
Waarschijnlijk dankt de wijn zijn populariteit vooral aan de 

combinatie van deze zaken. Ooit plantte Guy Boutière in een 

soort van opwelling een perceel met merlot aan om, zoals hij 

aangaf, “zijn kleine Pétrus” te maken. Omdat de merlotdruif 

in de Zuidelijke Rhône niet is toegestaan, werd zijn wijn 

gedeclasseerd tot landwijn. Ondanks dat de merlot het op 

zijn perceel best goed deed, was Boutière niet tevreden over 

de kwaliteit en assembleerde hij de merlot met een gelijk deel 

syrah. De wijn die toen ontstond was voortreffelijk. Reeds 

bij zijn ‘geboorte’ ontdekten wij de wijn en wij kopen nu 

jaarlijks bijna de gehele oogst, die helaas vrij bescheiden is.

2008 Vin de Pays de Vaucluse
Domaine du Pesquier - Mon Petit Pétrus

Persoonlijk zijn wij verrukt over dit nieuwe 

oogstjaar van Mon Petit Pétrus. De regen die begin 

september in deze streek viel heeft de wijn een 

zekere frisheid en elegantie gegeven, zonder het 

karakter van de wijn aan te tasten.

Proefnotitie: De wijn geurt naar klein rood en zwart fruit 

als bosaardbeitjes, kersen en zwarte bessen, maar ook iets 

laurier en kruidnagel. De smaak wordt gekenmerkt door 

een prima concentratie van rijp fruit, kruiden, elegante 

tanninen en frisse zuren.

Schenkadvies: Uitstekend bij stoofvlees, rood vlees, 

klein wild of zo maar met een stukje harde kaas.

Op dronk: tussen nu en najaar 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)

Wat maakt deze ‘eenvoudige’ vin de pays nu toch zo ongekend populair? Voor de één is het zijn geuzennaam, voor de ander de 
aanwezigheid van de in Gigondas ‘verboden’ merlotdruif en voor weer een ander omdat het ronduit een geweldig glas is.
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“Mon Petit Pétrus”: Waar een kleine wijn groot in kan zijn
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Wanneer de wind buiten harder begint te waaien en de 

verwarming binnen wat hoger gaat, krijgen wij als vanzelf 

weer zin in wild, gebraad en andere winterse vleesgerechten. 

Hierbij drinken wij dan niets liever dan een hartverwarmende 

wijn uit de Rhône. Grenache, syrah en mourvèdre zijn de druiven 

die in deze tijden onze harten sneller laten kloppen. Wij bieden 

u hier een zestal meesterlijke rode rhônewijnen aan, stuk voor 

stuk gemaakt door topproducenten.

Het grote genieten
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2008 Côtes du Rhône  
‘La Dame Rousse’ 
Domaine de la Mordorée

Mordorée is dé referentie in de Zuidelijke 

Rhône voor Lirac en Tavel, maar eigenlijk 

is alles wat Christophe Delorme maakt 

voortreffelijk. Zijn Châteauneuf-du-Pape is 

wereldberoemd, maar zijn ‘eenvoudige’ 

côte du rhône verraadt dezelfde klasse!

Proefnotitie: Een zéér aantrekkelijke wijn, met 

veel sap, een kruidig rijp fruit, zoetige tanninen, 

iets vanille en chocola en een mooie frisheid.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,90 per fles (normaal € 9,10)

2007 Cairanne  
Réserve des Seigneurs
Domaine de l’Oratoire Saint-Martin

Wellicht het domein met de beste prijs-

kwaliteit verhouding in de Rhône. Al hun 

wijnen zijn van topniveau en altijd zéér 

betaalbaar. Deze Réserve des Seigneurs 

werd meerdere malen uitgeroepen tot ‘wijn 

van het jaar’. De 2007 is wederom een 

klasse apart.

Proefnotitie: Het parfum biedt rijpe tonen van 

klein rood en zwart fruit, peper, kruiden en iets 

kreupelhout. De smaak is rijk, met mooie 

fruit tonen die prachtig in balans zijn met de 

frisse zuren.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 11,15 per fles (normaal € 12,70)

2008 Vin de Pays de Méditerranée
Domaine Chante Cigale

Een landwijn, die hier niet mag ontbreken. 

