HUISWIJN
Baccanal Crianza 2013

Land
Spanje

Streek
Tarragona

Wijnhuis
Viña Padro

Een lekker stevig glas wijn. Zachte en donkere fruittonen in geur en smaak,de houtrijping zorgt
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voor een volle, rijke wijn. De zachte tannine en de lichte vanille smaak geven de wijn een typisch Spaans karakter

Merlot 2014

Frankrijk

Lanquedoc

Well of Wine

Een krachtige, maar tegelijk een mooi frisse en stevige Merlot. Met genoeg kracht voor een rijping van

een jaar op Franse eiken vaten, zonder dat het hout ook maar een moment overheerst. In de geur ruik je pruimen en kruiden
als laurier; de smaak is klassiek en mondvullend, met goede zuren en zachte tannine

Rose
Vindius Rosado 2016

Land
Spanje

Streek
Bierzo

Wijnhuis
Vinos del Bierzo

Terre de Berne 2015

Frankrijk

Provence

Chat de Berne

glas
fles

Merlot
Smaakkenmerk: Kersen, Pruimen, Rozen
Een productieve, vroeg rijpe, fruitige donkerblauwe druivensoort. Het sap is weelderig, fruitig en kan zwoel bijna
zoet zijn. In de merlot ruikt en proeft u kersen, bessen en pruimen. Maar ook kunt u rozen ruiken en potloodslijpsel.
De druif heeft een niet al te dikke schil, een relatief hoog suikergehalte en is in potentie erg productief. De merlot
bloeit vroeg in het voorjaar en is dan blootgesteld aan de gevaren van nachtvorst. Als de productie te hoog wordt,
worden de wijnen dun en licht. Merlot komt in Bordeaux tot nu toe het best tot zijn recht. De druif wordt vaak gebruikt
in wijnen van St. Emilion en Pomerol bewijzen dat merlot ook als primaire variëteit aan de basis van een grote wijn
kan staan.
Bosco de Merlo 2011
Merlot Grand Reserva 2009

Land
Italie
Chili

Streek
Veneto
Valle Maipo

Wijnhuis
Campo Camino
Morande

€ 36,50
€ 47,50

Diep robijnrood gekleurde wijn. Elegante neus met aroma's van verse kruiden, zwarte
peper en rood fruit. Een wijn met body en plezierige, complexe aroma's met zachte tannine

Penfolds Cellar Reserve

Australie

Adelaide Hills

Penfolds

€ 84,50

Cabernet Franc
Smaakkenmerk: Zwarte bessen, Aarbei, Viooltjes
Kleine broertje van de cabernet sauvignon en belangrijkste druif voor rode Loirewijnen. Kan in stijl variëren van lichte,
fruitige zomerwijn tot zeer geconcentreerde 'bewaarwijn'. Gebaat bij goede rijpheid, want vooral in jaren met gebrekkige
rijping zijn de wijnen snel herkenbaar aan een vegetaal accent dat doet denken aan groene paprika.
Cabernet franc is de druif voor het merendeel van de rode Loirewijnen, waaronder Anjou, Bourgueil, Chinon
en Saumur-Champigny. In Bordeaux speelt hij een discrete, maar niettemin belangrijke rol in assemblages met
cabernet sauvignon en vooral met merlot op de rechteroever (Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac etc.).
De beroemde uitzondering op de regel dat cabernet franc een ondergeschikte rol speelt is de wijn van Château
Cheval Blanc, die juist in meerderheid uit cabernet franc bestaat.
Land
Streek
Wijnhuis
Anjou-Villages l’Ancrie 2011
Frankrijk
loire
Dom. les Grandes Vignes
BIO
€ 42,50
Laurientale 2012
Frankrijk
Samur Champigny Daheuiller
€ 52,50

Grenache
Smaakkenmerk: Bramen, Groene Kruiden, Specerijen
Goed bruikbare druif voor fruitige, sterke maar bleke wijnen. De Grenache druif komt van origine uit Spanje waar
hij garnacha tinta heet. Deze druif wordt veel gebruikt voor het maken van rosés en wordt in het oosten van het
zuidelijke Rhone gebied gebruikt in de melange met andere rassen zoals syrah, mourvedre, cinsault en carignan.
Grenache is een druif die zorgt voor fruit en rondheid en kan zeer toegankelijke wijnen geven met weinig tannines
en een lage zuurtegraad.

