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Nederland geen wijnland? Marius van Stok-
kum van wijndomein De Linie bewijst het 
tegendeel! Al sinds 1977 maakt Van Stok-

kum in Made in Noord-Brabant schitterende 
wijnen. De wijngaard ligt beschut tegen koude 
winden en grenst aan het waterrijke natuurpark 
De Biesbosch. Zelfs ‘edele’ druivenrassen als 
gewürztraminer, riesling, pinot blanc en pinot 
noir doen het hier verrassend goed! Ze krijgen 
alle aandacht van Van Stokkum, die de wijngaard 
bovendien op biologische wijze bewerkt. Ook in de 
kelders demonstreert hij zijn kennis en talent. De 
wijnen van De Linie zijn een kennismaking meer 
dan waard.

2016 De Linie Wit
De assemblage bestaat uit maar liefst zeven drui-
venrassen. Riesling, pinot blanc, traminer en pinot 
noir staan aan de basis. De blauwe pinot, waarvan 
het sap bij direct persen blank is, maakt de wijn 
voller van smaak. We ruiken groene appels, peer en 
citrusfruit. De smaak heeft een zalige rondeur en 
rijpheid. Tegelijkertijd is hij mooi fris; we proeven 
wit fruit en minerale tonen. De afdronk is verkwik-
kend. Heerlijk als aperitief, bij Zeeuwse mosselen, 
salades met geitenkaas en witvis met een frisse 
saus. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Prijs bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

2016 De Linie Rood
Pinot noir voert de boventoon in de assemblage, 
die verder bestaat uit cabertin (familie van de 
cabernet-sauvignon). De wijn heeft geen houtrij-
ping gehad, dus het fruit speelt de hoofdrol. De 
neus flirt met ‘Loire-rood’: we ruiken fris bosfruit, 
peper en aardse tonen. In de smaak sappig fruit en 
vriendelijke tanninen. Dankzij het warme najaar 
heeft de 2016 een heerlijke zwoele ondertoon en 
nog 13,5% alchohol (zonder chaptalisatie). Heer-
lijk in de zomerse avondzon, als begeleider van een 
pasta met gegrilde groenten of bij een Hollands 
tartaartje. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Prijs bij doos van 6: € 9,90 per fles € 10,95

Prachtige wijnen 
van eigen bodem! DRUIVENFEEST

Als je de gemiddelde consument vraagt welke wijnhuizen hij of zij kent, staan chardonnay en 
merlot in de top 10 van meest genoemde namen. Zo is uit onderzoek gebleken. Ook uitspraken 
als “Ik houd niet van chardonnay, doe mij maar een glas chablis” komen regelmatig voorbij. 

Het illustreert dat de wijnwereld vandaag de dag zeer complex is en behalve voor fanatieke hobbyisten 
en professionals, moeilijk te begrijpen. Veertig jaar geleden was dit toch makkelijker. Wijn kwam uit 
Frankrijk, om precies te zijn uit Bordeaux, Bourgogne, Elzas, Rhône of de Loire. Je wist wat je lekker 
vond (en wat niet). Welke druiven er gebruikt werden deed, op de Elzas na, niet echt ter zake. Tegen-
woordig komt wijn overal vandaan. En dat niet alleen. Nee, wie goed zoekt, vindt overal kwalitatief 
uitstekende wijnen. Was de ‘Nieuwe Wereld’ tien jaar geleden nog vooral producent van commerciële 
wijnen, gericht op de smaak van de consument, waarbij slechts een paar populaire druiven in beeld 
kwamen, tegenwoordig worden ook hier zogenaamde ‘terroirwijnen’ gemaakt. Iets waar de ‘Oude 
Wereld’ het alleenrecht van dacht te bezitten. En omgekeerd, juist in de Europese gebieden 
waar de wijnproductie last heeft van de toegenomen concurrentie, worden steeds meer 
commerciële wijnen gemaakt, naar voorbeeld van de ‘oude Nieuwe Wereld’. Volgt u me nog?
Wij hebben het zelf dan ook niet meer over Nieuwe en Oude Wereld, maar meer over noor-
delijk en zuidelijk halfrond, of nog beter: koele klimaten en warme klimaten. Dat laatste is 
namelijk een doorslaggevende factor in de wijnstijl. Daarnaast is er een goede verdeling te 
maken tussen ambachtelijke en industriële wijnen. Over de geproduceerde kwaliteit zegt 
dit overigens niets. 

Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is dat er steeds meer aandacht is 
voor het aanplanten van de juiste druif op de juiste plek. Het terroir is leidend bij 
de keuze van de druif, en niet de gedachte dat een populaire druif op iedere wille-
keurige plek kan worden aangeplant. Dit zorgt ervoor dat er een enorme variatie 
in het aanbod aan het ontstaan is, waarbij er ook voor (bijna) vergeten autochtone 
druivenrassen weer volop plek is. Liefhebbers vinden het reuze spannend om steeds 
weer wat nieuws te kunnen ontdekken. Met name landen als Spanje en Italië pro-
fiteren hier enorm van. Met het opwarmen van de aarde ontstaan er langzaamaan 
verschuivingen; druiven komen opeens op plekken tot hun recht waar dit voorheen 
niet het geval was. Zelfs in Nederland worden dankzij een voor de wijnbouw gunsti-
ger klimaat, dankzij nieuwe druiven en toegenomen kennis prima wijnen gemaakt. 

We zetten in deze Special de druif centraal; we gaan van klassiek tot verras-
send, van allochtoon tot autochtoon, van warm klimaat tot koel klimaat. De wijnen 
staan per thema bij elkaar, en voor wie breder wil ontdekken, hebben we 
heerlijke proefpakketten samengesteld (zie pagina 11). We openen, hier op 
de linkerpagina, met wijn van Nederlandse bodem! 
Proef en geniet. 

Xavier Kat & team Okhuysen
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Autochtone druivenrassen zijn opgedoken in een bepaalde regio en groeien sindsdien vrijwel alleen 
maar daar. Als je je verdiept in deze ‘eenkennige’ druiven, gaat er een wereld voor je open: alleen 

al Italië heeft 377(!) autochtone druiven. Frankrijk heeft er 204, Spanje 84, Griekenland 77 en zo 
heeft ieder land wel wat origineels te bieden. Proef deze zeldzaam lekkere ‘autochtone toppers’!

2016 Picpoul de Pinet
Moulin de Gassac
Jancis Robinson schrijft in haar vuistdikke 
druivenencyclopedie ‘Wine Grapes’ maar 
liefst drie pagina’s vol over de picpoul. Er 
zijn drie kleurmutaties. Deze Picpoul de 
Pinet - gecreëerd door de gerenommeerde 
wijnmakersfamilie Guibert - werd van de 
witte variant gemaakt, in het gelijknamige 
Franse herkomstgebied. De wijn geurt naar 
witte bloemen, groene appel en mineralen. 
De smaak is zuiver, sappig en sprankelend 
fris, met in de afdronk een fijne bite. 
Onze tip: Doe als de ‘locals’ uit de vis-
sersdorpjes Bouzigues en Mèze en 
geniet van deze wijn bij oesters, coquil-
les en mosselen. Beter wordt het niet!
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,20

2016 Froggy - Muscadet de Sevre
et Maine
Domaine Luneau-Papin
De melon de bourgogne is, verwarrend 
genoeg, dé druif van het westelijke Loire-
gebied. Hij werd hier in de middeleeuwen 
naartoe gebracht, nadat hij uit de Bour-
gogne ‘verbannen’ was. De wijnen die 
ervan gemaakt werden, kregen - vanwege 
de nootmuskaat ofwel ‘noix de muscade’ 
die de Nederlandse handelaars aan de wijn 
toevoegden - de naam muscadet. De fami-
lie Luneau-Papin is gespecialiseerd in dit 
bijzondere druivenras en maakt er wijnen 
van die uitblinken in zuiverheid en fris-
heid. Deze Froggy (de druiven komen van 
het perceel ‘Les Grenouilles’, het Franse 
woord voor kikker) biedt dankzij een rij-
ping ‘sur lie’ ook een mooie complexiteit!
Onze tip: Verrukkelijk bij geitenkaas uit 
de Loire en bij langoustines en kreeft. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 11,50 per fles € 12,75  

