
Al sinds het jaar 2000 werken wij met de voortreffelijke wijnen 

van La Couronne. Door het plotselinge overlijden van de jonge 

wijnmaker Spike Russel en de verkoop van de winery niet 

lang daarna, kwam het bedrijf in onrustig vaarwater. Voor ons 

een reden om de situatie even aan te zien en de kwaliteits

ontwikkeling op een afstand te volgen.

Het bedrijf kreeg een nieuwe eigenaar, die investeerde in 

kwaliteit, en in 2007 werd er bovendien een topwijnmaker 

aangetrokken in de persoon van Morne Landman. Morne is 

een man die zoekt naar elegantie, balans en complexiteit.  

Zijn wijnen wisten ons zo te bekoren dat wij er niet 

omheen konden om La Couronne weer in onze armen  

te sluiten!

2008 Sauvignon La Couronne
Franschhoek, Zuid-Afrika

De druiven werden in alle vroegte met de hand 

geplukt en in speciale gekoelde kisten naar de 

kelder vervoerd; gekoeld om de frisse, sprankelende 

aroma’s goed te bewaren.

Proefnotitie: het parfum is prachtig fris en exotisch 

en stuift het glas uit. Heerlijk zijn de tonen van 

meloen, citrusfruit, kruisbes en buxus. De smaak 

wordt gekenmerkt door een zuivere en frisse aanzet 

met tonen van rijp wit en geel fruit en witte bloe

men, met in de afdronk fijne, verkwikkende zuren.

Schenkadvies: heerlijk als aperitief, bij een zomerse 

salade, een puur visgerecht of een geitenkaasje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,45 per fles (normaal € 8,60)

Na een afwezigheid van ruim twee jaar is La Couronne bij 
ons terug in het assortiment.  

En hoe! De wijnen van de nieuwe wijnmaker Morne 
Landman zijn in één woord spectaculair. 
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Het domein La Couronne - ‘kroon’ in het Frans - is vernoemd naar het schip dat tijdens de uittocht van 

de Hugenoten uit Frankrijk in 1668, 277 Hugenoten naar Zuid-Afrika bracht. Deze Franse Hugenoten 

vormden de eerste immigranten en gaven naam aan de streek Franschhoek, vlak bij Stellenbosch. Tot 

1999 werden de druiven verkocht aan de plaatselijke coöperatie, toen toenmalig eigenaar Miles Oates 

het plan opvatte om zelf wijnen te gaan produceren. Het huidige management (The Austrian Trust) nam 

in 2007 de ambitieuze wijnmaker Morne Landman in dienst. Onder zijn bezielende leiding is La Couronne 

hard op weg om zich onder de topdomeinen van Zuid-Afrika te scharen.

Bijna als vanzelfsprekend stichtten deze kolonisten agrarische bedrijven, binnen welke bedrijfstak de 

wijnbouw een van de meest succesvolle bleek. Het heersende microklimaat, waarbij zon en dagwarmte 

ideaal combineren met een frisse bergwind en koele nachten als gevolg van de hogere ligging aan de 

voet van de Tafelberg, is dan ook zeer geschikt voor de aanplant van wijnstokken. De wijngaarden van 

La Couronne brengen al vele jaren uitstekende druiven voort. In 1999 was de eigen wijnkelder klaar en 

werden de wijnen voor het eerst op La Couronne zelf gemaakt. Tien jaar later worden hier, onder de 

bezielende leiding van Morne Landman, enkele van de beste wijnen van Franschhoek en misschien zelfs 

wel van Zuid-Afrika gemaakt.

De kroonjuwelen 
van Franschhoek
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2006 Merlot La Couronne
Franschhoek, Zuid-Afrika

Proefnotitie: Een opvallend rijke en smeuïge  Merlot.  

De druiven ondergingen  na de oogst een koele inweking  

om smaak- en kleurstoffen aan de druiven te 

onttrekken . De most vergistte op roestvrijstalen tanks 

en rijpte vervolgens zestien maanden op deels nieuwe 

eiken vaten. De neus is schitterend met tonen van 

zwart fruit, mint en leer. De smaak is vol en krachtig , 

maar bezit tegelijkertijd veel souplesse en een bessige 

sappigheid. In de afdronk vinden we aangenaam 

rijpe, frisse tanninen en een lichte toast.