Gigondas de Montmirail 2014

Land
Frankrijk

Streek
Rhône

Wijnhuis
Alain Jaume & Fils

€ 61,50

Van de hellingen van klei en rotsen komt deze diep granaatrode wijn gemaakt van 80%
Grenache, 20% Syrah. Aroma's van rijp zwart fruit zuiver van smaak met veel bosbessen,
diep en elegant, typisch voor het koudere Gigondas klimaat. De afdronk is lang met sporen
van specerijen als peper en vanille. Mooi te combineren met wild, vleesgerechten met
sauzen en rijpere kazen.

Vacqueyras Carmin 2011
Chateauneuf du Pape 2012

Frankrijk
Frankrijk

Rhône
Rhône

Dom. Clos de Caveau
Domaine Grand Veneur

BIO

€ 62,50
€ 74,50

BIO

€ 87,50

De wijn heeft een donkere robijnrode kleur en in de rijke geur zitten zoete aroma's van
bramen, zwarte kersen gemixt met wat kruiden, grondtonen, peper en wierook. Het is een
rijpe, full-bodied wijn met soepele tannines, prachtige smaaklagen en een lange, kruidige
afdronk. Combinaties met wild, rood vlees, gerechten met stevige sauzen en bij sterke
kazen kunnen erg mooi zijn.

Vacqueyras Lao Muse 2009

Frankrijk

Rhône

Dom. Clos de Caveau

Biologische wijnbouw. 60% grenache noir en 40% syrah. Macération en 9 maanden opvoeding op gebruikte
vaten van Château Lafite-Rothschild. Bij deze uitstekende evenwichtige wijn zit alles op zijn plek.

Cabernet Sauvignon
Smaakkenmerk: Cederhout, Chocolade, Zwarte bessen
Staat bekend om zijn wijnen met kracht en diepe kleur, met veel tannines. Kan lang rijpen en dan een grote
complexiteit bereiken. Het groeiseizoen is lang, zodat de wijngaarden moeten worden aangeplant op een iets
warmere plaats. Dé blauwe druif van de hele wereld voor het maken van rode wijn. Toont vaak
cassisfruit en kersen, in combinatie met een aangename kruidigheid. Aroma’s van donkerrood fruit zoals zwarte
bessen, rijpe pruimen, kruidig, kaneel, menthol, munt, eucalyptus, rabarber, bieten, zwarte olijven, drop en inkt.
Vermengd met Merlot en Cabernet Franc worden de wijnen wat zachter en robuster. De wijnen bezitten over het
algemeen veel kleur, terwijl ze in hun smaak behoorlijk veel fruit en de nodige tannines bieden. Bij overproductie of
onvoldoende rijpheid maakt het fruit plaats voor een onaangenaam vegetale toon die aan groene paprika doet
denken. Cabernet Sauvignon wijnen lenen zich uitstekend voor houtopvoeding en kunnen daardoor lang rijpen.
Land

Streek

Wijnhuis

Zolo 2010

Argentinie

Mendoza

Zolo

€ 37,00

Escudo Rojo 2012

Chili

Maipo

Baron Ph. De Rothschild

€ 42,50

Baron Philippe Rothschild maakt deze wijn. In de geur veel zwart fruit met een lichte dosis vanille en chocolade.
In de smaak is hij vol en stevig, veel zwart fruit en een rijpe lange afdronk

Adir 2012
Rutherford 2014

Israel
USA

Upper Galilee
Napa Valley

Adir Winery
Rutherford Ranch

€ 81,50
€ 82,50

Streek
Garzon

Wijnhuis
Bodega Garzon

€ 42,50

Tannat
Smaakkenmerk: Aards, Kruidig, Framboos
Land
Garzon Tannat 2013
Uruquay

In tegentelling tot het merendeel van de Tannat wijnen uit Uruguay is de Garzon mooi rond en zelfs zacht.
Geconcentreerde kleur. Prachtig boeket van rijp rood fruit. Ook in de mond een ware symfonie van rijpe kers, framboos
en een vleugje cassis. Opvallend zijn de zachte, zeer mooi geïntegreerde tannines, uitzonderlijk voor Tannat.

