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Met de neus in het glas 
1 

Het is weer voorbij die mooie zomer! We hebben denk ik kunnen genieten van fraai weer, en dat 
heel lang (al was het af en toe behoorlijk heet), maar nu staan we weer aan de vooravond van de 
herfst, en dat betekent dat allerlei activiteiten weer opgestart worden. Zo ook bij ons Wijngilde waar 
we als begin van het nieuwe proefseizoen, starten met een z.g. "fraditional", de vakantieproeverij. 
Zo ook in dit jaar 2018, en dat op maandag 17 september. En ook deze keer mochten we veel 
liefhebbers begroeten om te gaan genieten van een zeer divers proefprogramma. 
Elke keer weer ben ik toch verwonderd betreffende de hoeveelheid aan verschillende wijnen, 
sfreken en landen die dan ter tafel komen. Het is toch een beetje een klein wonder dat overal waar 
wijnen worden geproduceerd er steeds weer nieuwe smaken, wijnen en methodes opduiken die je 
verwonderd doen staan. Niet alleen is er een bijna eindeloos gamma aan bekende en (bijna) 
onbekende druivensoorten, maar die komen dan ook nog uit allerlei hoeken van de aarde( al is die 
dan rond), waar wijnen worden geproduceerd. Bovendien spelen dan , niet onbelangrijk, de streken, 
de klimaat-omstandigheden en nog honderden andere factoren een rol. Zo af en toe komen dit soort 
wijnen op de vakantie-proeftafel en mogen wij ons daar dan met een al of niet gefundeerd oordeel 
over buigen. Maar het hoofddoel blijft m.i. dan toch verwondering c.q bewondering voor de mensen 
die dit hebben gemaakt, lekker of niet. 
Na deze wat lange inleiding, waarbij ik de hoop uitspreek dat u allemaal weer fris aan dit seizoen 
gaat beginnen, dat deed de voorzitter in ieder geval wel. Hij heette iedereen weer van harte welkom 
en sprak de hoop uit dat we er een mooi seizoen van gaan maken. Gezien het aantal proevers van 
deze avond zit dat wel goed. Als intro werd de heer Bert Hoek welkom geheten. Om dan maar 
meteen de koe bij de horens te vatten, er zijn weer plannen voor een wijnreis, weliswaar is dit alles 
nog in een prematuur stadium, maar de gedachten gaan uit naar de Bordeaux, en dan aan de kant 
van St. Emilion, Fronsac etc. Of dat alles te realiseren valt zal de komende maanden moeten 
blijken . Als het gaat gebeuren dan wordt dat rondom Hemelvaartsdag 2019. 
Onze Wijnmeester Jan wees er nog even op dat omstreeks half september de z.g "Foire aux 
vins"van start gaat. De Franse supermarkten moeten dan plaats hebben voor de nieuwe oogsten die 
gaan binnenkomen, en dus worden de oude voorraden vaak tegen interessante prijzen verkocht. 
Het werd hoog tijd om de meegebrachte wijnen te gaan proeven, en de eerste kurk ging eraf door 
Janine Vos die het bal opende met een Champagne rosé van Biard Loyaux, misschien niet een wijn 
die tot de top van het segment behoort, maar, en dat bleek, zeker een goede representant van dit 
geme wijnen. In het glas een heldere sprankelende wijn, 
licht rose van kleur en met een lichte, maar goede mousse. 
Blijft niet lang. In de neus lekker fruit van aardbeien en fram
bozen. In de mond verfrissend met een licht zoetje, maar met 
voldoende tegenwicht van de zuren. Niet heel complex, maar 
voldoet zeer goed aan de eisen die je er aan mag stellen .Gewoon een lekker glas bubbels, en zeker 
een goede start van de avond. 
Dat onze leden in de vakantie overal zijn te vinden bleek uit de wijn die Ronald had meegebracht. 
Een gebiedje waar je niet zoveel van hoort is de Duras. Nu is dat niet heel verwonderlijk, het is 
klein, en een beetje weggestopt, maar grenst aan de Bergerac en aan de Entre-Deux- Mers en 
schurkt aan tegen de Lot-et- Garonne. De naam komt van het stadje Duras. De wijnen lijken het 
meest op de Bordeaux-wijnen waarbij dezelfde druivensoorten worden gehanteerd, in ons geval is 
dat voor de witte wijn een Sauvignon. Onze te proeven wijn draagt de naam Les Hauts de 



