
Wine
bucketlist
Wijnen die je eens in je leven 
gedronken moet hebben

DROOMWIJNEN

2016 Domaine Guffens-Heynen, 
Pouilly Fuissé 

2017 Georges Vernay, Condrieu
2013 Hyde de Villaine,  Napa Valley



Duitsland

Gut Hermannsberg is een sprekend voorbeeld 
van historische Duitse wijngaarden die opnieuw 
meedoen met de wereldtop.

De grote 
Rieslings

iet voor niets wordt de riesling wel de koningin onder de 
druiven genoemd. De nobele druif is namelijk tot grootse
dingen in staat, mits onder de juiste omstandigheden 
verbouwd. In Vinée Vineuse 3 van dit jaar staken we al de 

loftrompet over wijnland Duitsland, maar ditmaal doe ik dat graag 
specifieker over de druif die in dit land met zo’n 25% van de totale 
aanplant de hoofdrol opeist. Natuurlijk heeft Duitsland geen exclusi-
viteit op deze druif en vinden we ook heerlijke rieslings in andere 
landen, maar riesling en Duitsland vormen een van de sterkere wijn-
huwelijken die er bestaan. Waren het tot voor kort met name de zoete 
rieslingwijnen die internationaal hoge ogen gooiden, sinds enkele 
jaren zijn het juist de droge varianten die grote indruk maken. Dat 
de riesling terroir-gevoelig is, blijkt wel uit de grote diversiteit die de 
druif tentoonspreidt tussen regio’s en zelfs binnen regio’s. Tegelijker-
tijd blijft het specifieke karakter van de druif zelf in iedere wijn na-
drukkelijk aanwezig, veel meer dan bijvoorbeeld bij chardonnay. De 
grote Duitse droge rieslings kunnen zich tegenwoordig meten met de 
absolute top van de wereld. Het zijn wijnen met intensiteit, com-
plexiteit, rijkdom en finesse, die bovendien over een groot bewaarpo-
tentieel beschikken. Dit soort kanjers komen met een prijs – overigens 
vaak een stuk aantrekkelijker dan wijnen met eenzelfde statuur uit de 
Bourgogne – maar ook de lager geprijsde rieslings in Duitsland ken-
nen een geweldig hoge gemiddelde kwaliteit. 

Gut Hermannsberg is een van mijn persoonlijke favorieten in 
Duitsland, gelegen op een van de mooiste plekjes van de Nahe. Het 
voormalige staatswijngoed werd volledig gerenoveerd en voorzien van 
een prachtige, moderne kelder. Onder aanvoering van Karsten Peter 
werden de spectaculair gelegen wijngaarden ook weer hersteld. Ze 
kregen allemaal een aanduiding Grosses Gewächs (grand cru). Iedere 
wijn is specifiek voor zijn terroir en krijgt een opvoeding die daarop 
is aangepast. De cru Hermannsberg heeft een bodem van leisteen en 
klei (elegantie en mineraliteit) en een toplaag van löss (rijkdom).

N
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2016 Hermannsberg GG trocken – Nahe 
Gut Hermannsberg 

Wit / op dronk: tussen nu en 2028+
Prijs per fles: €44,00 €49,90

Serveertip: schenk op 10-12˚C 
en uit een ruim glas

Deze monopole wijngaard (één eigenaar) geeft 
wijnen die kracht en verfijning combineren. In 
de neus wit fruit en florale tonen. De smaak 
is intens en geconcentreerd, met schitterende 

zuren, steenvruchten en een harmonieuze, pure 
en lange afdronk.

ook mooi van riesling

2018 Riesling Spätlese trocken – Mosel
Sybille Kuntz Weingut 

Wit / op dronk: tussen nu en 2028
Prijs per fles: €28,50 €31,95

De druiven voor deze wijn worden laat en met 
perfecte rijpheid in verschillende plukrondes 

geoogst. De wijn is zeer rijk en gul en prachtig 
balans met de levendige zuren. Aromatisch en 

mooi droog.

2018 Benn Riesling trocken Monopole – 
Rheinhessen, Weingut Katharina Wechsler 

 Wit / op dronk: tussen nu en 2028
Prijs per fles: €24,50 €27,50

Een kleine wijngaard met oude stokken op een 
kalkrijke kleibodem. De neus is mineraal en 

licht aards, met tonen van geel fruit. De smaak 
is ziltig en bloemig, met prachtige zuren.
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De mooiste wijnen die ik dronk, kan ik me 
feilloos voor de geest halen. Naast het moment 
dat ik ze dronk, zitten ook hun parfum en smaak 
voor altijd in mijn geheugen gegrift. 

Wine
bucketlist

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Een jaar dat je 
doet beseffen dat er vooral genoten moet worden op de mo-
menten dat dit kan. Maar wellicht ook dat er nog veel din-
gen zijn in je leven die je nog zou willen doen en waar je 

nog niet aan toe bent gekomen. Een reis die je nog wil maken, een 
berg die je wil beklimmen, een marathon die je wil lopen, een artiest 
die je wil zien optreden, een boek dat je nog wil lezen of een restau-
rant waar je dolgraag nog een keer wil eten. Zeker in die laatste cate-
gorie heb ik nog heel wat adressen op mijn wishlist staan en op de 
een of andere manier wordt hij maar niet kleiner... Een andere lijst 
is er een met wijnen. Wijnen die ik dolgraag een keer in mijn leven 
gedronken wil hebben. Bijzondere wijnmakers die ik via hun wijnen
wil leren kennen, terroirs waar ik de grootheid van wil ervaren. Nu
heb ik het geluk al vele bijzondere wijnen geproefd te hebben, zoals 
verschillende jaargangen Petrus, meerdere cru’s en oogstjaren van 
Domaine la Romanée Conti, de wijnen van Jean-Louis Chave, August 
Clape en René Rostaing, een aantal malen Château Rayas, cham-
pagne van Selosse, Weingut Keller’s G-Max, Sassicaia, Masseto, bour-