Pinot Noir
Smaakkenmerk: Aardbei, Viooltjes, Groene kool
De druif van de grote rode wijnen van de Bourgogne, maar bijzonder moeilijk en temperamentvol. Kan prachtige
wijnen opleveren, als bodem en klimaat maar perfect passen. Ze vallen op door hun mooie Pinot-fruit, vaak
gekenmerkt door een aroma van aardbeien. Pinot noir staat voor subtiliteit, charme en soepel fruit. Vergeleken met
de cabernet is hij over het algemeen rijker aan zuren en armer aan tannines. En, als het goed is, van een

bijzondere puurheid. Zeer kenmerkend voor pinot noir is zijn 'terroirgevoeligheid'. De kleinste nuanceverschillen in
bodem en klimaat zijn al in de wijnen terug te proeven, te meer omdat pinot noir bijna altijd ongemengd blijft. Er
valt dus niets te verdoezelen of te corrigeren. Pinot noir deelt deze eigenschap met zijn witte tegenhanger riesling.
Land
Streek
Wijnhuis
Spätburgunder 2013
Duitsland
Pfalz
Weingut Fusser
€ 39,50
Zorzal Gran Terroir 2013
Argentinie
Mendoza
Zorzal
€ 52,50
Vol, rond, zacht, fluwelig en groots van smaak! Zeer puur en fris, met kenmerkend pinot noir fruit; aardbeien, framboos,
frisheid, kruidige/ aardse hint en zeer subtiel vanille en een lange, frisse, fruitige, zachte afdronk.

Main Divide Pinot Noir 2011

Malanser 2011
Cyrcee 2009
Cuna IGT 2009
Sempremai 2009 (100% Abrustine)
Santenay 1er Cru 2009

New Zealand
Zwitserland
Frankrijk
Italie
Italie
Frankrijk

Canterbury
Graubunden
Collioure
Toscane
Toscane
Côte de Beaune

Pegasus Bay
Von Salis
Alain Raynaud
Frederico Staderini
Frederico Staderini
Vincent Girardin

BIO
BIO

€ 62,50
€ 62,50
€ 62,50
€ 75,00
€ 84,50
€ 89,50

Syrah
Smaakkenmerk: Bramen, Specerijen,Zwarte bessen
Shiraz is een druif die zijn oorsprong vindt in Frankrijk (voornamelijk Rhônegebied), waar hij syrah,
wordt genoemd. De Shiraz geeft vaak elegante en levendige wijnen, met een typisch gerookt aroma,
kruidig, met zwarte peper, menthol, kaneel, anijs, fruitig (zwarte bessen, frambozen, kersen), pure
chocolade, koffie, rozijnen en vanilletonen.
Land
Streek
Wijnhuis
Syrah 2010
Italie
Cortona, Toscane
Stefano Amerighi

BIO

€ 74,50

BIO

€ 82,50
€ 172,50

DOC Cortona; 100% syrah 14 mnd houtrijping

Flam Superiore Syrah 2012
Mount Edelstone 2005

Israel
Australie

Upper Galilee
Eden Valley

Flam
Henschke

Carignan
Smaakkenmerk: Kersen, Bramen, Kruiden, Specerijen
Veel aangeplante druif in het Middellandse Zeegebied, in Spanje cariñena genoemd. Carignan genoot tot aan
de jaren '70 grote populariteit bij producenten vanwege hoge opbrengsten maar wordt tegenwoordig in hoog tempo
gerooid ten gunste van kwalitatief betere rassen. Dit gebeurt met name in de appellations van de Languedoc.
Niettemin is de carignan nog altijd een van de meest aangeplante druivenrassen in Frankrijk.
Carignan geeft wijnen met veel kleur, veel tannines en veel zuren maar met weinig verfijning.
Land
Streek
Wijnhuis
Carignan Ediction Limitada 2007
Chili
Maipo Valley
Vina Morande
€ 52,50
Een karaktervolle wijn, vol krachtig en stoer van smaak met rijpe zwarte bramen, kersen en pruimen en kruiden zoals
laurier, peper en een hint tabak en vanille door de houtrijping

Les Terrasses 2008

Spanje

Priorat

Alvaro Palacios

€ 69,50

Deze indrukwekkende rode wijn geeft tonen van donker fruit en kruiden in de neus. In de mond komen deze
fruittonen rijkelijk terug en de kruidigheid speelt heel geraffineerd met uw zintuigen.