Op dronk: tussen nu en 2012

Schenkadvies: uitstekend bij een lekkere pasta, 

bij rood vlees of bij een wild eendje.

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

2006 Shiraz La Couronne
Franschhoek, Zuid-Afrika

Proefnotitie: Net als bij de Merlot ondergingen de druiven  

allereerst een koele inweking, waarna de gisting op 

roestvrijstalen vaten plaatsvond. De houtrijping  duurde 

voor de Shiraz 25 maanden  waarbij 70% van de vaten 

nieuw werd aangekocht . De kleur is donkerpaars, 

tegen  zwart aan. Het parfum wordt gekenmerkt 

door tonen van rijpe bramen, zwarte kersen, witte 

peper, laurier en chocolade. De smaak is rijk en 

geconcentreerd  met een vol, sappig fruit, kruiden , frisse 

zuren en aangenaam zoete tanninen  in de afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Schenkadvies: van genieten bij de barbecue,  

bij lamsbout en gegrild vlees. 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,50)

2008 Chardonnay La Couronne unwooded  
Franschhoek, Zuid-Afrika

Proefnotitie: Een heerlijke wijn waarin op perfecte  wijze 

de kracht en de structuur van de chardonnay druif en 

zijn frisheid en elegantie gecombineerd worden. De neus 

geurt naar rijp wit en tropisch fruit en iets van witte 

bloemen. De smaak wordt gekenmerkt  door een 

mooie, frisse aanzet en opnieuw rijpe fruittonen 

van peer, ananas  en groene appel. De afdronk is 

elegant en fris.

Schenkadvies: een perfect aperitief of 

bijvoorbeeld  bij een lekker visje of een  

lekkere  maaltijdsalade.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,45 per fles (normaal € 8,60)

2007 Chardonnay La Couronne wooded  
Franschhoek, Zuid-Afrika

Proefnotitie: Deze Chardonnay werd voor 50% op 

eikenhouten vaten en voor 50% op roestvrijstalen  vaten  

gevinifieerd. Vervolgens werd de geassem bleerde wijn elf 

maanden op deels nieuwe eikenhouten vaten opgevoed. 

De geur is mooi expressief  met exotisch fruit, hinten 

van hazelnoot en een lichte toast. De smaak is vol en 

rond, maar met voldoende frisheid, sappige zuren  en 

iets citrusfruit in de afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Schenkadvies: mooi bij een vettere vis, met een 

wat krachtigere saus, wit vlees of bijvoorbeeld 

gevogelte.

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,60 per fles (normaal € 9,90)

Proefpakket 
‘De kroonjuwelen van Franschhoek’
U kunt deze vier flessen ook als proefpakket 
bestellen . U ontvangt dan van iedere wijn  
drie flessen .

Speciale prijs: € 106,00
(normaal € 119,70)

(slechts één pakket ‘De kroonjuwelen van Franschhoek’  

per bestelling mogelijk)
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Proef het voorjaar!

Ieder jaar zo rond eind maart begint het te kriebelen. De lente komt eraan en dat 

betekent ook dat de eerste proefflessen van het nieuwe rosé-oogstjaar binnenkomen. 

Met veel plezier en ‘kritische neus’ worden de wijnen geproefd en gekeurd. En op dat 

moment wanen wij ons al op het terras, in de tuin of aan tafel met een goed glas rosé. 

Voor ieder moment een ander type rosé, dus om het u gemakkelijk te maken hebben wij 

zes Franse favorieten geselecteerd.
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2008 Bordeaux rosé 
Château Labatut-Bouchard

Inmiddels hebben velen van u al kennis 

gemaakt  met de witte en rode wijn van dit 

vooraanstaande domein in de Premières 

Côtes deBordeaux. De sympathieke 

eigenaar/wijnmaker Frédéric Mehaye maakt 

echter ook een voortreffelijke rosé met een 

uit stekende  prijskwaliteitverhouding. Deze 

2008 is elegant en breed inzetbaar. 