2016 Blanco de Albillo 
Bodegas Valduero
Het druivenras albillo heeft vele varian-
ten.  Volgens Robinson komt de ‘enige 
echte’ albillo uit de regio Ribera del 
Duero. In dit gebied heeft Bodegas Val-
duero de zeldzame druif aangeplant 
op hooggelegen wijngaarden, die rijk 
zijn aan kalk. De albillo ontwikkelt een 
maximum aan aromastoffen en een uit-
stekende concentratie. De wijn heeft een 
aantrekkelijke neus van zuidvruchten en 
een geconcentreerde smaak met een fijne 
ziltigheid, een vettige structuur en heer-
lijk fris fruit. Delicioso!
Onze tip: Zalig bij bij vis of kreeft van de 
grill, tapas en Spaanse kazen.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 12,90 per fles € 14,50 

2016 Nero d’Avola – Terre Siciliane
Molino a Vento
De nero d’avola - die zijn naam dankt 
aan zijn ‘geboorteplaats’ Avola - is de 
meest aangeplante druif van Sicilië. Hij 
ontwikkelt hier bij de juiste behande-
ling een geconcentreerde kleur, aroma’s 
van pruimen en chocola, mooie frisse 
zuren en goede tanninen. Echte top-
druiven vonden wij op het nabij Trapani 
gelegen Molino a Vento. Met moderne 
wijnmaaktechnieken maken zij heerlijk 
pure en levendige wijnen. De nero d’a-
vola kreeg bovendien een korte opvoe-
ding op eiken. Hierdoor komt ook het 
‘warme’ karakter van druif schitterend 
naar voren. Een wijn die je in mediter-
rane sferen brengt! 
Onze tip: Schenk iets gekoeld bij ‘pasta 
con la sarde’ (een Siciliaanse pasta met 
sardines, tomatensaus en krenten). 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 6,30 per fles € 6,95 

2016 Lacrima di Morro d’Alba
Conti di Buscareto
Alweer tien jaar gelegen ontdekten wij in 
De Marken het wijnhuis Buscareto. We 
vielen onmiddellijk voor hun ‘autoch-
tone schoonheden’ verdicchio en lacrima. 
De eerste is inmiddels ook in Nederland 
bekend geworden, maar de lacrima kom 
je hier nog steeds maar zelden tegen. En 
dit terwijl van deze ‘tranende druif ’ zulke 
mooie wijnen gemaakt worden! De neus 
van deze 100% lacrima heeft aromati-
sche tonen van kersen, rijp donker fruit, 
laurier en rozen. De smaak is rijk, sappig 
en zit vol fruit. De finale is fris en elegant. 
Onze tip: Heerlijk bij een risotto met gar-
nalen, pittige salami en tomaat. 
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,70 per fles € 10,75 

2015 Blaufränkisch Heide
Birgit Braunstein
De ooit bijzondere grüner veltliner is 
inmiddels een regelrechte hit in Neder-
land. De Oostenrijksers willen meer en 
promoten nu ook hun blaufränkisch. 
Deze Blaufrankisch van de biologisch-dy-
namisch werkende Birgit Braunstein is 
al jaren onze absolute favoriet. De wijn 
is, zoals Hilary Akers in het Financieele 
Dagblad schreef, er eentje die je iedereen 
kunt voorzetten, op elk moment van het 
jaar. “Hij heeft karakter en is toeganke-
lijk. Hij is zacht en soepel, met een aange-
naam randje tannine en een uitstekende 
dosis frisheid. Tjokvol zoetzure kersen 
en zwarte bessen op een hartige onder-
grond van laurier, bonenkruid en zwarte 
peper”.
Onze tip: Serveer iets gekoeld bij een 
paddenstoelenrisotto of bij fazant.  
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 11,40 per fles € 12,70 