Carmenere
Smaakkenmerk: Kersen, Bramen, Tikje Kruidig
Medio jaren '90 in Chili herontdekt ras. Carmenère stond ooit op grote schaal aangeplant in Bordeaux en werd van daar
uit eind 19e eeuw naar Chili gebracht. In Bordeaux werd hij weggevaagd door de phylloxera en vanwege zijn structurele
gevoeligheid voor ziekten niet meer heraangeplant.
Land
Streek
Wijnhuis
Carmenere Reserva 2016
Chili
Colchagua Valley
Las Ninas
€ 39,50
Deze zeer karakteristieke Chileense wijn wordt gemaakt van Chili’s trots de Carménère druif. Deze Carménère druif
geeft doorgaans wijnen met veel structuur en body met een kruidige ondertoon. In de geur overheerst het rijpe
rode fruit zoals bramen en cassis met een vleugje eucalyptus. De volle, rijpe, uitgebalanceerde smaak kenmerkt zich
door warm mondgevoel, zachte tannine, zondoorstoofd fruit en een hint van chocolade.

Carmenere Gran Reserva 2012

Chili

Maipo Valley

Vina Morande

€ 47,50

Een intens rood gekleurde wijn met een paarse gloed. In de neus aroma's van zwart fruit als, zwarte bes en blauwe bessen.
Floraal, kruidig en iets van vanille. In de mond intense tonen, sappig en fris. Zwarte kersen, specerijen en truffel.
90 van de 100 punten Robert Parker's Wine Advocate 2014

Tempranillo
Smaakkenmerk: Aardbei,Groene kruiden, Zwarte bessen
Tempranillo is de nationale druif van Spanje en daar bekend onder diverse namen, zoals cencibel, tinto del pais of
ull de llebre. Tempranillo wordt veel aangeplant in streken als Rioja, Ribera del Duero, Valdepeñas, Navarra,
Costers del Segre en langs de Middellandse Zeekust. De tempranillo druiven rijpen vroeg en hier dankt hij dan ook
zijn naam aan. Temprano betekent in het Spaans 'vroeg'. De druif produceert wijnen met veel kleur en structuur die
goed op hout kunnen rijpen. Zijn zuurgraad is relatief laag, wat de toegankelijkheid ten goede komt. Tempranillo
wordt zowel ongemengd als geblend op de markt gebracht.
Land
Streek
Wijnhuis
Valdejimena crianza 2012
Spanje
Rioja
Palacios Ramondo
€ 39,50
Prachtig helder paars/rode kleur. De wijn is fris en zacht van smaak met heerlijk rijp fruit zoals pruimen, rijpe bramen en

aardbeien. Maar ook subtiele smaak aroma's zoals: vanille, tabak en chocolade.
Valdejimena Gran Reserva 2006
Spanje
Rioja Baja
Valdejimena

€ 59,50

De smaak is vol, krachtig, zacht en fris tegelijk met tonen van rijp donker fruit (pruim, zwarte kersen en bessen) aangevuld

met subtiele hints van chocolade, truffel, tabak en vanille. De afdronk is zeer lang, elegant, fris en finesserijk.
Vega Sauco 'Wences' Toro 2004
Spanje
Toro
Vega Sauco

€ 74,50

Gemaakt van 80% tempranillo druiven aangevuld met 20% andere druivensoorten.
De wijn wordt vergist op eikenhouten en rijpt vervolgens 24 maanden op Franse eikenhouten vaten.

Mencia
Smaakkenmerk: Aardbei,Groene kruiden, Zwarte bessen
Je vindt de Mencía vooral Galicië in het Noordwesten van Spanje en in Bierzo , het deel van Castilla y León,

dat praktisch tegen Galicië ligt aangeplakt. Mencía is waarschijnlijk familie van de Cabernet Franc en daar
lijkt de wijn ook wel wat op.
Villa de Corullon 2011

Land
Spanje

Streek
Bierzo

Wijnhuis

Descendientes de J Palacios

€ 84,70

93 van de 100 punten Robert Parker's Wine Advocate 2013
“Alvaro Palacios is, without question, a true winemaking star, both in Spain and globally”. Robert Parker’s Wine Advocate.