Proefnotitie: Mooi bleekroze van kleur. De geur is 

fris-kruidig met nuances van klein rood en wit fruit. 

In de smaakaanzet eveneens fruitig en fris, kent de 

wijn voorts in de smaak een mooie vette structuur 

en een verkwikkende afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011 

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,75 per fles (normaal € 6,70)

2008 La Bouderry –  
Côtes de Provence  rosé
Domaine la Bernarde

De roséwijnen van de Côtes de Provence 

kennen inmiddels wereldfaam. Wij zijn 

al jaren fan van de rosés van Domaine la 

Bernarde. De stenige en kalkrijke grond van 

het domein zorgt in combinatie met een 

gisting op lage temperatuur voor een frisse 

en elegante stijl die nooit verveelt.  

Proefnotitie: Prachtige zalmoranje kleur. In 

de geur ontdekken we framboos, bloemen en 

Provençaalse  kruiden. De smaak is elegant, bezit 

nuances van wit fruit, heeft frisse zuren en een 

kruidige afdronk. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,10 per fles (normaal € 8,20)

Proefpakket rosé
U kunt deze zes wijnen ook als 
proefpakket  bestellen. 
U ontvangt dan van iedere  
wijn twee flessen.

Speciale prijs: € 79,90 
(normaal € 90,10)

(slechts één pakket ‘rosé’ per bestelling mogelijk)

2008 Zoé & Cie rosé 
Vin de Pays des Côtes Catalanes

Deze rosé is een prachtig huwelijk tussen 

de druiven grenache en syrah van hoger

gelegen percelen. Met respect voor de 

natuur en het terroir heeft het team van  

La Préceptorie de Centernach in Maury een 

wijn gecreëerd met een optimale fruit

expressie. Een echte eetrosé, heerlijk bij de 

barbecue of een kruidig visje. 

Proefnotitie: De neus biedt een breed palet 

aan fruitaroma’s als framboos, wilde aardbei 

en wat citrus. In de smaak zwoel fruit, veel sap 

en specerijen . Lange, pittige afdronk met een 

aangename  frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2008 L’Orangeraie rosé 
Vin de Pays d’Oc

Nicolas en Miren de Lorgeril zijn inmiddels 

de tiende generatie wijnmakers van deze 

familie. Met veel passie, ervaring en respect 

voor de natuur worden in het gebied 

rondom de prachtige middeleeuwse stad 

Carcassonne al sinds 1650 karakteristieke 

wijnen gemaakt. Deze rosé is niet te zwaar, 

frisfruitig en werkelijk onweerstaanbaar.   

Proefnotitie: Mooie lichtroze kleur. Delicate neus 

met tonen van klein rood fruit en bloemen. De 

smaak is levendig met tonen van rijpe aardbei en 

framboos. Een soepele, ronde afdronk maakt deze 

rosé ideaal als aperitief en begeleider van lichtere 

(vis)gerechten. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 4,85 per fles (normaal € 5,70)

2008 Initiale – Saint-Chinian rosé 
Domaine des Jougla

In het prachtige bosrijke achterland van 

de Middellandse Zee ligt niet ver van de 

stad Béziers het kleine familiedomein van 

Jougla. Maar liefst vier locale druiven, de 

syrah, mourvèdre, grenache en cinsault 

geven een intense, frisse en kruidige wijn. 

Proefnotitie: Verleidelijke bleekroze kleur. De neus 

zit vol rode vruchtjes en is bovenal lekker kruidig. 

In de smaak veel sap, fruit en een aangename 

‘bite’. Heerlijk bij salades, wit vlees en gekruide 

gerechten. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,30 per fles (normaal € 8,45)

2008 Mas des Dames rosé
Coteaux du Languedoc

De Nederlandse wijnmaakster Lidewij Kuijper  

heeft maar één doel en dat is zuivere wijnen 

maken. Dit jaar heeft zij naast de druiven 

grenache en syrah voor het eerst een flinke 

dosis mourvèdre toegevoegd, wat zorgt voor 

extra complexiteit, fruitexpressie en diepgang. 

De prachtige lichtroze kleur werd verkregen 

door pas op het laatste moment de syrah, die 

de meeste kleur afgeeft, ‘binnen  te halen’. 