gognes van Coche Dury, Leroy en Roumier, alle premiers cru’s uit 
Bordeaux, waaronder prachtige oogstjaren en nog vele prachtige 
andere wijnen. Van al deze bijzondere wijnen weet ik nog precies waar 
en wanneer ik ze dronk en hoe ze proefden. Tot mijn mooiste wijnher-
inneringen behoren de 1955 Château Ausone, 1961 Château Palmer, 
1982 Château Lafleur en La Mission Haut-Brion, 1990 Ermitage 
Cathelin van Domaine Jean-Louis Chave, 1991 Côte-Rôtie La Lan-
donne van René Rostaing, 1992 Chevalier-Montrachet van Verget. 
Stuk voor stuk magische momenten… En stuk voor stuk wijnen die 
raken door hun schoonheid, hun prachtige balans, de manier waarop 
ze groeien in je glas en je iedere keer dat je aan je glas ruikt en een 
slokje neemt, iets nieuws laten ervaren. Het zijn deze bijzondere her-
inneringen waarom ik – en u ongetwijfeld ook – wijnen verzamel en 
waarom ik die bijzondere flessen het liefst openmaak in het bijzijn van 
anderen. Deze ervaringen moeten gedeeld worden, en deze wijnen 
verdienen getuigen van het moois dat zich aan het voltrekken is. 

Mijn pleidooi is daarom om voldoende van dit soort mooie wijnmo-
menten in je leven te creëren en actief op zoek te gaan naar de bijzon-
dere flessen. Dit soort wijnen kost vaak wat meer, maar brengen ook 
meer. Tegelijkertijd hoeft het lang niet altijd over de top te zijn. Dat is 
het leuke. Om u te inspireren, stelde ik mijn persoonlijke ‘Wine-buck-
etlist’ samen met wijnen waarvan ik denk dat u ze een keer gedron-
ken zou moeten hebben. Wijnen die ons leven, als liefhebbers, extra 
kleur en geur geven. Proost!
Xavier Kat

Mijn pleidooi is om voldoende 
mooie wijnmomenten in je leven te 
creëren en actief op zoek te gaan 

naar de bijzondere flessen

2001 Ange – Châteauneuf-du-Pape
Xavier Vignon

Rood / Op dronk: tussen nu en 2025+
Prijs per fles: €79,90 €88,50

Serveertip: Laat na het openen even tot rust 
komen en schenk op 16-18˚C. 

En schitterend gerijpte, oudere Châteauneuf-du-
Pape. In de neus geuren van kersen, pruimen, leer, 
kreupelhout, herfstblad en cacao. De smaak heeft 
iets tijd nodig om los te komen, maar ontwikkelt 
een warm rood fruit, kruidige aroma’s, fluwelige 

tanninen en elegante, harmonieuze zuren.



Bij het opstellen van een lijst met wijnen die u 
ooit eens gedronken moet hebben, mag een 
grote chenin blanc niet ontbreken. 

Wie zou geloofd hebben dat een Belg zonder 
wijnachtergrond zou uitgroeien tot een van de 
beste producenten van de Bourgogne? Toch is 
dit precies wat Guffens heeft bereikt.

Chenin blanc

Thierry 
Germain

henin behoort tot mijn favoriete witte druiven. Met zijn 
natuurlijk hoge zuurgraad is hij zeer veelzijdig en tot grote 
dingen in staat. Er worden prachtige mousserende wijnen 
van gemaakt, indrukwekkende zoete wijnen en complexe 

droge witte wijnen, met groot bewaarpotentieel. Soms heel rijk en 
krachtig, dan weer fragiel en elegant. De druif staat wereldwijd aange-
plant, maar komt het allerbest tot zijn recht in de Franse Loirestreek, 
in de omgeving van Anjou, Saumur en Vouvray. De druif gedijt goed 
in het hier heersende koelere klimaat, in combinatie met de kalkrijke 
grond, en is gebaat bij een laag rendement. Pas dan komt het even 
bijzondere als typische karakter van nat stro en honing in de wijn naar 
boven. 

Naast de Loire is Zuid-Afrika een belangrijk productiegebied van 
de druif, vaak onder de naam steen. Maar omdat het hier veelal om 
goedkope wijnen gaat die in grote volumes worden geproduceerd, 
gaan veel van de unieke karakteristieken verloren. Het is daarom mooi 
om te zien dat steeds meer producenten hier voor een andere aanpak 
kiezen: oude stokken, lage rendementen, in koelere regio’s. Hierdoor 
vinden we in Zuid-Afrika steeds meer topwijnen op basis van chenin.
Een van de absolute topproducenten in de Loire is Thierry Germain 
van Domaine des Roches Neuves in Saumur-Champigny. De biody-
namisch werkende Thierry is zeer bekend om zijn pure rode wijnen 
op basis van cabernet franc, maar de schoonheid van zijn witte wijnen 
laat bij veel liefhebbers de harten sneller kloppen. De mineraliteit en 
strakke, levendige zuurgraad in combinatie met de gulheid van het 
fruit en de rijke structuur, zorgen voor een unieke balans die je maar 
op weinig plekken tegenkomt. Zijn Saumur blanc is afkomstig van 
de akker Clos de l’Echalier, driehonderd jaar oud en met uitzicht op 
de Loire. De bovenlaag bestaat uit kalkrijke klei, met daaronder een 
dunne laag zand, alvorens je op het pure kalksteen komt. Alle trossen 
worden met perfecte rijpheid in meerdere tri’s geoogst en zacht en 
langzaam geperst. De vergisting en opvoeding ‘sur lies fines’ geschiedt 
op eiken vaten van 600 liter en duurt ongeveer twaalf maanden.