Autochtone druiven,
zeldzaam lekkere wijnen
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2015 Chenin blanc - Stellenbosch
Sterhuis
Op de koele Bottelary Hills, een van de hoogste punten van 
Stellenbosch, komen de chenindruiven mooi tot ontwikke-
ling. Chenin blanc is in Zuid-Afrika ook bekend onder de naam 
‘steen’. Pas na 1960 komt men erachter dat het overheersende 
druivenras steen, dat al generaties lang staat aangeplant op de 
Kaap, in werkelijkheid de druif chenin blanc betreft, de smaak-
maker van het Loiregebied. De kleur is strogeel en de uitbun-
dige neus wordt gekenmerkt door tropisch fruit, citrus, mine-
ralen, iets bloemigs en een vleugje hout. De smaakaanzet is fris 
en breed met zowel kracht als elegantie, zit boordevol fruit en 
eindigt in een rijke, iets kruidige finale.
Onze tip: Verrukkelijk bij warmgerookte zalm met waterkers, 
avocado en citroendressing.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 12: € 8,25 per fles € 9,20

2016 Cartagena Riesling - San Antonio
Viña Casa Marín
Het moge geen verrassing zijn dat riesling het goed doet op de 
steile wijngaarden in het Chileense San Antonio, op slechts 
enkele kilometers afstand van de koele Grote Oceaan. De ries-
ling, die zijn grote roem haalt uit de Elzas en Moezel, heeft de 
voorkeur voor een lange rijpingsperiode om in alle rust prach-
tige smaak- en geurstoffen te ontwikkelen. Maria Luz Marín 
en haar zoon Felipe brachten met bodemanalyses in kaart op 
welke percelen de riesling het beste gedijt. De Cartagena Ries-
ling heeft een aromatische neus met levendige aroma’s van cit-
rusfruit, lychee en sinaasappelbloesem. Zeer zuiver en mooi 
mineraal, met een goede structuur en een verleidelijke afdronk.
Onze tip: Als aperitief of heel spannend bij een Thaise groene 
curry met gamba’s.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 10,50 per fles € 11,75

Vertrouwde druiven van ver …
verrassend goed!

2016 Sauvignon ‘Pure’ - Marlborough
Staete Landt
Al in de 16e eeuw wordt in de Val de Loire gesproken over sau-
vignon blanc en geniet de druif later faam door kwaliteitswij-
nen als sancerre en pouilly-fumé. Nieuw-Zeeland heeft echter 
bijgedragen aan de populariteit van de druif wereldwijd. Op het 
noordelijkste puntje van het Zuidereiland, waar de lange dagen 
zonnig maar niet warm zijn en de nachten koel, worden juweel-
tjes van sauvignon blancs gemaakt. Deze ‘klassieke’ Marl-
borough sauvignon  stuift het glas uit met heerlijke tonen van 
passiefruit, vers gemaaid gras en grapefruit. De smaak is goed 
gestructureerd, biedt exotische fruittonen en eindigt in een 
lang aanhoudende, minerale afdronk.
Onze tip: Prachtig bij een frisse salade met verse geitenkaas, 
maar ook zeer verrassend bij gestoomde dimsum of sushi.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 10,75 per fles € 11,95

2015 Matisses Carmenère - San Antonio
Viña Casa Marín
De carmenèredruif vindt zijn oorsprong in Bordeaux. Hij heeft 
veel gemeen met de eveneens bordelaise merlot en werd zelfs 
een tijd voor merlot aangezien. Inmiddels is de carmenère een 
van de paradepaardjes van de Chileense wijnbouw. De carmen-
ère-druiven van deze cuvée, zijn in de eerste week van april 
met de hand geplukt. Na de vinificatie volgde een opvoeding 
van zes maanden in Franse eikenhouten vaten. Het resultaat 
is een verleidelijke wijn vol gul bosfruit, gedroogde pruim, een 
lichte toast en een pepertje. De smaak is intens, met opnieuw 
veel fruit, iets zoete tanninen en een heerlijke kruidigheid in 
de finale.
Onze tip: Combineert goed bij gegrild vlees van de BBQ en 
bij krokant gebakken eendenborst ingewreven met kruiden, 
gewokte shiitake en peultjes met oestersaus.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 7,75 per fles € 8,60