Proefnotitie: Een kruidige neus met tonen van 

bessig fruit en rode grapefruit. De smaak is breed 

en sappig, met opnieuw wat kruiden, en eindigt in 

een lange frisse finale. Lidewij is erin geslaagd een 

biologische toprosé te maken. 

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,00 per fles (normaal € 8,10)
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Stuivende Sauvignons 
voor de lente

Met de eerste mooie lentedagen alweer achter de rug is de tijd aangebroken voor 

verkwikkende wijnen. Overal is het jonge lentegroen net ontloken, met frisse 

en stuivende geuren. Welk druivenras roept hier meer associaties mee op dan 

de sauvignon  blanc? Wij hebben zes verschillende wijnen van zes verschillende 

terroirs , met alle hun eigen karakteristieken, uitgezocht die allemaal gemaakt zijn 

van dit ene druivenras.
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Stuivende Sauvignons 
voor de lente

2008 Sauvignon - Vin de Pays d’Oc
Collovray & Terrier

Dat de Bourgondische compagnons Thierry 

Collovray en JeanLuc Terrier gespeciali

seerd zijn in chardonnay mag geen verba

zing wekken. Dat zij nu ook een uitstekende 

Sauvignon maken heeft u vorig jaar aan 

den lijve kunnen ondervinden. Wegens het 

overweldigende succes konden wij ook dit 

jaar niet om hun Sauvignon heen. 

Proefnotitie: De neus is rijk en complex met 

florale tonen en de geur van abrikozen. De smaak 

biedt veel spanning, met rijpe appel, een goede 

vulling en tintelfrisse zuren in de afdronk.

Schenkadvies: Groene salade met olijven en 

Provençaalse kruiden.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,90 per fles (normaal € 6,90)

2008 Sauvignon - Vin de Pays d’Oc
L’Orangeraie

De Chardonnay van dit domein is al jaren 

onze vaste huiswijn. Tegenwoordig hebben 

ze echter ook een fantastische Sauvignon. 

De kalkrijke bodem van de heuvels rondom 

Carcassonne, het mediterrane klimaat en 

de hoge ligging van de wijngaarden zijn 

uitermate geschikt voor sauvignon. Een 

koude weking van de druiven haalt de 

smaak en geurstoffen optimaal naar voren. 

Proefnotitie: Een stuivende en frisse geur met 

dat grassige dat zo kenmerkend is voor sauvignon. 

De smaak biedt een verrukkelijk fris fruit en een 

aangename, lange afdronk.

Schenkadvies: Crudités met pikante 

(knoflook )saus.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,20 per fles (normaal € 6,10)

Proefpakket  
‘Stuivend Sauvignon’
U kunt deze zes flessen ook als proef-
pakket bestellen. U ontvangt dan van 
iedere wijn twee flessen.

Speciale prijs:  € 90,00
(normaal € 100,80)

(slechts één pakket ‘Stuivend Sauvignon’ 

per bestelling mogelijk) 7
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2008 Valençay
Domaine Olivier Garnier 

Deze Valençay was dé ontdekking van vorig 

jaar. Door de bodemsamenstelling en het 

klimaat die bijna identiek zijn aan die van 

de beroemde ‘buur’ Sancerre, alsmede 

de ambitie van wijnmakers Olivier en Eric 

Garnier, zijn alle ingrediënten aanwezig om 

bijzondere wijnen te maken.

Proefnotitie: Een schitterende minerale neus met 

mooi rond fruit. De smaak heeft heerlijk frisse 

tonen van groene appel en een stevige body met 

een hint van vuursteen in de afdronk. 

Schenkadvies: Gepocheerde zalm met een 

saus van crème fraîche en dille.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,80 per fles (normaal € 7,90)

2008 Sauvignon Touraine
Jacky Marteau

Jacky Marteau produceert al jaren één van 

de beste Sauvignons in Touraine. Na de 

persing wordt de most zeven dagen lang 

gekoeld om te stabiliseren . De gisting is vol

ledig temperatuur gecontro leerd  en de wijn 

blijft daarna tot aan de botteling op zijn 

gistsporen  liggen; dit alles om de maximale 

expressie uit de druif in de wijn te krijgen.