C
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Pouilly-Fuissé

Guffens-
Heynen

elf vindt Jean-Marie Guffens dit niet zo opmerkelijk. Ooit 
legde hij mij uit dat het probleem van veel Franse wijnmakers
de opvolging is, omdat je grond wel kunt erven, maar talent 
niet. Dat er in de Bourgogne dus veel goede wijnboeren 

zijn, is volgens Guffens niet dankzij, maar ondanks hun afkomst. Dat 
Jean-Marie niet zomaar goed is, demonstreerde La Revue du Vin de 
France enkele jaren geleden weer eens toen zij de beste vijftig bour-
gogne-producenten op een rijtje zetten. Als nummer één eindigde 
Domaine d’Auvenay van Lalou Bize-Leroy. Guffens eindigde op een 
gedeelde tweede plaats, samen met Choche-Dury en Roulot. Voor 
een producent uit de Mâconnais is dat al helemaal een opmerkelijke 
prestatie. Maar ook daar zal Guffens anders over denken. Hij plaatst 
wat dat aangaat de rol van de wijnmaker boven die van de terroir. 
Tegelijkertijd weet hij als geen ander dat er in de Mâconnais wijngaar-
den zijn van topkwaliteit. Wat ook wordt bewezen door een nieuwe 
generatie wijnmakers die kwalitatief grote sprongen vooruit maakt. 
Het geheim van Guffens zit hem vooral in aandacht voor alle details, 
zowel in de wijngaard als in de kelder. Wijn maak je volgens Guffens 
ook niet door een vast recept te gebruiken. Ieder jaar brengt andere 
uitdagingen en vraagt om een geheel eigen aanpak. Maar alles begint 
bij rijpe, geconcentreerde druiven, met voldoende zuurgraad. De 
wijnen van Guffens worden hier ook altijd door gekenmerkt: een frisse 
zuurgraad, gekoppeld aan rijkdom. De ultieme balans in een witte 
Bourgogne. Topkwaliteit van druiven komt natuurlijk niet vanzelf. Dit 
begint met de juiste verzorging van de wijnstokken, wat bij Guffens 
allemaal handwerk is en met het grootste respect voor de natuur ge-
beurt. Daarnaast zijn rendementen een sleutel van het succes. Te veel 
trossen aan de wijnstok gaan ten koste van de kwaliteit. 

In mijn lijst van absolute aanraders kan een wijn van Guffens-
Heynen niet ontbreken. Gewoonweg omdat de wijnen van dit domein 
gewoon te lekker zijn en behoren tot de beste die ik ken. 

Z
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2015 Saumur blanc Clos de l'Echelier
Domaine des Roches Neuves 
Wit / op dronk: tussen nu 2028

Prijs per fles: €48,00 €54,50
Serveertip: geef een halfuur lucht in een 

karaf en schenk niet te koel
Een rijke neus van steenfruit, bloemen, iets van 
honing, mineralen en citrus. De smaakaanzet 
is geconcentreerd en strak, met mooie zuren en 
tonen van wit en geel fruit; vervolgens waaiert 
de wijn prachtig breed uit, opvallend zuiver en 

fris, met een zeer rijke, volle afdronk.

ook mooi van chenin blanc

2019 Chenin blanc Old Vines '1962' –
Piekenierskloof, Kruger Family Wines

Wit / op dronk: tussen nu en 2027
Prijs per fles: €19,70 €21,90

Johan Kruger maakt van deze oude stokken 
een complexe wijn met steenvruchten, citrus-
fruit, bloemen, mineralen, schitterende zuren, 
een brede structuur en een geweldige lengte. 

2016 Vouvray sec, Vignobles Brisebarre
Wit / op dronk: tussen nu en 2024+

Prijs per fles: €10,95 €12,25 
De flessen rijpen lang in de koele tufstenen 

kelders van Philippe Brisebarre. Een complexe 
neus met minerale tonen, voorjaarsbloemen, 
rijp geel fruit en iets aards. In de mond peer, 

noten en brioche. 

2016 Pouilly-Fuissé 'Tris des Hauts de 
Vignes', Domaine Guffens-Heynen 
Wit / op dronk: tussen nu en 2035+

Prijs per fles: €69,90 €79,90
Serveertip: schenk niet te koel, 

uit karaf en in een ruim glas
Een grote wijn, die nu nog wat extra lucht 

nodig heeft. In de neus tonen van vuursteen, 
mineralen, citrus, honing, hazelnoot en verse 
boter. De smaak is breed en rijk, met een ge-

concentreerd fruit en prachtige, levendige zuren 
die eindigen in een lange afdronk.

ook mooi van Jean-Marie Guffens

2017 Saint-Véran 'Vignes de Saint-Claude'
Maison Verget

Wit / op dronk: tussen nu en 2025
Prijs per fles: €20,50 €22,95

De neus biedt brioche, mineralen, bloesem, ci-
trusfruit en peer. De smaak is zuiver en intens, 

kent een vettige structuur en harmonieuze 
zuren in een zuivere afdronk.

2018 Tinus Grand Blanc – Chardonnay
Château des Tourettes

Wit / op dronk: tussen nu en 2026
Prijs per fles: €20,90 €23,25

De neus is complex met tonen van toast, iets 
van exotisch fruit en perziken. De smaak is 
rijk, maar in het bezit van een prachtige mi-

neraliteit, frisse zuren en een uitstekende lengte. 
Groots!