2014 Pinot Noir ‘Pure’ – Marlborough
Staete Landt
Volgens wijnmaker Ruud Maasdam kunnen de pinot noirs 
uit Marlborough met gemak tippen aan die uit de Bourgogne. 
Deze ‘Pure’ kan dat in elk geval zeker! Hij is gemaakt van vier 
verschillende percelen pinot noir, elk met een geheel eigen 
karakter. Opvallend tijdens het wijnmaakproces is de relatief 
lange gisting; bij sommige percelen duurde deze maar liefst 
veertig dagen. In de geur heerlijke tonen van rijpe, zwarte kers 
en viooltjes. De smaak is breed en goed gestructureerd en biedt 
volop sappig kersenfruit, gedroogde kruiden en iets van ceder-
hout. De afdronk is lang en elegant met zachte tanninen en 
frisheid.
Onze tip: Bij een linzensalade met rode bietjes en gebakken 
paddenstoelen of bij wat kleine hapjes op het terras.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 12,20 per fles € 13,50

2015 Año Cero – Malbec
Altocedro
De Fransman Michel Pouget introduceerde in 1868 de malbec-
druif in Argentinië. Vandaag de dag is het dé nationale druif van 
Argentinië en zien we in Frankrijk de malbec (of côt) voorname-
lijk in het zuidwesten terug. Boutiquewijnhuis Altocedro, gele-
gen in het dorpje La Consulta in de prachtige Ucovallei, werkt 
voornamelijk met oude stokken malbec. Sommige stokken zijn 
meer dan honderd jaar oud en brengen krachtige wijnen voort 
die ook een ongekende frisheid en finesse kennen. Verleidelijk 
fruit van zwarte bessen en rode bosvruchtjes in de neus, als-
mede wat cacao en peper. In de mond smelten sappig fruit, pit-
tige kruiden en zachte tanninen harmonieus samen.
Onze tip: Bij geroosterde entrecote met zelfgemaakte pikante 
chimichurri (een smaakvolle koude saus van olijfolie met 
verse kruiden, knoflook en rode peper).
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 14,25 per fles € 15,90

KIJK OP PAGINA 11 VOOR AL ONZE PROEFPAKKETTEN

Verre reizen, we zijn er dol op. Nieuwe ontdekkingen, prachtige landschappen, een inspirerende 
cultuur en wijnen die verrassen. Een aantal druivenrassen uit de ‘Klassieke Wereld’ heeft vele 
decennia geleden (en soms nog langer) de overstap gemaakt naar landen als Nieuw-Zeeland, 

Zuid-Afrika, Chili en Argentinië. Sommige druivenrassen bleken het ‘aan de overkant’ zo goed te doen 
dat ze daar soms meer bekendheid genieten dan in de streek van herkomst (carmenère en malbec 
zijn hier bekende voorbeelden). Wij selecteerden zes pareltjes afkomstig van het zuidelijk halfrond, 
allen van unieke terroirs en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
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Druiven hebben zich dankzij de mens over een 
groot deel van de aardbol verspreid, of moeten we 

stellen dat de druif met haar zich overal ontplooiende 
verleidingskracht medeverantwoordelijk is voor de 
verspreiding van de mens…? Feit is dat druiven 
zich net als mensen op veel plekken weten te 
redden, waarbij de ene soort zich makkelijker 
aan de omstandigheden aanpast dan de andere.  
Een aantal combinaties van druif en regio hebben 
zoveel succes, dat ze bijna synoniem aan elkaar 
zijn komen staan. Denk aan chardonnay en de 
Bourgogne en tempranillo en Rioja. Op deze pagina’s 
vindt u zes keer een perfect match!   

Perfect match
De bewezen succesnummers

2016 Saumur blanc Elégance
Domaine du Vieux Pressoir 
De veelzijdigheid van de chenin blanc 
komt in de wijngebieden rondom de 
steden Angers en Tours in de Loirestreek 
het best tot zijn recht. Hij gedijt uitste-
kend op de bodems van kalk en schist 
die je daar vindt. Zijn dunne schil is een 
heerlijke ‘prooi’ voor de hier voorko-
mende Botrytis Cinerea, die hem bijzon-
dere, edelzoete wijnen laat voortbrengen. 
Bovendien ontwikkelt hij in het koele kli-
maat prachtige zuren, die een goede basis 
vormen voor mousseux en voor stille 
droge wijnen met bewaarpotentieel. 
De neus is mineralig en geurt naar frisse 
appel en abrikoos. In de smaak rondeur, 
tropisch fruit, veel sap, een aangename 
mineraliteit en een elegante afdronk.
Onze tip: Bij geroosterde coquille.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 8,30 per fles € 9,20