Moncerbal 2011

Spanje

Bierzo

Descendientes de J Palacios

€ 142,50

97 van de 100 punten Robert Parker's Wine Advocate 2013

Barbera
Smaakkenmerk: Kersen, Bramen, Frambozen, Pruimen, Bitters, Zuren, Choco, Aards, Kruidig
Typisch een druif uit Piemonte. Van de barbera maakt men bijvoorbeeld Barbera d'Alba en Barbera d'Asti.
Gedijt goed op alle bodemsoorten en heeft een hoge zuurgraad. Geeft een grote opbrengst en wordt gebruikt
als ingrediënt in zuurarme wijnen.
Land
Streek
Wijnhuis
Barbera d'Alba 2013
Italie
Piemonte
Negretti
Nizza La Court 2010
Italië
Piemonte
Michele Chiarlo
Een waarlijk grootste Barbera uit een zeer goed oogstjaar! En dat is terug te proeven in deze krachtige
elegante wijn met kenmerkende aardse smaken en tonen van rijp zwart fruit zoals bramen en zwarte bessen.
De houtrijping is zeer goed gedoseerd en zorgt voor aantrekkelijke aroma's van chocolade en subtiel vanille.
De wijn is vol, rond en krachtig van smaak met een eindeloze afdronk.

Corvina
Smaakkenmerk: Aardbei, Bloemen, Kersen
Laat rijpende Italiaanse druivensoort voor rode wijn. Deze druivensoort is het belangrijkste ingrediënt voor
Valpolicella en Bardolino wijnen. De wijnen zijn zacht en licht en hebben niet veel kleur of tannine. De wijnen zijn

€ 51,50
€ 91,50

echter fruitig en geparfumeerd met aroma's van kersen, aardbei en bloemen. Het is belangrijk om de opbrengsten
te beperken. Corvina is door zijn dikke schil zeer geschikt te om te drogen en zo de basis te vormen voor recioto
en amarone omdat de dikke schillen de druivensoort beschermen tegen rot als ze tijdens het drogen ineen
schrompelen.
Land
Streek
Wijnhuis
Amarone Valpolicella Classico '11
Italië
Verona
Brigaldara
€ 89,50
Wijn met een hoog alcoholgehalte en intens bouquet, een volle complexe structuur met tonen
van hout, tabak en leer

Amarone Valpolicella Classico '04

Italië

Verona

Enrico Recchia

€ 124,00

Een Amarone die vol, soepel en warm van smaak is. Lekker vol, donker rijp fruit, met tonen van chocolade, specerijen,
rozijn, aarde en subtiel vanille door de rijping op eikenhouten vaten.

Montepulciano
Smaakkenmerk: Bramen, Kersen, pruimen
Wijd verspreide Italiaanse druivensoort voor rode wijn. Niet te verwarren met de Vino Nobile di Montepulciano die
gemaakt wordt van sangiovese. Deze druivensoort geeft een goede opbrengst en rijpt relatief laat. De wijnen van
de montepulciano-druif zijn meestal soepel, bedoeld om in drie tot vier jaar na oogst geconsumeerd te worden.
Land
Streek
Wijnhuis
Conero Rosso Villa Bonomi 2012
Italië
Marche
Marchetti

€ 64,50

Frisse en delicate wijn met nuances van wierook, zwarte bessen en wilde aardbeien.
Een evenwichtige body met levendige, verfijnde houttonen.

Nebbiolo
Smaakkenmerk: Paddenstoelen, Viooltjes, Zwarte Bessen
De klassieke druif van Piemonte waarvan de naam ontleend is aan het woord nebbio, Italiaans voor nevel of mist.
Nebbiolo is uitermate kieskeurig wat betreft terroir en zelfs binnen Piemonte slechts op beperkte schaal
aangeplant. Buiten Piemonte is dit druivenras bijgevolg helemaal zeldzaam. Nebbiolo geeft wijnen met veel
tannines en zuren. De bekendste daarvan zijn Barolo en Barbaresco. Ondanks hun grote reputatie en hoge prijs
kunnen deze wijnen nogal eens teleurstellend dun en droog zijn als gevolg van een te lange rijping op oud hout.
Wijnen gemaakt in een moderne(re) stijl zijn echter magnifiek.
Land
Streek
Wijnhuis
Nebbiolo dÁlba 2013
italie
Piemonte
Negretti
Barbaresco 'Reyna' 2010
Italië
Piemonte
Michele Chiarlo

€ 61,50
€ 78,50

Elegant en rijp, nog jong en gesloten, finesse en subtiliteit, fijne zuren en tannine, lengte
88 van de 100 punten Robert Parker's Wine Advocate 2013