Georges Vernay

Condrieu

e druif viognier was zo’n vijftig jaar geleden zo goed als uit-
gestorven. Dit kwam met name door de lage rendementen 
die hij geeft, waardoor hij niet rendabel genoeg was. Het was 
Georges Vernay die de kracht zag van de druif op de terroir 

van Condrieu en wijngaarden aankocht om hem op grotere schaal 
aan te planten. De uitbundige en aromatische stijl van wijnen verwierf 
grote populariteit en steeds meer producenten begonnen de druif te 
cultiveren. De appellation Condrieu groeide gestaag. De vraag over-
trof de productie nog altijd fors en de prijzen van condrieu begonnen 
al snel flink te stijgen. Ook op andere plekken in en buiten Frankrijk 
begon men viognier aan te planten. Maar de ene viognier is de ander 
niet. Om tot de mooiste resultaten te komen, moet de viognier in een 
warm klimaat tot volledige rijpheid komen. De druif bezit van nature 
echter lage zuren en bij een ideale aromatische rijpheid is daar nog 
maar weinig van over en mist de druif spanning. Op veel plekken geeft 
de viognier daarom een wat vlakke, nietszeggende wijn, die het best 
geassembleerd wordt met andere wijn. Hoe het komt dat hij juist in 
Condrieu spectaculaire wijnen voortbrengt, heeft alles te maken met 
de zeer minerale bodem waar de stokken hier hun voeding uit halen. 
De sterke mineraliteit in de wijnen zorgt voor de nodige spanning en 
compenseert het gebrek aan zuren. Daarnaast zorgt de combinatie 
van warme zomers en wind, die in Condrieu altijd aanwezig is, voor 
zeer geconcentreerde druiven. 

Een van de meest gerenommeerde producenten in Condrieu is nog 
altijd Vernay, die de appellation niet alleen op de kaart zette, maar ook 
grondlegger ervan was. Het was Pierre Vernay, de vader van Georges, 
die in 1940 een van de oprichters was van de appellation contrôlée. 
Hierin werd vastgelegd dat een condrieu voor 100% uit viognier dient 
te bestaan. De klasse van de wijnen van Vernay is te danken aan de 
prachtige balans in de wijnen, van enerzijds de grote aromatische 
rijkdom van de viognier en anderzijds verfijning, met een frisse mi-
neraliteit. De verschillende cuvées die zij hier maken bezitten allemaal 
ditzelfde karakter, terwijl iedere terroir tegelijkertijd een sterke eigen 
identiteit heeft. Condrieu van Vernay is viognier op zijn allermooist! 
Een wijn om te ontdekken.

D2017 Condrieu 'Les Chaillées de l'Enfer'
Domaine Georges Vernay

Wit / op dronk: tussen nu en 2028
Prijs per fles: €92,50 €105,00

Serveertip: schenk op 10-12˚C
Christine Vernay maakt al ruim twintig jaar 
de wijnen. L’Enfer (hel) verwijst naar de rots-

achtige bodem en de warmte in deze wijn-
gaard. Prachtig zijn de aroma’s van abrikoos, 
perzik, bloesem en mineralen. Subliem is de 

balans tussen kracht en elegantie en de mine-
ralen ruggengraat.

ook mooi uit Condrieu

2018 Condrieu 'Les Terrasses de l'Empire'
Domaine Georges Vernay

Wit / op dronk: tussen nu en 2036
Prijs per fles: €65,00 €72,90

Assemblage van verschillende percelen hoog op 
de coteaux. Prachtig slank, mooie concentratie, 
tonen van abrikoos en witte perzik, een schit-

terende mineraliteit en een grote lengte.

2016 Condrieu La Bonnette
Domaine René Rostaing

Wit / op dronk: tussen nu en 2024
Prijs per fles: €57,00 €64,50

De expressie van de viognier afkomstig van 
de granieten hellingen is hier heel puur, met de 
typische mondvullende textuur, vol spanning, 

complexiteit en balans. Schitterend!

Condrieu is viognier, maar viognier is geen
condrieu! 

Pinot noir staat natuurlijk op ieder lijstje, maar 
bovenaan mijn lijstje staat David Duband.
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David Duband

Côtes 
de Nuits

at mijn favoriete pinot noir uit de Bourgogne komt, is geen 
toeval. Zonder andere wijnregio’s tekort te willen doen, 
kennen rode Bourgognes niet hun gelijke, en dan met name 
de wijnen uit de Côtes de Nuits, het noordelijke deel van 

de Côtes d’Or. In het koele klimaat van de Bourgogne komt deze 
vroegrijpe druif hier geleidelijk en langzaam tot zijn ideale rijpheid. 
Daarnaast houdt hij van de kalkrijke bodems in deze streek. Pinot 
noir is sowieso een bijzondere druif. Hij is zeer terroirgevoelig, maar 
in al zijn verschijningsvormen is het parfum zeer herkenbaar. Ook 
in het wijnglas verraadt de pinot noir zichzelf bij een eerste aanblik: 
zijn kleur is namelijk lichter dan die van de meeste andere wijnen. De 
schil is niet heel dik en bezit minder pigment. Door het weken van het 
sap in de schillen tijdens de vergisting krijgt de pinot noir zijn kleur, 
maar bij een directe persing is het sap blank. Dit verklaart dat hij in 
champagnes ook prima kan worden gebruikt, zonder dat de wijn een 
rosé wordt. Naast de lichtere kleur is de smaak zacht, met minder 
tanninen en bezit het een zoetig fruit. Juist door hun lieflijke karakter 
zijn veel wijnen op basis van pinot noir ook voor niet-kenners makke-
lijk drinkbaar. De gelaagdheid die de wijnen van de topwijngaarden in 
de Bourgogne bezitten, met al hun complexiteit en nuances, zal niet 
iedereen ontwaren. Dat is meer voor de getrainde proever en liefheb-
ber, die de grootsheid van een bourgogne vaak pas na vele jaren van 
proeven echt ontdekt. De wijnen uit de Côtes de Nuits zijn trouwens 
niet allemaal zo lieflijk. Die kunnen door hun terroir wat koppiger en 
strenger overkomen en hebben flesrijping nodig om hun schoonheid 
te ontvouwen. Een van mijn persoonlijke helden in deze omgeving is 
David Duband. Met zijn manier van werken houdt hij de wijnen heel 
puur en is iedere wijn een echte afspiegeling van zijn eigen terroir. 
Nergens proeven we dus de hand van de wijnmaker, door bijvoor-
beeld te veel extractie of het gebruik van het eiken. Nee, in zijn wijnen 
is alles in de juiste dosering aanwezig en perfect met elkaar in balans. 
Wijn van het hoogste niveau!