Riquets"Amourette" is niet alleen biologisch, maar ook biodynamisch, het jaar is 2016. Ronald die 
deze wijn opspoorde, was er erg enthousiast over en hield een gloedvol betoog. Nieuwsgierig als we 
dan zijn, willen we ook proeven. Zoals gezegd werkt deze wijnboer volgens bio en bio-dynamische 
principes en dat is op zich best een loffelijk streven, sommige liefhebbers zijn er verzot op, anderen 
halen misschien hun schouders even op. Hoe het ook zei, meestal zijn er best verschillen te be
noemen die deze wijnen onderscheiden van de regulier gemaakte wijnen. 
De" Amourette" 2016 vertoonde in het glas een waterige lichtgele kleur, licht troebel. Een mooie 
neus werd ons deel met een bloemetje, wat gist en kruisbessen. Lekkere neus. In de mond wat 
tomaatjes, buxuskruiden, beetje gistsporen. Vrij hoog in het zoet en minder in zijn zuren. Flinke 
bitters. Deze wijn wijkt in zoverre af van het geijkte patroon dat door het rijpen op zijn gisten deze 
sporen licht waarneembaar blijven. Het echte Sauvignon-karakter is hier wat minder geprononceerd 
dm wijnen uit het noorden zoals de Loire. Al met al een best lekkere wijn/kwaliteit. 
Met de volgende wijn verhuizen we helemaal naar de zuid- oostkant van Frankrijk richting 
Provence. Een gebied dat in het hart van Jan is gesloten en waar hij vaak kostelijke en of bijzondere 
wijnen van meebrengt. Ook deze wijn die niet alleen een naam draagt zoals alleen de Fransen die 
kimnen bedenken: Chateau des Bormettes, gelegen in La Londre Les Maures, met als ondertitel 
Instinct Parcellaire La Bergerie "2016. Deze wijn wordt gemaakt van de Rolle-druif, die hier op 
bescheiden schaal wordt aangeplant, o.a. in Bellet. U kunt op de volgende bladzijde de nodige 
informatie vinden. 
Wij zagen en proefden een heldere lichtgele wijn met geuren van bloemen en noten. Kruidigheid en 
wat kruisbessen alsmede grapefruit. Vol in de mond met een licht vetje. Complexiteit en evenwicht. 
Heerlijke wijn. 
De volgende wijn is voor velen toch als een soort thuiskomen, niet alleen zijn we in het verleden 
hier op wijnreis te gast geweest, velen zijn ooit begonnen met wijndrinken met een lekkere Elzas. 
Jammer genoeg zit er naar mijn idee de laatste paar jaren er een beetje de klad in mede, zoals we het 
vaak zien, een beetje ten gronde is gegaan aan zijn succes. Vaak en veel goedkope wijnen op de 
markt, en ondanks vaak actieve marketing bleef de echte opleving wat uit. Dat is heel jammer, want 
er zijn fantastische wijnen in dit gebied voorhanden. Maar laten we er vanuit gaan dat uiteindelijk 
de kwaliteit zal overwinnen. Een goed voorbeeld van die kwaliteit was de wijn die Ron de Koning 
had meegenomen. Van het gereputeerde wijnhuis DopfF-au Moulin (er zijn nog een paar Doppfen) 
stond op onze proeftafel een Gewurztraminer Grand Cru "Sporen" 2015. Naast de Riesling heeft de 
Gewurztraminer gezorgd voor de grote reputatie van de Elzasser wijnen. 
Goed gemaakt is die laatste een dijk van een wijn, al hebben een aantal 
wijnliefhebber vaak moeite met zijn uitgesproken smaak. Wij vonden 
in ons glas een heldere goudgele wijn intens en mooi. In zijn geuren, die 
in ons geval niet overdreven waren, mango, lichée, perzik en kruiderij 
(gewürz). Hoge zuren en zoeten naast wat kruiderij, mineralig en met 
flinke bitters. In de mond filmend, goede balans en met een lange afdronk. 
Een Grand Cru waardig! 
Een land waar we misschien niet zoveel van weten, en zeker niet van de daar bedreven wijn-bouw. 
De jaren achter het ijzeren gordijn bleven die gordijnen grotendeels dicht, en wat er aan wijnen 
doorsijpelden was bepaald niet van een zeer hoge kwaliteit. De algemene tendens na die periode 
was er toch één van wederopbouw, en zo langzamerhand maakte men zich de moderne 
wijnbouwmethodes eigen en ging ook de kwaliteit omhoog. Gelukkig bleven wel veel wijnboeren 
trouw aan de wijnen die men gewend was te maken, vaak met hun specifieke karakter. Toch kwam 
de export naar het westen en de rest van de wereld nooit echt op gang, ze weken toch vaak teveel af 
van het patroon zoals men dat hier gewend was en is. Ik ken persoonlijk het land Slovenië niet, 
maar de verhalen daarover zijn meestal zeer enthousiast. Jacqueline ging daar op vakantie, en haar 
kennende kwam ze met een mooi verhaal thuis, en nam ze natuurlijk een wijn mee die kenmerkend 
is voor de streek waar zij verbleef 
Ik maak mij sterk dat niet veel wijnliefhebbers deze wijn kenden en vooral daarom voor een avond 
en proeverij als deze bijzonder interessant, afgezien van het feit of we dit glas wel of niet konden 