Natuurlijk wordt Chante Cigale geroemd om 

zijn Châteauneuf-du-Pape, maar deze wijn 

gemaakt van jonge aanplant afkomstig van 

wijngaarden net buiten de appellation, wordt 

met evenveel zorg gemaakt en is heerlijk.

Proefnotitie: In de neus rode kersen, aardbeien, 

iets kruidnagel en laurier. De smaak is smeuïg 

en rijp, met opnieuw veel fruit, frisse tanninen, 

veel sap en een heerlijk kruidige afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 8,40 per fles (normaal € 9,65)

2007 Côtes du Rhône  
‘Vigne du Prieuré’
Château Gigognan

Ook hier hebben we te maken met de 

‘instapwijn ’ van een producent uit 

Châteauneuf-du-Pape. Verantwoordelijk 

voor het grote succes van dit château is Eloi 

Dürrbach  van Domaine de Trévallon, in 

Frankrijk eind vorige eeuw uitgeroepen  tot 

wijnmaker van de eeuw.

Proefnotitie: Deze wijn van Dürrbach blinkt 

uit in harmonie. Het rijpe fruit is elegant en 

kruidig, ondersteund door mooie zuren en een 

uitstekende afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,75 per fles (normaal € 8,95)

2007 Côtes du Rhône 
Cuvée ‘Mon Coeur’
J.L. Chave Sélection

Domaine Jean-Louis Chave geldt als één 

van de meest bijzondere domeinen ter 

wereld. Okhuysen is al ruim veertig jaar 

de trotse importeur. Sinds kort maakt 

Jean-Louis op bescheiden schaal ook wijn 

van druiven die hij selecteert bij bevriende 

boeren.

Proefnotitie: Een indrukwekkende wijn met 

een prachtig geconcentreerd en puur fruit, iets 

leer, kreupelhout en een verrukkelijke finale.

Op dronk: tussen nu en 2014

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 10,75 per fles (normaal € 12,25)

2007 Côtes du Rhône   
Cuvée des Templiers
Les Vignerons de Villedieu

Eigenlijk werken wij niet met Caves Coopé-

ratives, maar om deze prachtige wijn van de 

zeer op kwaliteit gericht werkende Cave de 

Villedieu konden we gewoon niet heen. De 

Cuvée de Templiers is een wijn vol plezier 

voor een fantastische prijs.

Proefnotitie: Een heerlijke sappige wijn, met 

zachte, rijpe fruittonen, een lichte kruidigheid 

en vriendelijke tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 5,50 per fles (normaal € 6,45)

Proefpakket ‘Rhône’ 

U kunt deze zes rode wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 105,00 
(normaal: € 118,20)

(slechts één pakket ‘Rhône’ per bestelling mogelijk.)



De rijkdom van 
Bordeaux  
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In onze laatste Vinée Vineuse presenteerden wij u onder de kop ‘Tijd voor Bordeaux’ 

drie prachtige ‘petits châteaux’, betaalbare wijnen van hoog niveau. Wij kregen vele 

enthousiaste reacties, maar ook vragen als “vroeger voerden jullie toch veel meer 

van deze petits chateaux?” Niet alleen vroeger, ook vandaag de dag oriënteren wij ons 

breed in Bordeaux op het gebied van betaalbare wijnen van uitstekend niveau. In deze 

streek kunnen ze nu eenmaal alles, dus als je er de weg kent, zoals wij, word je altijd 

beloond. Onderstaande selectie zal menigeen reacties van herkenning ontlokken, 

anderen een mooie gelegenheid bieden om het andere gezicht van Bordeaux beter te 

leren kennen. 
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Proefpakket
 

U kunt deze zes rode wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt 
dan van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 93,50 
(normaal: € 105,50)

(slechts één pakket ‘Bordeaux’  
per bestelling mogelijk.)

2008 Château Labatut-Bouchard
Bordeaux blanc sec

Als er één wijn een vaste plaats in ons assorti-

ment heeft, is het wel deze Labatut. Meermalen  

werd hij op het Proefschrift Wijnconcours 

gekozen tot ‘wijn van het jaar’ en daarbij is hij 

de witte huiswijn van verschillende gerenom-

meerde restaurants. De laatste jaren werden de 

rendementen in de wijngaard verlaagd om de 

kwaliteit nog verder te verhogen. 