D
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2014 Charmes-Chambertin Grand Cru
Domaine David Duband 

Rood / op dronk: tussen nu en 2045+
Prijs per fles: €199,00 €230,00

Serveertip: karaffeer 2 uur van tevoren en 
drink uit pinot-noirglas (Zalto of Riedel)

De druiven voor deze grand cru uit Gevrey-
Chambertin zijn afkomstig van negentig jaar 
oude stokken van de lieu-dit Mazoyères. In de 

geur opent de wijn zich prachtig, met een subtiel 
kruidig rood fruit. De smaakaanzet is verfijnd, 
gevolgd door een enorme kracht en intensiteit!

ook mooi van David Duband

2011 Chambolle-Musigny 1er Cru 
Les Gruenchers, Domaine David Duband

Rood / op dronk: tussen nu en 2035+
Prijs per fles: €112,00 €126,95

Complex en verfijnd met klein rood fruit, bos-
bessen, truffel en leer. De smaak is fris met 

weelderig rijp fruit, harmonieus en geconcen-
treerd, gevolgd door een sensationele lengte!

2015 Gevrey-Chambertin
Domaine David Duband

Rood / op dronk: tussen nu en 2030+
Prijs per fles: €52,00 €58,95

Deze wijngaard bij Brochon geeft een gewel-
dige, elegante stijl wijn. De smaak biedt kruidig 
zwart fruit, specerijen, mineralen, rode bloemen 

en zoetige tanninen in de afdronk.
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Barolo en Barbaresco zijn wijnen die je moet 
leren drinken en waarvoor je geduld moet 
hebben.

Ceretto

Barbaresco

talië kent vele grote wijnen, met recent een dominantie van rela-
tief jonge, Toscaanse huizen. Prachtige wijnen, begrijp me niet 
verkeerd, maar met vaak een wat internationaler karakter. In mijn 
bucketlist geef ik de voorkeur aan een gebied met een langere 

historie, waar druif en terroir onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Ik heb het over Piemonte in het noorden van Italië, thuis van de 
twee grote B’s, Barolo en Barbaresco. Hierbij staat barolo voor kracht 
en barbaresco voor elegantie. De druif is in beide wijnen dezelfde: de 
nebbiolo, die hier al sinds de 13e eeuw staat aangeplant. En alhoewel 
de parallel vaak wordt getrokken tussen nebbiolo en pinot noir, zijn er 
vooral ook grote verschillen tussen beide. Zo rijpt de nebbiolo later en 
moeilijker en bezit hij veel tanninen. Op de meest zonrijke percelen
en in combinatie met de kalkrijke mergelgronden van Barbaresco en
Barolo komt de lastige druif tot de juiste aromatische rijkdom en rijp-
heid die wijnen voortbrengt van een onderscheidende kwaliteit. Net 
als pinot noir heeft de nebbiolo minder pigment en zijn de wijnen 
hierdoor wat lichter van kleur. Een andere overeenkomst zijn de 
prachtige zuren en de delicate fruitaroma’s. Het drinken van een 
mooie barbaresco of barolo doe je uit een bourgogneglas, al noemen 
ze dit in Piemonte gewoon een nebbiologlas. Dit glas bezit een brede 
spiegel waardoor de aromastoffen makkelijker loskomen, maar loopt 
vervolgens taps toe om de delicate aroma’s op te vangen en niet te 
laten vervliegen. Vanwege de stevige tanninen hebben zeker de grote 
nebbiolowijnen tijd nodig om tot volledige ontplooiing te komen. In 
zowel Barolo als Barbaresco liggen de mooiste wijngaarden aan de 
bovenkant van de heuvels en krijgen de aanduiding Bricco mee, wat 
staat voor dakpan, en verwijst naar het dak van de heuvel. 

Ceretto doet al vele jaren mee aan de top van Piemonte, maar de 
laatste jaren heeft het bedrijf zichzelf nog verder verbeterd. Los van 
het feit dat men is overgestapt op biologische wijnbouw, hebben de 
wijnen onder de bezielende leiding van Alessandro Ceretto alleen 
maar verder aan verfijning en kwaliteit gewonnen. Hiermee wordt 
het levenswerk van grootvader Riccardo, dat op indrukwekkende 
wijze werd uitgebouwd door zijn zoons Bruno en Marcello, nu verder 
vervolmaakt. Barolo en barbaresco hebben voor liefhebbers iets ma-
gisch, iets ontastbaars. Het drinken van een grote nebbiolo is dan ook 
altijd een bijzonder moment.

I
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Château Certan de May

De grote aantrekkingskracht van Pomerol op 
wijnliefhebbers heeft verschillende oorzaken. 

Pomerol

o komt een van de meest beroemde en gezochte wijnen ter 
wereld uit deze streek: Petrus. Daarnaast is de gemiddelde 
kwaliteit van de wijnen uit het gebied zeer hoog en is de geo-
grafische omvang klein, waardoor er altijd een gevoel van 