waarderen. 
Deze Rebula Stekar (Rebola) bezat een oranjeachtige kleur, helder en intens. In de neus geuren van 
sinaasappels, citrus, bittere vruchten en mineralige tonen. In de mond kwamen die bitters ook terug 
evenals de sinaasappels Laag zoet, goede zuurgraad en een overdosis aan bitters. Strak in de mond. 
Op de kwaliteit valt weinig af te dingen, maar de smaken zijn toch wel anders dan wat wij als 
vertrouwd ervaren. Toch goed om ook hier eens mee kennis te maken. Als ik het goed heb begrepen 
is de oranjerode kleur afkomstig van de rode wijnvaten waarin deze wijn lagert, een z.g. 
oranje wijn. 
We gaan weer terug naar het oude vertrouwde Franse wijnnest, hoewel, de streek waar we naar toe 
gaan kan zich nu ook niet bepaald beroepen op een grote populariteit, de liefhebbers niet te na 
gesproken. Mag de Jura toeristisch gezien zijn charmes met succes aan de toeristen tonen, met de 
wijnen hier vandaan, hoe bijzonder vaak ook, wil het hier ten lande niet echt vlotten. Ook hier is het 
smaakpatroon toch behoorlijk afwijkend, maar dat is zeker ook een deel van hun charme. Laten we 
niet vergeten dat er naast de lokale druivensoorten de Trousseau en Poulsard, waar wij wijnen van 
proetcien, ook nog "gewone"druivensoorten worden verbouwd zoals Chardonnay, Pinot-Noir e.d. 
En heel bijzonder zijn toch wel de Vin Jaune en de Vin de Paille. Bovendien heeft Chateau Chalon 
een grote status met zijn eigen appellation. We kunnen dus niet stellen dat het een onbekend 
wijngebied betreft, eerder een wat onbemind. De twee wijnen die werden meegebracht door Trude 
en Jan Maas, droegen resp. de titels van de Poulsard Vieille Vignes 2016 van Martin Faudot en de 
Trousseau 2016 van dezelfde wijnboer. Wat de eerste wijn betreft kregen we een helderrode wijn in 
(dakpannen) in het glas. De geuren waren die van bosgrond, lichte paddestoelen, rood fruit en 
kruidigheid, ook een hint van tabak. Deze wijn bezat een vrij laag zoetgehalte, een gemiddeld 
zuurgehalte en men proefde in de mond lichte bitters en tarmines. Ook het rode fruit was aanwezig. 
Wat stroef in de mond. Een goedgemaakte wijn met een wat afwijkend smaakpatroon maar zeker 
een prima glas wijn. Wat de Poulsard betreft, we proefden ze op de proeverij net andersom, die 
kwam iets finitiger tevoorschijn met zijn lichtrode kleur en in zijn geuren meer frambozen, 
aardbeien, wat bos-achtigs en iets wat deed denken aan yoghurt ? Vrij hoog zuurgehalte t.o.v een 
laag zoet. Lichte taimines. Deze wijn kwam wat zachter en filmend over dan zijn voorganger. 
Redelijk complex, korte afdronk. Goede balans. 
Naarmate de proeverij vorderde frokken we langzamerhand richting zuiden, en het eerste station 
waar we stopten was in de mooie sfreek Vaucluse, u niet bekend, denk dan maar aan Chateauneuf-
du-Pape en Avignon. Waar onze wijn vandaan kwam, meegebracht door Wiel is een klein gebied 
aan de oostkant van de Vaucluse, de Gigondas. Ooit gesticht door de Romeinen als Jocunditas, 
legionaires die met pensioen gingen(al zal dat toen niet zo geheten hebben), konden daar een stuk 
grond krijgen, en zo is daar indertijd de wijnbouw gegrondvest. Tegenwoordig een belangrijke Cru 
van de Zuid-Rhöne, krachtige zonrijke wijnen die meestal bestaan uit Grenache, Syrah, Mour\'édre 
en enkele andere minder belangrijke soorten. Wiel had voor ons een Gigondas 2012 van Domaine 
Fourmone meegebracht. Dit domaine ligt aan de weg van Vacqueras naar Cairanne en heeft door de 
jaren een goede reputatie opgebouwd. 
Wij proefden "Le Secret" die wordt gemaakt met de bovengenoemde druivensoorten die deze wijn 
een mooie donkerrode kleur meegaven, helder en vrij diep. In de neus die typische garrigue-geur 
die je meteen naar deze streek doen verlangen, kruidig, peper, tabak en zwart fruit. Zoals zoveel van 
deze zuidelijke wijnen hebben die meestal een duidelijke (zon)-rijke zoettoon, terwijl je meestal een 
beetje moet zoeken naar de zuren, die er overigens wel inzitten. Kruidigheid zoals thijm en roze-, 
marijn en een beetje tabak werden ons deel .Veel diverse smaken, lichte stroefheid,wat zwoels en 
een mooie afdronk. Nog even laten liggen en je kunt je gasten er zeker mee verrassen. 
Dat onze vakantiereizigers Italië links laten liggen, dat gelooft niemand, en ook nu stond er een wijn 
uit het prachtige Toscane op onze proeflijst, meegebracht door Kees Kraay. De titel is wat moeilijk 
n.l. M La Matteraia 300 IGT 2014. Een wijn die je niet zo vaak zal tegenkomen omdat de druif 
(nog) niet zo'n bekendheid heeft, het is n.l. de Rebo-druif Vader en moeder (wie is wie)? zijn de 
Teraldego en de Merlot. 
De kleur van deze wijn is bijna zwartrood, bijna ondoorzichtig en ziet er fraai uit. Veel zwart fruit in 



