

Voor Marqués de Cáceres is de Gran Reserva een wijn die geldt als een van de 
bijzondere pareltjes van het huis. Het is een wijn die in alle opzichten schittert door zijn 
kwaliteit. 
De belangrijkste druif is de tempranillo, die 85% van de blend uitmaakt. Hij geeft de wijn 
zijn fijne en subtiele karakter. Garnacha zorgt een mooie rondeur en graciano voor 
peperigheid en wat frisse zuren. Voor deze wijn worden uitsluitend druiven van zeer hoge 
kwaliteit gemaakt, met rijpe tannines en de voor de tempranillo zo kenmerkende fijne 
zuren. Het klimaat in de Rioja zorgt er voor dat de druiven laat worden geoogst, met veel 
kleur en smaak. Een Gran Reserva volgens het boekje. Na botteling rijpt de wijn nog 
minimaal drie jaar op fles voor hij op de markt wordt gebracht. Hij is dan klaar om 
gedronken te worden, maar kan ook nog uitstekend worden opgelegd. 

 
Wijn/Spijs 

Heerlijk bij wildgerechten met een rode wijnsaus. Ook op zijn plek bij lams(stoof)vlees of 
rundvleesgerechten uit de koekenpan of oven. Tevens goed in te zetten bij harde gerijpte 
kazen. 

Serveertemperatuur: 16-18 graden 

Potentieel: Op dronk, tot 10 jaar na oogst 
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Over de producent: 

Enrique Forner veroorzaakte een revolutie in de Rioja toen hij in 1970 besloot om uit de 
Bordeaux, waar hij had gestudeerd, terug te keren naar zijn thuisland Spanje. Zijn ouders 
waren uitgeweken naar Frankrijk nadat Generaal Franco in 1936 aan de macht kwam. 
Enriques vader was parlementslid voor de Republikeinen. De familie kocht de châteaux 
Camensac en Larose-Trintaudon en Enrique deed zijn wijnopleiding bij de beroemde 
professor Emile Peynaud. Naar zijn smaak was Rioja te veel door houtrijping 
gedomineerd. Door het installeren van roestvrijstalen gistingstanks en het maken van 
wijnen in een meer fruitige stijl, veroorzaakte hij in de streek een revolutie. Omdat hij maar 
twee hectaren wijngaarden bezat, gaf hij boeren die aan zijn project druiven leverden een 
aandeel in het bedrijf. Een adellijke vriend van de familie uit Valencia, Don Vicente 
Noguera y Espinosa de los Monteras, de Marques de Caceres, stond Enrique Forner toe 
zijn naam te gebruiken, in ruil voor een jaarlijkse donatie aan een liefdadigheidsinstelling 
van zijn keuze. Zijn band met de Bordeaux bleef. Peynaud was zijn leermeester, en Michel 
Rolland zijn consulent. 

Enrique Forner gebruikte wel (nieuwe) eikenhouten barriques, maar bekortte de rijping of 
vat, net als in Bordeaux destijds gebeurde. Hij had groot succes met zijn stijl. Marqués de 
Cáceres is een van de bekendste merken in de Rioja en goed voor eentiende van de 
export van Rioja, naar in totaal maar liefst 130 landen. In 2007 droeg hij zijn taken over 
aan zijn dochter Cristina. In 2011 overleed hij, en liet een prachtig bedrijf achter, dat nog 
altijd is gericht op innovatie en het maken van ‘haute-couture’ Rioja-wijnen. 

 
 