schaarste omheen hangt. Wellicht belangrijker nog is het smaakprofiel
van de wijnen. Pomerol ligt op wat we noemen de rechteroever van 
het beroemde Bordeauxgebied. De belangrijkste druif is hier de mer-
lot, die op de kleihoudende bodem van Pomerol een wat rondere, 
vettere wijn geeft, met fluwelige tanninen. Sommige bordeauxwijnen
kunnen wat strenger zijn, door hun zuren en tanninen; pomerol eigen-
lijk nooit. Hiermee is het een wijn die zowel de beginnende wijn-
drinker als de doorgewinterde Bordeauxfreak pleziert. De beroemde 
kleigrond van Pomerol bevindt zich overigens op een plateau in het 
hart van het herkomstgebied. Petrus is het enige domein dat hier met 
zijn grond voor 100% op ligt en ook volledig van merlot is gemaakt. 
De beroemdste chateaus van Pomerol liggen grotendeels op het 
plateau, en hebben naast klei- ook een kiezelgrond of zandgrond. 
Certan de May is een van die topchateaus en ligt ingeklemd tussen La 
Fleur-Pétrus en Vieux Château Certan. De Schotse familie The May, 
die zich hier in de middeleeuwen vestigde, kreeg het chateau in de 
16e eeuw van de Franse kroon als blijk van waardering voor hun be-
wezen diensten. In de 18e eeuw begonnen zij er wijn te maken en dat 
deden ze tot 1925, toen de familie Barreau de nieuwe eigenaar werd. 
Vandaag de dag bestaat het chateau uit 5,5 hectare wijngaard, waar-
van 70% aangeplant is met merlot (op klei), 25% met cabernet franc 
en 5% met cabernet-sauvignon (op een diepe kiezelbodem). Door zijn 
beperkte omvang is Certan de May wellicht wat minder bekend, maar 
kwalitatief doet het mee met de allerbesten. Adviserend wijnmaker is 
sinds 2012 de illustere Jean-Claude Berrouet (links op de foto), die 
zo’n veertig jaargangen Petrus vinifieerde. Met zijn kennis is de kwa-
liteit van de wijnen alleen maar toegenomen en hebben ze aan ver-
fijning en balans gewonnen. De combinatie van klei- en kiezelgrond 
geeft wijnen met zowel kracht en elegantie, structuur en frisheid. De 
benodigde opvoeding geniet de wijn gedurende anderhalf jaar op 
eikenhouten vaten, waarvan tachtig procent jaarlijks wordt vernieuwd.

Z
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2012 Barbaresco Asili
Bricco Asili, Ceretto

Rood / op dronk: tussen nu en 2030+
Prijs per fles: €93,50 €106,50

Serveertip: karaffeer twee uur van tevoren 
en drink uit een pinot-noirglas

Een wijngaard waar alle schoonheid van 
barbaresco in samenkomt. De wijnen die hier 

vandaan komen hebben zowel finesse als 
kracht. Hij bezit een schitterende complexiteit 
met geuren van bloemen, rijp donker fruit en 
specerijen. De smaak is krachtig en verfijnd, 

prachtig in balans.

ook mooi van nebbiolo

2015 Barolo, Ceretto
Rood / op dronk: tussen nu en 2028

Prijs per fles: €51,50 €58,50
De wijn heeft een heerlijke frisse en bloemige 
expressie, met tonen van klein rood en zwart 

fruit en iets aards. De tanninen zijn perfect rijp 
en de afdronk lang.

2017 Nebbiolo d'Alba – La Bernardina
Ceretto

Rood / op dronk: tussen nu en 2025
Prijs per fles: €23,95 €26,90

Heerlijke florale tonen, frambozen, leer, spece-
rijen, tabak en iets aards. De smaak is krachtig 

en verfijnd, met een mooie zuurgraad en de 
voor nebbiolo zo typische, stevige tanninen. 

2014 Château Certan de May 
Pomerol 

Rood / op dronk: tussen nu (uit karaf) 
en 2035

Prijs per fles: €99,50 €121,00
Serveertip: schenk op 18˚C uit groot glas
2014 is een heerlijk jaar met een prachtige 

zuurgraad en een mooie rijpheid. De neus is 
uitbundig met tonen van kersen, cacao en een 
lichte toast. De smaakaanzet is heerlijk fris, 

gevolgd door een uitbundig, zwoel fruit, onder-
steund door fluwelige tanninen en frisse zuren. 

De afdronk is heerlijk kruidig.

ook mooi uit Pomerol

2006 Château Nenin, Pomerol
Rood / op dronk: tussen nu en 2027

Prijs per fles: €82,50 €101,50 
Klassieke stijl pomerol; een weelderige neus 

met sensueel rijp donker fruit, mokka, zwarte 
bessen en rijpe kersen. Elegant met fraîcheur en 
tanninestructuur die van satijn gemaakt lijkt.

2011 Clos Beaurégard, Pomerol
Rood / op dronk: tussen nu en 2026

Prijs per fles: €27,95 €31,50
Een prachtige kleurintensiteit met op de neus 

laurier, cassis, bosbessen en herfstbos. De 
smaak is krachtig met frisheid en balans. 

Zwoele tanninen en mooie lengte.
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Hyde de Villaine

Napa Valley

apa is een kleine stad in Californië, ten noorden van San 
Francisco, die zijn naam geeft aan het bekendste wijngebied 
van de Verenigde Staten: Napa Valley. Napa, waar ze in de 
19e eeuw al wijn maakten, is binnen Amerika al zeer lang 

beroemd om zijn wijnen op basis van cabernet-sauvignon, en inmid-
dels genieten deze ook groot aanzien over de gehele wereld.