de neus, zwarte bessen, kruiderij en geurde fraai in onze neuzen. In de mond een wijn met prima 
zoet, vrij laag in zijn zuren terwijl de bitters en tannines vrij hoog scoorden. Redelijk samengesteld. 
Deze wat boers aandoende wijn had een stevig mondgevoel en een lange afrironk. Niet super 
samengesteld, maar alleszins bevredigend. Nog even bewaren werd gesuggereerd. 
Datje onze vakantiegangers overal kunt tegenkomen bleek wel uit onze laatste wijn van deze 
avond, Portugal. Nu eens niet een mooie port, maar wel een wijn van een alom gereputeerde 
portmaker, n.l. de firma Churchill. Churchill-Graham zoals deze portfirma officieel heet maakt ook 
rode wijnen, en doet dat van dezelfde druivensoorten als welke in de port gaan. Zodra je de kleur 
van deze wijn ziet en hem ruikt weetje al bijna zeker dit is familie van die mooie wijnsoort: port. 
Deze Grande Reserva uit 2012 had een dieprode kleur, bijna zwart en geuren van zwart/rood fiixit, 
laurier en inkt. Chocolade. Zowel de kleur als de geur waren zeer intens. Het zoetgehalte was boven 
het gemiddelde, met zachte zuren, wat stoffigs en tonen van tabak en chocolade. Toch best heel 
mooi. Complexiteit gemiddeld, mondgevoel vol en filmend. Stevige wijn, verloochent zijn afkomst 
niet. Meegebracht door Pieter Schell. 
Deze wijn diende als slot voor deze interessante 
en leerzame vakantieproeverij waarin we konden 
kennismaken met wijnen uit diverse windstreken, 
sommige wijnen bekender als andere, soms verrassend. 
Misschien is de ene wijn wat meer favoriet dan de andere, maar leerzaam en soms heel bijzonder. 
Onze wijnmeester bedankte iedeeen voor de ingebrachte wijnen die we in de meeste gevallen nog 
even bij het genot van een stukje kaas konden naproeven. Alvorens Jan deze avond besloot vroeg 
Engbert Oldenkamp nog even het woord. Hij memoreerde dat hij met ontzettend veel plezier bij ons 
zijn wijnwijsheid heeft kunnen uitbreiden, met heel veel plezier de proeverijen heeft bezocht, en 
niet te vergeten een trouwe deelnemer was aan onze wijnreizen, maar dat helaas zijn fysieke 
gesteldheid, gezien zijn hoge leeftijd, hem noopte, met spijt in zijn hart, afscheid te moeten nemen 
van de afdeling Utrecht. Jammer, maar soms onontkoombaar. Een daverend applaus werd zijn deel. 
En zo sloot deze fijne avond en proeverij toch een beetje in mineur. 