Proefnotitie: Mooie, lichtbleke kleur. Het parfum 

is stuivend fris (sauvignon) met licht mineralige 

tonen. In de smaak keert het uitbundige, sappige 

fruit terug, maar tegelijk is hij fijn en zuiver.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,25 per fles (normaal € 7,25)

2008 Château de Fontenille
Entre-Deux-Mers

Stéphane Defraine, eigenaar van Fontenille, is 

één van de mensen die de Entre-Deux-Mers als 

wijngebied weer op de kaart zette. Zijn Fontenille 

blanc is een assemblage van sauvignon (35%), 

sémillon (30%), muscadelle (20%) en sauvignon 

gris (15%) en ademt de kunde van een zeldzaam 

gepassioneerd wijnmaker. 

Proefnotitie: Een aromatische neus, met tonen van 

veldbloemen en fruit van citrus, perzik en meloen . 

De smaak heeft een prachtige frisse zetting, is heel 

zuiver, heeft een brede structuur, lekker rijp fruit 

en aangename zuren in een lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 7,20 per fles (normaal € 8,30)

2006 Château Haut Pasquet
Bordeaux

Tijdens een blindproeverij van ruim vijftig 

wijnen selecteerden wij ooit deze uitstekende 

wijn. De familie Dubourg, al meer dan twee 

eeuwen eigenaar van dit château, staat er om 

bekend zeer harmonieuze wijnen te maken. De 

gunstige ligging van de wijngaarden, hoog op de 

heuvels op een zuidelijke helling, zijn daarbij een 

belangrijke factor. 

Proefnotitie: De wijn heeft een aantrekkelijke 

neus vol fruit van bramen en zwarte bessen, iets 

kruidigs en is lekker pittig. In de mond keert het 

zachte rijpe fruit terug, met ook wat peper en 

aangename  zuren. Heerlijk soepel en harmonieus. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 6,40 per fles (normaal € 7,45)

2006 Château Lescalle
Bordeaux Supérieur

Deze Bordeaux Supérieur is zijn afkomst 

eigenlijk ontstegen. De meeste Haut-Médocs 

halen zijn niveau zelfs niet. Hij wordt dan ook 

gemaakt op het vermaarde Château Maucamps, 

een van de top-cru bourgeois. De merlot is hier 

dominant, wat hem een wat rondere structuur 

geeft. De wijn rijpt op één jaar oude vaten van 

Maucamps.

Proefnotitie: Mooie neus van rijp rood fruit en een 

lichte hint van hout. De smaak biedt fris fruit, een 

elegante structuur, rijpe, zachte tanninen en een 

smeuïge, lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2013

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 8,85 per fles (normaal € 10,15)

2008 Château Giscours
Bordeaux rosé

Een grote naam voor een bescheiden prijs, deze 

bijzondere eetrosé van Giscours. Het is een rosé 

‘saigné’, gemaakt van het ‘eerstweggelopen’ sap 

van de druiven, bestemd voor de grote rode 

Giscours . Door het eerste ‘vrije’ sap uit de cuves 

te laten wegvloeien, wint de rode wijn als het ware 

aan concentratie. Dit roze sap is echter fantastisch 

lekker en wordt daarom als rosé gebotteld. 

Proefnotitie: De neus presenteert een uitbundig 

rood en zwart fruit van de cabernet en merlot. De 

smaak is pittig, met opnieuw dat rijkelijk aanwe-

zige fruit en uitstekende zuren in een lange afdronk.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 9,95 per fles (normaal € 11,95)

2005 Château Turcaud
Bordeaux

Rode wijn uit de Entre-Deux-Mers valt onder 

de appellatie Bordeaux. Turcauds eigenaar 

Maurice Robert vinifieerde de wijn volgens de 

modernste methoden. Daarna rijpte hij twaalf 

maanden op barriques wat hem een subtiele 

houttoets geeft.  