2016 ‘Just Riesling’ trocken – Nahe
Gut Hermannsberg
Riesling is een druivenras dat laat bloeit 
en rijpt, waarmee de kans op vorstschade 
klein is. En als het al tot vorst komt, is 
de rieslingstok er goed tegen bestand. Dit 
maakt hem geschikt voor relatief koele 
(maar zonrijke) gebieden, waar ze boven-
dien langer de tijd krijgen om goed uit te 
rijpen en een breed palet aan aroma’s te 
ontwikkelen. De Nahe is bij uitstek zo’n 
gebied. 
Het parfum biedt frisse fruittonen van 
citrusfruit, ananas, papaya en mango en 
een mooie mineraliteit. De wijn is prach-
tig slank in de smaak en mooi complex, 
en biedt verfrissend fruit en kruidige 
tonen. Een uitzonderlijke wijn voor deze 
zachte prijs. 
Onze tip: Bij Thaise viscurry.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 11,50 per fles € 12,80 

2015 Mâcon-Villages Tradition
Domaine Collovray & Terrier
Nergens ter wereld levert de chardon-
naydruif zulke mooie wijnen af als 
in de Bourgogne. Het zuidelijke deel, 
de Mâconnais, is iets minder bekend, 
maar er worden uitstekende en soms 
zelfs beroemde witte wijnen gemaakt. 
Hoe dat kan? Kalkrijke kleigrond en 
het geloof van kundige wijnboeren. En 
zonder pretenties blijven de prijzen 
prachtig bescheiden.  
De kleur is prachtig witgeel met een 
groen randje. Het parfum is heel floraal 
met tonen van rijp wit en geel fruit en 
een klein botertje. De aanzet van de 
smaak is zalig, iets mineralig, verder 
mooi fris en zuiver met fijne zuren en 
vol sap.
Onze tip: Bij bressekip en romige kazen. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 11,95 per fles € 13,40

CHENIN BLANC ❤ LOIRE

CHARDONNAY ❤ BOURGOGNE

MERLOT ❤ BORDEAUX

DOLCETTO ❤ PIEMONTE

TEMPRANILLO ❤ RIOJA

RIESLING ❤ NAHE

2015 Château Turcaud
Bordeaux rouge
Zowel cabernet-sauvignon als merlot 
zijn zeer populaire druivenrassen, maar 
geven in Bordeaux net wat meer. Of de 
wijn nu een assemblage is van meerdere 
druiven of een monocépage, voller en  
rijker of fruitig en soepel, complexer of 
wat simpeler… In de Bordeauxstreek 
onderscheiden deze wijnen zich altijd 
met een mooie frisheid, vanwege een 
goede zuurgraad die de wijnen heerlijk 
drinkbaar en verteerbaar maakt. Zo ook 
deze Turcaud uit het topjaar 2015.
Intens aroma van zwarte bessen en krui-
den, en een subtiele houttoets. De ronde, 
soepele smaak van de merlot combineert 
perfect met het pittige karakter van de 
cabernet-sauvignon.
Onze tip: Bij entrecote en harde kaas. 
Op dronk: tussen nu en 2021
Nu bij doos van 6: € 8,20 per fles € 9,10

2014 Relatione Dolcetto - Dogliani
Azienda Agricola Gillardi
Niet zo vermaard als de nebbiolowij-
nen barolo en barbaresco, maar in Pie-
monte wel het meest geliefd. Dolcetto, 
‘kleine zoete’, ontleent zijn naam aan 
de zoetheid van de druif, al zijn de 
wijnen volkomen droog. Dolce gaat bij 
Italianen nu eenmaal boven alles, zoals 
het bekende Italiaanse gezegde ‘Il dolce 
far niente’ dat het leven van een Ita-
liaan symboliseert: ‘het zoete, zalige 
nietsdoen’. 
Een uitbundige neus van donkere 
bessen, kersen en viooltjes. In de mond 
veel sap, een goede structuur, rijp bos-
fruit en een verrukkelijke kruidigheid. 
De afdronk biedt zachte tanninen en 
schitterende zuren.
Onze tip: Bij antipasti, pasta en wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 8,25 per fles € 9,50