Vakantieproeverij NWG afd Utrecht september 2018 

1. Rosé Champagne Biard Loyaux € 15,20 Janine Vos 

2. Cotes de Duras "Amourette", Dom. Les Hauts de Riquets € l9r Ronald vd Heuvel 

3. Chateau des Bormettes "instinct Parcellaire La Bergerie" 2016 € 15,90 Jan Vegter 

4. Dopff-au-Moulin Gewurztraminer Grand cru "Sporen" 2015 € 27,- Ron de Koning 

5. Rebula Stekar 2015 Brda, Slovenië € 16,60 Jaqueline vd Chijs 

6. Poulsard Veille Vignes Martin Faudot Jura 2016 ^ € 10,- Trude Maas 

7. Trousseau Martin Faudot Jura 2016 € 12,- Jan Maas 

8. Gigondas Le Secret Domaine La Fourmone 2012 € 16,- Wiel Jansen 

9. M La Matteraia 300 IGT Toscano € 12,- Kees Kraaij 

10 Gran Reserva Churchills 2012 € 25,- Pieter Schell 
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BIARD-LOYAUX 
H A H P A G N i 

PASSY-SUR-MARNE 

ROSÉ 

WIJNl. 

Beoordeling : 

Kleur : Rosé/orange. Helder en sprankelend. 
Geur : Vrij hoge intensiteit, frambozen en ander klein rood fruit. Peertjes. 
Smaak : Goede bubbels, wel snel weg. Prima zoet, vrij hoge (frisse) zuren. 
Totaal : Redelijke afrironk. Complexiteit gemiddeld. Goed mondgevoel. Wel balans. Lekker. 