Barolo Mirau 2008

Italië

Piemonte

Negretti

€ 86,50

Italië

Piemonte

Michele Chiarlo

€ 99,50

DOCG la Morra, 100% nebbiolo

Barbaresco 'Asili' M. Chiarlo 2010

Een wijn afkomstig van een van de beste wijngaarden in het Barbaresco gebied. Volgens veel kenners dé beste wijngaard.
92 van de 100 punten Robert Parker's Wine Advocate 2013

Sangiovese
Smaakkenmerk: Paddenstoelen, Specerijen, Zwarte Bessen
Belangrijkste druif van midden Italië waar onder andere de Chianti van wordt gemaakt. Voornamelijk in Toscane
gebruikt men de Sangiovese Grosso welke ter plaatse Brunello di Montalcino genoemd. Het resultaat is een
prachtige volle wijn met een robijnrode kleur.
Land
Streek
Wijnhuis
Rosso di Montalcino 2014
Italië
Toscane
Abbadia Ardenga
Rosso di Montalcino GEA 2010
Italië
Toscane
Paradiso

€ 53,50
€ 57,50

Een soepele, frisse, toegankelijke en karaktersieke Rosso Montalcino. U proeft kenmerkende tonen van kersen,
viooltjes, tabak, zwarte- thee-, olijven- en bessen, een hint drop, tabak en koffie.

Chianti Classico 2012

Italië

Toscane

Nittardi

De Casanuova is voor 100% gemaakt van Sangiovese van de wijngaard "Vigna Doghessa". Deze wijngaard heeft een
zuidelijke ligging op 450 mtr hoogte en heeft een bodem vol leisteen en geeft de wijn veel mineraliteit en prettige frisheid.

€ 74,50

Brunello di Montalcino 2011

Italië

Toscane

Ardenga

€ 77,50

Paradiso

€ 159,50

rijke geur met elegante aardse tonen en zwarte kersen, droge vette smaak met
vleugje hout en wilde kruiden; heel plezierig

Brunello di Montalcino
Flauto Magico' 2008

Italië

Toscane

De wijn heeft een zeer verfijnde 'neus' met tonen van zwart thee- , kersen-, aarde, munt en laurier.
De smaak is vol, fris, elegant en (zeer) verfijnd. Herkenbaar zijn dezelfde aroma's als in de neus aangevuld
met zwarte- pruimen-, bessen, tabak en vanille. De wijn heeft een zeer lange en verfijnde afdronk wat dé
indicator is voor de zeer hoge kwaliteit van deze elegante en delicate top Brunello.
Van de wijn zijn slechts 1.500 flessen en 100 magnums (1,5l.) gemaakt.
Il Paradiso di Frassina zelf over Il Flauto Magico
"Dit is een unieke en onnavolgbare Brunello. Vanaf 2008, zijn wij dankzij Bose, in staat om 24 uur per dag
muziek af te spelen in onze Brunello wijngaarden. Doormiddel van 50 luidsprekers klinkt er voortdurend de muziek van Mozart.
Tijdens de oogst hebben we ervoor gezorgd dat de Brunello druiven uit deze 'Mozart Wijngaard' separaat werden vergist in
onze wijnmakerij. Vervolgens besloten we om de wijn 8 maanden langer in het het vat te laten rijpen (48 maanden totaal).
De wijn hebben we de 'Magische Fluit' ('Flauto Magico') genoemd als ode aan de muziek van Mozart.