2010 Rioja Rincon Navas Crianza
Bodegas Valgrande 
Medio 19e eeuw zaaide de Phylloxera 
dood en verderf in grote delen van 
Frankrijk. Wijnboeren trokken zuid-
waarts - naar onder meer Rioja - om 
hier druiven te kopen en ontdekten zo 
het potentieel van de tempranillo. Zo 
kon Rioja een reputatie ontwikkelen, 
mede dankzij de kenmerken van de 
tempranillo die goed bestand is tegen 
het extreme, continentale klimaat hier: 
klein van stuk, een dikke schil en warm-
tebestendig, met bovendien een goede 
opbrengst. 
Heerlijk is het parfum van kruidig rood 
fruit en de tonen van het hout. De smaak 
is heel rijp en rijk met een harmonische 
structuur en een fluweelzachte afdronk.
Onze tip: Bij kwartel of hazenpeper. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 6: € 13,95 per fles € 15,75
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In deze Special waarin de druif centraal staat, is 
vooral veel aandacht voor de juiste druif op de 
juiste plek. Maar los van het feit dat ieder druiven-

ras zijn eigen optimale klimaat, bodem, snoeiwijze 
en grondbewerking kent, bestaat er ook nog zoiets 
als vinificatie (het wijnmaakproces) en opvoeding. 
Dit zogenaamde ‘kelderwerk’ is doorslaggevend 
voor de stijl wijn die je te drinken krijgt. 
Neem deze twee verrukkelijke wijnen uit de streek Rueda. 
Beide zijn ze gemaakt van de inheemse verdejodruif, die het 
op de hoogvlakte uitstekend doet. De druiven komen van 
dezelfde akkers en groeiden onder identieke omstandig-
heden. Toch verschillen beide wijnen als dag en nacht van 
elkaar. Is de een gemaakt op pure frisheid en spanning, bij 
de ander werden de druiven op eikenhouten vaten vergist en 
werd de wijn nog enkele maanden op hout opgevoed. Zo ont-
staan twee stijlen wijn, die elk hun eigen schare fans zullen 
trekken. Kiezen hoeft overigens niet: wat denkt u van de 
pure stijl bij het voorgerecht en de houtgerijpte stijl bij het 
hoofdgerecht?  

2016 Verdejo - Rueda
Palacio de Bornos
De druiven worden geplukt in de vroege ochtend om een 
maximale frisheid te bewaren. Bij binnenkomst in de kelder 
ondergaan ze een koude schilweking, waarna ze zachtjes 
worden geperst. Vinificatie en opvoeding gebeuren op roest-
vrijstalen tanks, op lage temperatuur. Zodoende ontwikkelt 
de wijn prachtige florale aroma’s in de geur alsmede tonen 
van citrusvruchten en wit fruit. De smaak is fris en zuiver, 
biedt exotisch fruit en een lichtkruidige, sappige afdronk 
met fijne zuren. Heerlijk als aperitief, bij een visje van de grill 
of een zomerse salade. 
Op dronk: tussen nu en 2019
Nu bij doos van 12: € 7,75 per fles € 8,60 

2015 Verdejo Fermentado en Barrica - Rueda
Palacio de Bornos
Voor deze cuvée worden de net wat rijpere druiven gebruikt. 
Ze worden vroeg geplukt en snel naar de kelders gebracht. 
Daar worden de druiven zacht geperst en direct in kleine 
eikenhouten vaten gedaan voor de vergisting. Regelmatig 
worden de neergeslagen gistcellen door de wijn geroerd. Na 
vier maanden rijping op het hout wordt de wijn gebotteld. 
In de neus rijpe zuidvruchten als abrikoos en nectarine, tro-
pisch fruit als mango en ananas en daarnaast vanillearoma’s 
van het hout. De smaak is breed, sappig en gul, biedt terug-
kerend fruit en een mooie, lange afdronk met een hint van 
hout. Mooi bij stevige visgerechten met een rijke saus, bij 
gevogelte en bij wit vlees.
Op dronk: tussen nu en 2020
Nu bij doos van 6: € 9,50 per fles € 10,60 

Proef en ontdek !
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DRUIVENFEEST
Het proefpakket ‘druivenfeest’ bevat de volgende zes wijnen:
1x Verdejo (p. 10), 1x Picpoul de Pinet (p. 4-5), 1x De Linie Wit (p. 2),
1x Belle Rosée (p. 12), 1x Matisses Carmenère (p. 6-7), 1x Bordeaux rouge (p. 8-9). 