ROSÉ 

Féminité et éclat 

Champagne - Rosé 

Assemblage : Les 3 cépages champenois 
assemblés avec du vin rouge issu de Pinot Noir. 

Dégustation : Robe équilibrée entre le rose et 
l'orange. Nez délicat, fruits rouges trés présents. 
Bouche trés croquante, généreuse en fruits 

Instant: Convient pour une après midi 
ensoleillée. S'accorde avec un dessert fruits 
rouges OU chocolat. 

Dégré alcoolique 12 % vol 
Vieillissement 24 mois 
Dosage 8 a 9 g/1 

Récompense : 
Féminalise 2008 

1 rue du Chateau 
02850 PASSYSUR MARNE 

0323703566 
jbiard@wanadoo.fr 



DOMAINE 

KH\uTs CE 
iïïPls 

'ïajoiedstravaiilerilans' 
agricole autonome et diversifié 

Ivignes, céréales, moutms, cochons, marakhagel. 

Chaque Parcelle estconsidérée comme un eco: 
part entière que nm équilibrons etsoutenons. 

M o s vins sustentent le palais, 
nourrissent le bien-étre et élèvent l'esprit» 

IvanetLéaBIREAUD 

•attalique est naftifSl et crotège 

WIJN 2. 

Kleur ; Waterig geel, licht troebel. 
Geur : Verfijnd, bloemen, gist en kruisbessen. 
Smaak : Kleine zoettoon, tomaatjes, buxus/kruisbes. Geen hout, op gist gerijpt. Vrij hoog 

zoet, redelijke zuurgraad. 
Totaal : : Mondgevoel, filmend, vrij dik in de mond. Vol. Flinke bitters. Rijp. Afdronk prima 

Balans in orde. 

Domaine Les Hauts de Riquet 

Amourette Domoine Hauts de Riquets, 47120 Baleyssagues 
Tél. 0553838360 
Marie-jose.bireaud@wanQdoo.fr 
www. domainelesriquets.com AOC blanc 

Millésime 2011 
Agriculture biologique 
Cépage: Sauvignon 
Age moyen des vignes: 30 ans 
Sols: Argilü-calcaires 
Densité: 4000 pieds/ha 
Rendements: 40 hl/ha 
Mode de vendange: Manuel 
Élevage: Sur lies fines 
Quantité produite: 10(X)0 bouteilles 

Dégustation: Nez florol et délicat. La bouche révèle une matière riche, 
fruitée et légèrement empyreumatique sur ime finale trés longue et dense. 
Garde: 4 ans 
Tempéroture de service: 8 a 10 °C 
Accord mets et vins: Apéritif, poularde au vert jus, dorade au gros sel, 
fromages a patés crues ou pressées. 



C Ó T E S DE PROVENCE LA LONDE WIJN3. 
APPELLATION D'ORIGINE P R O T É G É E 

Beoordeling : 

Kleur : Heel lichtgeel, helder. 
Geur : Verfijnd, bloemen, noten. Kruisbessen citrus en kruidig. 
Smaak : Zuren en zoeten redelijk hoog. Lichte bitters. Samengesteld. Grapefioiit. 
Totaal : : Vol mondgevoel. Pittig, vettig. Mooie complexiteit en afdronk. Heerlijk glas wijn. 
Bijz. : Licht houtgebruik op gebruikte vaten (1 jaar), rest op inox. 

Vinification : Après une sélection intra parcellaire, la récoite s'effectue en deux 
temps, avec un premier passage au Ier tiers de vendanges, et un second plus 
tardif. afin de cueiliir les baies a leur maturité optimale. Elle a ensuite macéré 
a basse température pour extraire les arómes fruités du Rolle, pressurée 
doucement et lentement, 
Pour cette cuvée seuls ies jus de goutte sont sélectionnés, pour un maximum 
de fra?cheur. Une moitié de ia fermentation et de 1'élevage se déroulent en füts 
récents, dans les caves voütées historiques du Domaine, l'autre moitié en cuve 
Inox. Cet élevage se poursuit quasiment un an, afin de déveiopper ia structure 
et le gras de cette cuvée de gastronomie et de garde. 