Bordeaux
De wijnstreek Bordeaux is wereldbekend. Deze streek ligt aan de Garonne, de Dordogne en de Gironde. Binnen deze
streek zijn verschillende wijnbouwgebieden die elk hun eigen wijnsoorten hebben. Wijnbouwgebied Médoc strekt zich uit
langs de linkeroever van de Gironde, vanaf Saint-Vivien-de-Médoc in het noorden tot Bordeaux in het zuiden. Het gebied
Graves ligt ten zuiden van de Bordeaux, langs de rivier de Garonne, tot Langon. Het wijnbouwgebied Bourgeais-Blayais
strekt zich uit langs de rechteroever van de Gironde en het gebied Libourne langs de rechteroever van de Dordogne. Uit
dit gebied komen enkele voortreffelijke wijnen, allemaal rood. Wijngebied Entre-Deux-Mers ten slotte ligt tussen de
Dordogne en de Garonne in, in het departement Gironde.
In de Bordeaux zijn tientallen appellations; ten eerste de Bordeaux en de Bordeaux superieur. Deze laatste moet meer
alcohol bevatten dan de Bordeaux. De wijnen komen ofwel uit een deel dat geen aparte appellation heeft, ofwel van de
wijngaard die de wettelijk toegestane hoeveelheid wijn voor een aparte appellation heeft overschreden, ofwel van een
wijnbouwer die de kwaliteit van zijn wijn zelf onvoldoende vindt voor een aparte appellation. Ook zijn er delen van een
groter district, zoals Médoc. Verder zijn er nog wijndistricten die verschillende gemeenten beslaan, zoals Haut-Médoc.
Tot slot zijn er gemeenten met een eigen appellation, zoals Pauillac, Margaux en St-Estephe in de Haut-Médoc. De
rode (Bordeaux) wijn heet in het Engelse taalgebied ‘claret’. Dat komt van de ‘clairet’, de niet goed houdbare wijn die
Bordeaux in de Middeleeuwen produceerde. Van 1152 tot 1453 is het zuidwesten van het huidige Frankrijk in het bezit
geweest van de koning van Engeland, en Bordeaux is altijd de belangrijkste wijnhaven van Frankrijk geweest.
Er worden erg veel verschillende druivensoorten gebruikt in de Bordeaux. Voor de rode wijn worden Cabernet
sauvignon en merlot het meeste gebruikt.

Margaux
Margaux is met ruim 1400 hectare de grootste van de gemeente-appellations in Médoc. Margaux is zowel de
naam van de appellation als van een beroemd château. Château Margaux is een van de vijf Premiers
Grands Crus van Haut-Médoc. Margaux is de enige gemeente-appellation die uit meerdere dorpen bestaat:
Margaux, Arsac, Cantenac, Labarde en Soussans.
De beste wijnen komen uit het deel ten oosten van het dorpje Margaux, waar de bodem veel kwartskiezel
bevat. Daar ligt ook Château Margaux. Als de wijnen van deze wijngaarden lang genoeg rijpen, krijgen ze
een bepaalde zachtheid. Daarom noemt men de wijnen van de AOC Margaux de ‘zachtste’ van de Médoc.
Andere bekende châteaus zijn: Palmer, Giscours, Labégorce-Zédé, d’Issan, Brane-Cantenac en CantenacBrown.

Château Kirwan 2008
Château Kirwan 1998 MAGNUM
3e Gr. Cru Classé

Saint-Estèphe

Land
Frankrijk
Frankrijk

Streek
Margaux
Margaux

Wijnhuis
Château Kirwan 2e wijn
Château Kirwan

€ 166,50
€ 224,50

De AOC Saint-Estèphe is de meest noordelijke van de gemeente-appellations. De bodem is aan de
oppervlakte vrij zanderig. Daaronder zit een dikke laag kiezelhoudende klei. De wijnen van Saint-Estèphe zijn
krachtig met veel tannines. Dat betekent dat ze lang kunnen rijpen. Bekende châteaus zijn Cos d’Estournel,
Montrose, Les Ormes de Pez en Calon-Ségur.

Château Cos d’Estournel 2001
2e Grand Cru

Land
Frankrijk

Streek
Saint-Estèphe

Wijnhuis
Dom. Reybier

€ 242,50

Moulis
De AOC Moulis is met ruim 600 hectare de kleinste gemeente-appellation in Médoc. Het ligt halverwege
tussen Margaux en Saint-Julien. Vanwege de bodemverschillen zegt men wel dat je de hele wijnbouw van de
Médoc in Moulis terugziet. Hoewel er geen wijnen in de classificatie van 1855 zijn opgenomen, zijn er wel
degelijk goede kwaliteitswijnen, zoals Chasse-Spleen, Maucaillou, Poujeaux, Clarke en Fourcas-Dupré.
Château Poujeaux 2007

Land
Frankrijk

Streek
Moulis

Wijnhuis
Château Poujeaux

€ 82,50

Graves, Pessac
Graves heeft een vredig landschap, onderbroken door bossen en valleien. Het ontleent zijn naam aan de
bodemgesteldheid – Graves is afgeleid van ‘graveleux’, wat ‘kiezel- en grindhoudend’ betekent. Deze kiezel
zit in de bovengrond, met zand en klei. De ondergrond bestaat uit ijzerhoudende leem en kalk. Direct ten zuiden
van Bordeaux zijn de gronden met de meeste kiezel. Daar liggen de grootste en bekendste domeinen,
waaronder châteaus als Haut-Brion en Pape Clément. Ze liggen in de gemeente Pessac, een voorstad van
Bordeaux. Door verstedelijking zijn hier veel wijngaarden verloren gegaan – alleen de beste zijn bewaard
gebleven. Sommige wijngaarden liggen nu midden in de woonwijken.