Met zijn ligging vlak bij San Francisco en de snel groeiende popu-
lariteit van wijn in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, maakte het 
gebied in korte tijd een enorme ontwikkeling door. Veel nieuwe pro-
ducenten vestigden zich in het gebied. Dit leverde aanvankelijk niet 
altijd de beste resultaten op, maar uiteindelijk was het de kwaliteit die 
aan het langste eind trok. Vandaag de dag ligt die in het gehele gebied 
heel hoog. In het zuiden wordt Napa Valley sterk beïnvloed door de 
oceaan. Via de San Francisco Bay stroomt koele lucht het land in, die 
door de smalle vallei noordwaarts trekt en langzaam opwarmt. Wan-
neer je de centrale weg door het gebied van zuid naar noord volgt, 
kom je na Napa langs plaatsjes als Oak Knoll, Yountville, Oakville en 
Rutherford, om na ruim zestig kilometer te eindigen in St Helena. In 
het gebied zijn de nodige klimatologische verschillen en daarnaast is 
er een verscheidenheid in bodems en heuvelligging. Daarom biedt 
Napa Valley een grote diversiteit aan wijnstijlen, en worden hier naast 
cabernet-sauvignon ook andere druiven gecultiveerd. Zo staat het 
gebied bekend om zijn chardonnay, maar vinden we er ook sauvignon, 
merlot, zinfandel, syrah, malbec, petit verdot, en in het koele zuiden 
zelfs wat pinot noir. Hoe veelzijdig Napa is, bewijst Aubert de 
Villaine, de drijvende kracht achter het wereldvermaarde Domaine de 
la Romanée-Conti uit de Bourgogne. Getrouwd met een Amerikaanse 
uit Napa kent Aubert de streek op zijn duimpje. En het toeval wil dat 
de oom van zijn echtgenote, Larry Hyde, door heel Napa wijngaarden 
bezit, waar hij de druiven van verkoopt. Aubert verdiepte zich in de 
wijngaarden en selecteerde er enkele waarvan hij wist dat ze zeer 
hoogwaardige wijnen zouden kunnen opleveren. Samen startten ze 
het kleinschalige topdomein Hyde Villaine, waar onder toezicht van 
De Villaine wijnen worden gemaakt van grote schoonheid.

N2013 Belle Cousine – Napa Valley
Hyde de Villaine Wines 

Rood / op dronk: tussen nu en 2030+
Prijs per fles: €69,95 €84,50

Serveertip: schenk op 16-18˚C uit een 
ruim Bordeauxglas

Gemaakt van 70% merlot en 30% caber-
net-sauvignon, met een opvoeding van 21 

maanden op eiken vaten. Een verleidelijk donk-
er fruit, met iets van specerijen en rode bloemen. 

De smaak is krachtig, maar ook slank, mooi 
gelaagd, elegante tanninen en prachtige zuren.

ook mooi uit Californië

2014 Othello – Napa Valley
Othello Wine Cellars

Rood / op dronk: tussen nu en 2028
Prijs per fles: €38,95 €44,90

Rijp cassisfruit, cederhout en een hint van 
specerijen. De smaak is zuiver met wederom 

rijpe zwarte bessen, iets van cacao, zoethout en 
fluwelen taninnen. Op de afdronk balans en 

een immense lengte. Groots!

2017 Cabernet Sauvignon – California
Cannonball

Rood / op dronk: tussen nu en
Prijs per fles: €15,75 €17,50

Expressieve cabernet-sauvignon met ceder, cas-
sis en vanille. Geconcentreerd met een fluwelen 
tanninestructuur, iets van munt, blauwe bessen 

en zwoele specerijen op de lange afdronk. 

Aubert de Villaine, wijnmaker van Romanée-
Conti, en Larry Hyde bewijzen dat je in Napa 
Valley wijnen kunt maken die zich kunnen 
meten met de beste klassieke Franse cru's.
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Eens in de zoveel tijd verschijnt er een nieuwe 
wijnmaker in beeld die zo goed is dat je er niet 
omheen kan. Jorge Monzón is zo iemand. Zijn 
wijnen zijn van een andere orde.

Peñas Aladas

Ribeira del 
Duero

2013 Peñas Aladas Gran Reserva – 
Ribera del Duero, Dominio del Águila 

Rood / Op dronk: tussen nu (uit karaf) en 2033
Prijs per fles: €197,50 €229,00

Serveertip: geef voldoende lucht in karaf 
en grote glazen

Deze absolute topwijn rijpt vijf jaar op eiken 
vat en daarna nog twee jaar op fles. De druiven 
komen van zeer oude wijngarden. Naast tem-

pranillo zit in de blend garnacha, bruñal, bobal, 
cariñena en albillo. Prachtig compact, donker 

fruit, bloemen, mineralen en fluwelen tanninen.

ook mooi uit Ribera del Duero 

2015 Reserva – Ribera del Duero
Dominio del Águila

Rood / op dronk: tussen nu en 2030+
Prijs per fles: €51,90 €58,50

De wijn is geconcentreerd, zit vol rijp zwart 
fruit, heeft een heerlijke frisheid en zijdezachte 
tanninen. Een opmerkelijk mooie balans tussen 
die frisheid, rijpheid en krachtige structuur. Een 

schitterend gelaagde lange afdronk! 

2014 Tierra Alta de 2 cotas – Ribera del 
Duero, Bodegas Valduero

Rood / op dronk: tussen nu en 2028
Prijs per fles: €31,25 €34,90

Diep donker fruit, specerijen en toast. De 
smaak is rijk met prachtig rijpe zwarte bessen, 
cederhout en een verrassende elegantie die zorgt 

voor balans en diepte op de lange finale!

ibera del Duero is het thuis van een van de beroemdste, zo 
niet de allerberoemdste, Spaanse producent: Vega Sicilia. 
Daar wordt al ruim 150 jaar wijn gemaakt. Toch kwam het 
grote succes voor de streek pas vrij recent. In 1982 ontving 

het zijn DO-status. In diezelfde tijd investeerde Alejandro Pesquera, 
die erg in het potentieel van de streek geloofde, er flink. Zijn wijnhuis
Pesquera groeide uit tot een groot succes en bracht de streek veel 
aanzien. Dat stimuleerde andere grondbezitters – die tot dan toe hun 
druiven naar de coöperatie brachten – om zelf wijnen te gaan maken. 
En het trok ook nieuwe mensen aan. Wat de streek uniek maakt is 
vooral het klimaat, dat mediterraan is met een continentale invloed. 
De zomers kunnen hier heel heet en droog zijn en de winters lang en 
koud. Er zitten scherpe wisselingen tussen de seizoenen, maar ook 
tussen dag- en nachttemperaturen, door de hoogte van het plateau 
waar de streek zich op bevindt. De wijngaarden liggen tussen de 
zevenhonderd en negenhonderd meter hoogte. Door deze omstandig-
heden ontwikkelen de druifjes dikkere schillen en is er altijd een goede 
zuurgraad aanwezig. De belangrijkste druif is de tinto fino, ook wel 
tinto del pais, een variant van de tempranillo, die perfect op de heftige 
omstandigheden is aangepast. 