Dégustation : Robe briliante aux refiets verts et dorés. Le premier nez est 
subtil avec ses notes de fieurs d'acacia et de noisette. II se déveioppe sur la 
pêclie, fruit que 1'on retrouve dans une bouche souple, suave, équilibrée par sa 
fraicheur et sa finale minerale. 
II sepanouira servi entre 11 et 13°C sur des Saint-Jacques, des crustacés. les 
viandes blanches et ies fromages crémeux. 

C H A T E A U DES B O R M E T T E S 
LA LONDE LES MAURES 

T É L Oh 94 66 81 35 / W W W . C H A T E A U D E S B O R M E T T E S . C O M 
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DOMAINE 
A L S A C E - R I Q U E W I H R - F R A N C E 

WIJN 4. 

GEWURZTRAMINER GRAND CRU SPOREN 2015 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Helder goudgeel, fraai, helder. Intensiteit hoog. 
: Mango, lychee, perzik, kruiden. Mooie intense geur. 
: Hoge zuren en zoeten. Mineralig, flinke bitters. Redelijk complex. Intens. 
: Filmend in de mond, tropisch fhiit, aanwezig zoet maar wel in balans. Lange 
afdronk. Prima gewürz, zonder dat de kruidigheid overheerst. 

CARAaERISTIQUE TECHNIQUE 

Degré alcool : 12.7 % Vol. 

Sucres résiduels : 55 g/l 

Acidlté totale : 3.3 g/l exprimée en H2S04 / 5.5g/l A.T 

DÉGUSTATION (22/09/2014) 

Aspect visuel: Robe couleur jaune or 

Sensations olfactives: Nez expressif, élégant et d'une grande complexité sur des notes de 
iitchi, de mangue et d'épices. 
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Dopff 
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Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Bijz 

: Slovenië. 
:Brda. 
:Kojsko. 
:Rebula Stekar. 
.Kemetija Stekar 
:Rebula (Rebola). 
: 2015. 

Oranje. Intensiteit hoog. 
Marmelade, bittere sinaasappel. Mineralig. Samengesteld. 
Laag zoet, goede zuurgraad. Heel veel bitters, tannines. 
Moeilijke smaak voor ons Westerlingen ? Overdosis aan bitters. Smaakintensiteit 
hoog, afdronk vrij kort. Mondgevoel, strak. 

: Op rode vaten gerijpt. Z.g Orangewijn. 

Rebula, Kmetija Stekar 2015, uit Brda, Slovenië. 

Deze wijn staat in de decanter magazine top 24 van orange wine tasting. Zij is strogeel van kleur. De 
smaai< is fris en fruitig met smal<en van w/itte grapefruit en jasmijn. Rijk in aroma en complex van 
karakter. In de lange afdronk vind je een hint van noten. 

Deze wijn drink je koel (10-12 graden Celcius) en is daardoor ook perfect voor zonnig weer 

Wijngaard Procno, Brajda, Cotovo, 
Druiven 100% Rebula (Ribolla Gialla) op 6 - 50 jaar oude wijnstokken. 

9 tot 10 dagen maceratie op schil en pitjes. Vervolgens 10 tot 12 
Fermentatie maanden gerijpt in eiken houten vaten. Daarna gedecanteerd en 

ongefilterd in flessen gebotteld. Geen sulfieten gebruikt. 



Trousseau 2016 Martin Faudot, Jura 

Arbois cépage Trousseau - Rouge - Millésime 2016 

HELAAS GEEN ETIKET. 

WIJN 6. 