Proefnotitie: De geur is expressief met fris fruit en 

een toon van vers gemaaid gras. De wijn is vrij rijk 

en biedt heerlijk sappige zuren met opnieuw dat 

frisse fruit in de finale. 

Schenkadvies: Frisse salade met verse 

geiten kaas en krokant gebakken spek.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,35 per fles (normaal € 7,40)

2008 Bornos Sauvignon - Rueda
Bodegas de Crianza Castilla la Vieja 

Antonio Sanz heeft alweer 20 jaar geleden 

ingezien dat het klimaat en de kalkrijke 

grond in Rueda uitstekend geschikt zijn 

voor sauvignon blanc. Om de frisheid te 

bewaren wordt de wijn ’s nachts geoogst. 

Het resultaat is één van Spanjes mooiste 

Sauvignons.

Proefnotitie: Heel stuivende neus met tonen van 

buxus en tropisch fruit. De smaak is rijk, exotisch 

en met een schitterende frisheid in de afdronk.

Schenkadvies: Gamba’s uit de oven, gemari

neerd met limoensap en rode peper.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,95 per fles (normaal € 9,15)

2008 Sauvignon - Marlborough
Staete Landt

De oogst van 2008 was één van de mooiste 

van de afgelopen tien jaar in NieuwZee

land. In de winter viel er voldoende regen, 

waarna een zonrijke lente volgde. Een 

schitterende en lange zomer gaf uiteindelijk 

fantastisch gezonde en rijpe druiven. Door 

alle zes de percelen apart te oogsten, ver

gisten en op te voeden, werd het optimale 

resultaat uit de druiven gehaald. 

Proefnotitie: Mooie aromatische neus vol exotisch 

fruit en een hint van groene asperge. De smaak 

heeft een uitstekende balans tussen het rijke, 

exotische fruit en de minerale frisheid. 

Schenkadvies: Vis en vogelgerechten, 

eventueel  Aziatisch gekruid.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,35 per fles (normaal € 12,95)
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Meer dan vier eeuwen oud is Domaine des Jougla, gelegen 

in het hart van het AOC-gebied Saint-Chinian. Wijn zit in 

alle vezels van de familie Jougla, met wie wij ooit begin 

jaren tachtig van de vorige eeuw mochten kennis maken. 

De modernste technieken en oude tradities  ontmoeten 

elkaar in de kelder van het domein en verraden de 

passie van deze sympathieke  wijnfamilie. 

Een wijn om  
te koesteren
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colofon

De mediterrane invloeden enerzijds, de Atlantische  

anderzijds voorzien de wijngaarden van Saint

Chinian  van zowel voldoende warmte als regen, 

terwijl de Cevennen bescherming bieden tegen 

de koude noordenwinden. Waar oorspronkelijk 

carignan de hoofdrol speelde, zag de familie het 

potentieel van andere druiven als syrah, grenache  

en mourvèdre, die door de jaren heen dan ook 

steeds meer werden aangeplant. Finesse en 

souplesse  zijn leidende begrippen bij de vinificatie 

van hun wijnen. 

2007 Saint Chinian Initiale
Domaine des Jougla

De grenache, syrah, mourvèdre en carignan zijn 

afkomstig van wijngaarden verspreid over de hele 

appellatie. Ze werden op inoxtanks gevinifieerd en 

de assemblage rijpte vervolgens op grote foeders. 

Deze Initiale geeft bij uitstek het expressieve 

karakter van de streek weer. 

Proefnotitie: Het zeer aanwezige rode en zwarte fruit 

van bramen, gekonfijte kersen en bessen gaat samen met 

aroma’s van kruiden, leer, tabak en vers brood. De smaak 

is heel rijk en smeuïg met heerlijke fruitnuances die goed 

harmoniëren met de zachte tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,60 per fles (normaal € 8,75)

EXTRA KORTING
(ook in combinat ie  me t de Sauv ignon

L a Couronne op de vo or pag ina)

Vanaf  60 f lessen 5%
Vanaf   120 f lessen 10%

Koop samen met vrienden voor de hoogste kor ting
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