Jorge Monzón is een kind van de streek en zijn familie bezit al 
vele generaties wijngaarden, waarvan de druiven werden verkocht. 
Jorge is landbouwkundig ingenieur en oenoloog en studeerde in 
Bordeaux en de Bourgogne. Hij werkte een tijd bij Vega Sicilia, maar 
leerde het meest tijdens de jaren als wijnmaker op Domaine de la 
Romanée-Conti in de Bourgogne. In 2010 keerde hij terug naar zijn 
geboortestreek en startte hij zijn kleine wijnmakerij, waar hij de beste 
familie-wijngaarden voor selecteerde, met zeer oude wijnstokken. De 
wijngaard is voor hem heel belangrijk en hij werkt er zo natuurlijk mo-
gelijk. Maar ook in de kelder werkt hij super traditioneel, waarbij hij 
gebruikmaakt van alle hedendaagse kennis. Hij treedt zijn druiven met 
de voet en de wijnen rijpen in de diepe 15e-eeuwse gangenstelsels.

R
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Sauternes

Chateau 
d’Yquem

hâteau d’Yquem is de beroemdste en mooiste wijn uit het 
Sauternes-gebied. In het bekende klassement van 1855 kreeg 
hij de hoogste status van alle wijnen uit Bordeaux. De eerste 
eigenaar was de familie Sauvages in 1711, die het in 1785 

verkocht aan de familie Lur Saluces. De familie verhief het maken 
van zoete wijnen op basis van de door edele rot (botrytis) aangetaste 
druiven tot een kunst. Zij bleven tot 1999 eigenaar, toen het chateau 
na onenigheid in de familie werd verkocht aan LVMH. Met honderd 
hectare wijngaard is Yquem een groot domein, maar vanwege de zeer 
beperkte productieopbrengst (onder de tien hectoliter per hectare, 
ongeveer eenvijfde van de productie van droge bordeauxwijnen) en 
een zeer strenge selectie van vaten blijft de wijn schaars. Om edele rot 
in de wijngaard te krijgen, zijn er specifieke omstandigheden nodig 
van ochtendmist in de wijngaard en een middagzon die alles droogt. 
Door de ligging van het koele stroompje de Ciron, die op deze plek 
uitmondt in de warmere rivier de Garonne, ontstaat deze mist. Op 
de druiven sémillon (80% van de aanplant), sauvignon, sauvignon 
gris en in mindere mate muscadelle, nestelt zich de schimmel botrytis 
cinerea. Daardoor verschrompelen de druiven, maar bovendien boort 
de schimmel minuscule gaatjes in de druif, waardoor een deel van 
het sap verdampt en suiker en zuren zich concentreren. Omdat de 
aantasting van de druiven door deze edele rot niet overal op hetzelfde 
moment en met dezelfde snelheid plaatsvindt, duurt het oogsten lang 
en gaan de plukkers meerdere malen de wijngaard in om alleen de 
gewenste trosjes te plukken. Het wachten op perfectie brengt risico 
met zich mee, want regen kan leiden tot grijze (slechte) rot en ook 
vorst kan spelbreker zijn. Er is geen chateau in Sauternes dat zoveel 
risico neemt als Yquem. De botrytis moet hier perfect zijn. Het persen 
van de druiven is ook een vak op zich. Het sap gaat vervolgens in 
eikenhouten vaten voor de vergisting. Met het zeer hoge suikerniveau 
is het potentiële alcoholgehalte hoog, maar de gistcellen verliezen hun 
activiteit rond de 14˚alc.vol. De rest van de suikers vergist niet en 
geeft het prachtige natuurlijke zoet aan de wijn. In totaal verblijft de 
wijn zo’n drie jaar op houten vaten. Een fles Yquem heeft het eeuwige 
leven, maar ook jong laat de wijn een onuitwisbare indruk achter!

C2007 Château d'Yquem 
Sauternes – 1er Cru Classé Supérieur 
Zoet / op dronk: tussen nu en 2060+

Prijs per fles: €535,00 €690,00
Serveertip: schenk niet te koud op 10-12˚C. 

uit een normaal witte wijnglas.
Men zegt wel eens dat een slok Yquem is als 
een engeltje dat over je tong plast… hoe dan 

ook, de geur is tropisch en met tonen van 
abrikoos, perzik, honing, briochebrood, vanille 
en toast. De smaak is edelzoet, prachtig vettig, 

heel krachtig en schitterend fris, vol fruit, 
levendige zuren en oneindige lengte.

ook mooi uit Sauternes

2011 Château de Fargues, Sauternes
Zoet / op dronk: tussen nu en 2050+

Prijs per fles: €125,00 €143,60
Een zeer groot jaar voor Sauternes! Weelderige 
en complexe tonen van botrytis. De smaak is 
intens met marmelade, gekonfijt exotisch fruit 

en een subtiele zilte toets die een geweldige 
spanning geeft op de lange afdronk.

2018 Bonneau – Barsac, Château Closiot
Zoet / op dronk: tussen nu en 2055+

Prijs per fles: €56,90 €63,90 
De typische geuren van honing, ananas en 
perzik. Een zuivere smaak met tonen van 
kamille en specerijen als steranijs en karde-
mom. De afdronk is lang, weelderig en fris. 

Deze edelzoete en goudkleurige wijn bezit het 
eeuwige leven.
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