Chât. La Mission Haut-Brion 2002

Land
Frankrijk

Streek
Graves, Pessac

Wijnhuis
Domaines Clarence Dillon

€ 215,00

Cru Classé

Pauillac
De AOC Pauillac is het summum voor de Bordeaux-liefhebber. Van alle gemeente-appellations bevat Pauillac
gemiddeld de grootste hoeveelheid Cabernet Sauvignon. Ook de Petit Verdot gebruikt men meer dan in
andere appellations, al vormt deze druif meestal hooguit 5 procent van de assemblage. Pauillacwijnen hebben
meestal veel kleur en een behoorlijke hoeveelheid tannines. Deze wijnen rijpen langzaam, maar het
uiteindelijke resultaat is uitstekend. Drie van de vijf Premiers Grands Crus Classés komen uit Pauillac: LafiteRothschild, Mouton-Rothschild en Latour. Daarnaast worden in het gebied enkele andere châteauwijnen
gemaakt, zoals Pichon-Longueville Baron, Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Lynch-Bages en GrandPuy-Lacoste.

Réserve de la Comtesse 2008

Land
Frankrijk

Streek
Pauillac

Wijnhuis
Château Pichon-Longueville

€ 79,95

Het gaat hier om de zo genoemde tweede wijn van Château Pichon-Longueville Comtesse

Château Pontet-Canet 2007

Frankrijk

Pauillac

Château Pontet-Canet

€ 147,50

Château Pichon Longueville

€ 240,00

5 e Grand Cru Classé, 93 van de 100 punten Robert Parker' s Wine Advocate

Château Pichon Longueville 2005

Frankrijk

Pauillac

Pomerol
Pomerol is met 747 hectare veel kleiner dan Saint-Emilion, maar minstens zo beroemd.
Een plateau van 35 meter hoog is de kern van het gebied. De bodem bevat veel klei, kiezel en ijzer.
Driekwart van de aanplant bestaat uit Merlotdruiven. De kostbaarste wijn van de Bordeauxstreek komt hier
vandaan: Château Pétrus. Deze wijn bestaat vrijwel geheel uit Merlot.
In het westen liggen de satellieten (kleine gebieden met dezelfde eisen) van Pomerol: Lalande en Néac
(samen 1137 hectare). De wijnen van dit gebied hebben vrijwel altijd de AOC Lalande-de-Pomerol.

Land
Streek
Wijnhuis
Château Bourgneuf 2010
Frankrijk
Pomerol
Château Bourgneuf
Diepdonkere kleur, overweldigend rijk bouquet met veel aroma's als vanille, drop en specerijen.
Indrukwekkende smaak met rijp zwart fruit, veel vlezigheid, rondeur en aardse tonen, lange afdronk.

€ 109,00

Saint-Emilion
Saint-Emilion is met 5522 hectare het grootste district van de Libournais, en een van de grootste van de hele
Bordeauxregio. De heuvels rond het stadje hebben de beste ondergrond. Dit gedeelte heet de Côtes. Hier
komt veel kalk in de bodem voor, een ondergrond waarop de Merlot het goed doet. De wijnboeren van dit
gedeelte gebruiken weinig Cabernet Sauvignon, omdat die niet makkelijk rijp wordt. Cabernet Franc heeft
daar minder last van en is de tweede druif van deze streek. Onder aan de heuvels op het vlakkere gedeelte
bij de Dordogne, is de grond rijker, met meer zand en soms wat kiezel. Deze bodemverschillen leveren ook
duidelijke verschillen in kwaliteit op. Om de betere wijnen van de streek te onderscheiden, bestaan er binnen
Saint-Emilion twee appellations: Saint-Emilion (1718 hectare) en Saint-Emilion Grand Cru (3814 hectare).

Chat. Puy Blanquet Grand Cru '10

Land
Frankrijk

Streek

Wijnhuis

St. Emilion

Chat. Puy Blanquet

€ 69,50