Speciale prijs: € 52,50 (normaal: € 58,25) 

AUTOCHTONE DRUIVEN
Het proefpakket ‘autochtone druiven’ bevat de zes wijnen van pagina 4-5.
1x Picpoul, 1x Melon de Bourgogne, 1x Albillo, 1x Nero d’Avola, 1x Lacrima, 
1x Blaufränkisch.

Speciale prijs: € 61,90 (normaal: € 68,70) 

VERTROUWDE DRUIVEN VAN VER
Het proefpakket ‘vertrouwde druiven van ver’ bevat de zes wijnen van pagina 6-7.
1x Chenin Blanc – Stellenbosch, 1x Riesling – San Antonio, 1x Sauvignon – 
Marlborough, 1x Carmenère – San Antonio, 1x Pinot Noir – Marlborough, 
1x Malbec – Mendoza

Speciale prijs: € 65,50 (normaal: € 72,75) 

PERFECT MATCH
Het proefpakket ‘perfect match’ bevat de zes wijnen van pagina 8-9. 
1x Chenin blanc – Loire , 1x Riesling – Nahe, 1x Chardonnay – Bourgogne, 
1x Merlot & cabernet-sauvignon – Bordeaux, 1x Dolcetto – Piemonte, 
1x Tempranillo – Rioja

Speciale prijs: € 63,90 (normaal: € 71,60) 

DRUIVENFEEST - PREMIUM
Het proefpakket ‘druivenfeest – premium’ bevat de volgende zes wijnen:
1x Froggy - Muscadet de Sevre & Maine (p. 4-5), 1x Pinot Noir ‘Pure’ (p. 4-5), 
1x Mâcon-Villages Tradition (p. 8-9), 1x Rioja Rincon Navas Crianza (p. 8-9), 
1x Verdejo Fermentado en Barrica (p. 10)

Speciale prijs: € 71,90 (normaal: € 80,55) 

Wenst u verdejo.... 
   of toch liever verdejo?
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Bordeaux kiest vaak voor bewezen kwaliteit: 
binnen de regio weet men precies welke 

druif waar het mooist tot wasdom komt en 
enkel wijnen die voldoen aan de voorschriften 
van de appelation tellen echt mee. Stéphane 
Defraine van Fontenille is echter nieuwsgie-
rig van karakter en probeert graag nieuwe 
dingen. Min of meer bij toeval creëerde hij 
zo ook deze ‘afwijkende’ wijn. Voor ons een 
echte  ‘trouvaille’, die we graag met u delen!

2016 Belle Rosée – Bordeaux Rosé
Château de Fontenille
Cabernet franc, afkomstig van ruim dertig 
jaar oude stokken die diep geworteld zijn 
in de grindrijke kleibodem, staat aan de 
basis van deze elegante rosé. Daarnaast zijn 
cabernet-sauvignon (20%) en merlot (10%) 
gebruikt. De druiven worden in alle vroegte 
geplukt en direct voorzichtig geperst. Het ver-
kregen sap vergist op lage temperatuur. Zo 
blijft de natuurlijke frisheid intact. De opvoe-
ding gebeurt ‘sur lies’ ofwel op de fijne gist-
sporen. Hierdoor wint de wijn aan complexi-
teit. Het resultaat is een ‘très belle rosée’, een 
must voor deze tijd van het jaar!  
Proefnotitie: Lichtroze van kleur. De neus 
is bloemig en fruitrijk. De smaak is mooi 
droog en biedt tonen van citrusfruit en 
rode bosvruchten. Heerlijk schoon en zeer 
verkwikkend!  
Onze tip: Als verfrissend aperitief of als 
begeleider van mulfilet, carpaccio van 
zalm, salade met octopus en charcuterie.
Op dronk: tussen nu en 2019
Prijs bij doos van 6: € 8,95 per fles € 9,95

BELLE ROSÉE
Een trouvaille
uit Bordeaux

Nu
€ 8,95