Proefnotitie: De neus biedt een krachtig 

aroma van zwarte bessen. In de smaak komt de 

ronde, soepele smaak van de merlot naar boven, 

gecombineerd  met de kracht van de cabernet-

sauvignon. De wijn heeft verfijnde zuren en een 

mooie fruitige balans. 

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos van 6:
€ 6,60 per fles (normaal € 7,65)



Italië omarmt en 
laat niet meer los… 
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De opmars van Italiaanse wijnen uit minder bekende 

gebieden lijkt niet te stuiten. Veel wijnmakers hebben de 

laatste jaren geïnvesteerd in moderne vinificatietechnieken 

en zijn zich bewust van de kwaliteit van juist de inheemse 

druivensoorten. De wijnen zijn onderscheidend, origineel 

en bevinden zich in een aantrekkelijke prijsklasse. Wij hebben 

zes heerlijke wijnen geselecteerd uit Veneto, Lombardije, 

Abruzzen en de Marken, wijnen die u zeker zullen bekoren. 

Ontdekt u zelf de variatie en schoonheid van deze 

‘Italianen’ en geniet!
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2008 Trebbiano d’Abruzzo
Torre Raone, Lucanto

De schoolvrienden Luciano di Tizio en 

Antonio d’Emilio kochten zo’n twaalf jaar 

geleden dertig hectare wijngaard in de 

Abruzzen en kozen vanaf het begin voor 

een biologische aanpak. Gepassioneerd en 

met respect voor de natuur maken ze pure 

wijnen, waarin het terroir en de authenticiteit 

van de druif goed tot hun recht komen.

Proefnotitie: Gemaakt van 100% trebbiano 

biedt deze witte Lucanto een intens boeket van 

uitbundig exotisch fruit met een hint van citrus. 

Sappig van smaak, zuiver en levendig met een 

mooie, frisse en ronde finale.

Op dronk: tussen nu en 2011

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

2008 Colle della Luna bianco
Monzio Compagnoni, Valcalepio 

Iets ten zuiden van Bergamo, in de provincie  

Lombardije, ligt het prachtige wijndomein 

Monzio Compagnoni. De beroemde 

oenoloog  Donato Lanati, die ook het top-

domein Ceretto  in Piëmonte adviseert , is 

verantwoor delijk voor deze assemblage van 

80% chardonnay en 20% pinot grigio. 

Proefnotitie: Een rijke, volle wijn met in de neus 

tonen van citrus, ananas en meloen. De smaak 

is al even rijk met veel sap en een aangename 

frisheid  in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 12:
€ 7,15 per fles (normaal € 8,25)

2008 Cabernet Colli Berici
Azienda Agricola Cavazza

De DOC Colli Berici vinden we zo’n 50 km 

ten oosten van Verona, in het heuvel achtige 

landschap nabij Vicenza. Hier maakt de 

derde generatie van de Cavazza-familie 

temperamentvolle wijnen met een 

uitstekende  prijs-kwaliteitverhouding.  

Al jarenlang  behoort deze Cabernet tot één 

van onze favoriete ‘huiswijnen’. Toegankelijk-

heid  en fruitexpressie staan voorop, 

gecombineerd  met een subtiele ‘bite’. 

Proefnotitie: In de neus heerlijk bessenfruit met 

een klein pepertje. De smaak is elegant met goede 

rijpe fruittonen en een uitstekende lengte. 

Op dronk: tussen nu en 2012

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

2007 Rosso Piceno - Marche
Conti di Buscareto

De prachtige provincie De Marken wordt 

steeds vaker bezocht als alternatief voor het 

drukke Toscane. Ook als wijngebied staat 

de ‘Marche’ inmiddels op de kaart. Conti di 

Buscareto combineert traditie met moderne 

technieken. Deze Rosso Piceno, gemaakt 

van de autochtone druiven montepulciano 

(70%) en sangiovese (30%), rijpte een klein 

jaar op cuve en is een verleidelijke Italiaan 

die niet snel verveelt! 

Proefnotitie: Aantrekkelijke neus van kersen en 

zwarte bessen met een hint van kruiden. In de 

smaak opnieuw rood en zwoel zwart fruit, met 

zachte en rijpe tanninen in de finale.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs bij doos 6 flessen: 
€ 6,85 per fles (normaal € 7,95)

2008 Valpolicella
Palazzo Maffei

In september introduceerden wij onze 

nieuwe ontdekking in de Veneto-streek, 

Palazzo Maffei, en dat is niet onopgemerkt 

gebleven. Gezien het grote succes willen we 

u nogmaals de kans geven om deze verruk-

kelijke Valpolicella te bestellen. Eigenaar/

wijnmaker Diego Cottini laat zien dat zelfs 

een ‘basis-Valpolicella’ rijk kan zijn, zonder 

elegantie te verliezen.

Proefnotitie: Het rijpe, zwoele fruit knalt het glas 

uit. In de smaak eveneens een mooie concentratie 

van divers rood fruit gecombineerd met een lichte 

kruidigheid. De lange verfrissende finale ten slotte 

maakt deze wijn onweerstaanbaar lekker!

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per 6 flessen: 
€ 6,80 (normaal € 7,90)

2007 Montepulciano d’Abruzzo
Torre Raone, Lucanto

Ingesloten tussen de Apennijnen in 

het westen en de Adriatische zee in het 

oosten , vinden we het ruige landschap van 

de Abruzzen . Het domein Torre Raone 

ontleent zijn naam aan een ruïneachtige 

poort uit de 11de eeuw welke midden op het 

terrein is gesitueerd. Hier profiteert de laat 

rijpende montepulciano-druif volop van de 

warme zomers en een verkoelende zeebries 

wat resulteert in volle, fruitrijke en karakter-

volle wijnen.

Proefnotitie: In de neus ontdekken we kersen, 

bosbessen en wat kruiden. In de smaak veel sappig 

(bos)fruit, een goede frisheid en zachte, smeuïge 

tanninen.

Op dronk: tussen nu en 2012

Speciale prijs per 6 flessen:
€ 7,90 (normaal € 9,10)

Proefpakket ‘Italië’ 

U kunt deze zes rode wijnen ook als 
proefpakket bestellen. U ontvangt dan 
van iedere soort twee flessen.

Speciale prijs: € 85,50 
(normaal: € 96,80)

(slechts één pakket ‘Italië’ per bestelling mogelijk.)



Daarnaast ontstond de behoefte om eenvoudiger  

wijnen te maken, waarvoor ze buiten Madiran  

in de Gascogne een uitstekende wijngaard 

aankochten . Drinkplezier stond voorop, maar ook 

het karakter van de streek moest in de wijnen 

tot uiting komen. Zij kozen dan ook vooral voor 

inheemse druivensoorten, waarvan ze dankzij  

ultramoderne  vinificatiemethoden zowel 

karaktervolle als toegankelijke wijnen wisten te 

creëren, pure wijnen om intens van te genieten!

2008 Les Sarments blanc
Vin de Pays du Comté Tolosan

De ugni blanc en colombard geven de 

wijn een mooie expressieve neus met 

heerlijk tropisch fruit. In de aanzet 

is de smaak stuivend en fris, met 

vervolgens heerlijk citrusfruit en een 

afdronk die lang is, vol spanning 

en met verfrissende zuren. 

Schenkadvies:

Prima wijn als aperitief, bij salades, 

schelpdieren als mosselen, of bij 

een visje.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,35 per fles (normaal € 6,25)

2008 Les Sarments rouge
Vin de Pays du Comté Tolosan

De tannat en cabernet-sauvignon 

werden puur op het fruit gevinifiëerd . 

De neus is pittig met vooral bosbes-

sen en zwarte kersen en ook een licht 

pepertje en wat laurier. De smaak 

is sappig, met opnieuw veel fruit en 

heeft een zachte, rijke afdronk.

Schenkadvies:

Zalige tafelwijn bij rood en gegrild 

vlees, stoofschotels en schapenkaas.

Op dronk: tussen nu en 2011

Speciale prijs bij doos van 6: 
€ 5,35 per fles (normaal € 6,25)
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De bijzondere wijnmakersfamilie Laplace, eigenaar van de 
gelijknamige ‘vignobles’, is al vele decennia de grote motor van 
het illustere herkomstgebied Madiran.