Land : Frankrijk. r^^m 
Streek : Jura. L 'Wfm 
Gemeente : Arbois- Mesney. 1, . > ^ H 
Wijn : Troussseau. ^^^B 
Prop/Vit. : Martin Faudot. 
Druiven : Trousseau. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder lichtrood, doorzichtig. 
Geur : Aardbeien en framboos. Boswandeling. Yoghurt. Redelijk intens. 
Smaak : Laag zoetgehalte, zuren redelijk hoog, lichte tannines. Lichtrood fiixit. Bitters. 
Totaal : Vol, filmend zacht. Afdronk vrij kort. Complexiteit gemiddeld. Balans goed. 



Land : Frankrijk. 
Streek : Jura. 
Gemeente : Arbois-Mesney. 
Wijn ; Domaine Martin Faudot. 
Druiven : Poulsard. 
Kwaliteit : Appellation Arbois Controlée. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling 
Kleur : Helderrood, bruin(dakpannen). Mooi. 
Geur ; Kruidig, bosgrond, rood fruit. Redelijk intens. 
Smaak : Zoetgehalte is laag, de zuren gemiddeld. Lichte tannines en bitters. Rood fruit. 
Totaal : Licht stroef mondgevoel. Goede balans. Afdronk gemiddeld. Goed glas. 

Garde : 5 a 8 ans et plus 

Consommation : 11° - Décanté 

Accompagne: 

- Terrine de Viandes, Grillades, Barbecue 
- Saucisse de Moreau au Poulsard 
- Charcuteries, Volailles, Raclette... 

Commentaire dégustation de Jean-Luc Feutry: 

Meilleur restaurateur sommelier dégustateur de France 1982/1983 

"Vin rouge, tendance rosé délicat, fruité et léger, marqué par des arómes feuilles de tabac 
avec une finale humus de laforêt. Bonne attaque en bouche, bien structure, une belle 
fratcheur de fruits, finale trés droite tendue parune belle acidité. Vin de soif." 



HISTOIRE D'UN NOM 
Domaine 

LA FOURMONE 

le Secret 
RÉCOLTE 2015 

Le s e c r e t , provient dun milieu escarpé oü 
la marne est rose et oü la vigne s'imprègne 
d'effluves de genéts et de pins. Un endroit 
privilégié oü les oliviers abritent des bouquets 
de thyms et de romarins. Un lieu oü il fait 
bon vivre et qui porte en lui les saveurs 
de la Provence. Ce secret c'est le nótre, la 
quintessence de nos Gigondas, le précieux 
mystère qui attise nos papilles. Sa rareté est la 
clef de son succes. 

G I G O N D A S 
Appellation d'Origine Protégée 

WIJN 8. 

Land Frankrijk. 
Streek Zuid- Rhone (Vaucluse). 
Gemeente Gigondas. 
Wijn "Le Secret". 
Prop/Vit. Fam. Combe. 
Kwaliteit A.O.P Gigondas. 
Druiven Grenache, Mourvèdre, Syrah. 
Jaar 2015 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Mooie kleur rood, helder en intens. 
Zwart fruit, peper, tabak, iets chocolade, kruidig. 
Zoettoon met op de achtergrond mooie zuren. Beetje garrigue. Thijm. Tabak. 
Vrij rijk aan smaken, vol en stevig, beetje stroef. Wat zwoels. Sappig. Mondgevoel 
wat strak met een fluwelige ondertoon. Prima wijn. Nog wat laten rijpen. 

SPÉCIFICITÉS * 

Hectares ' Vignes 
Marnes roses de 6o ans SUGGESTIONS 



WIJN 9. 

Land Italië. 
Streek Toscane. 
Gemeente Vicchio. 
Wijn La Matteraia 300. 
PropMt. Azienda Agricola La Matteraia. 
Kwaliteit IGT 
Druiven Rebo. 
Jaar 2014. 
Bijz. Gebotteld in 2017. 

Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 

Totaal 

Bijna zwartrood, ondoorzichtig. Intensiteit: hoog 
Zwart fruit, zwarte bessen, kruidig. Samengesteld. 
Goede zoeten, vrij lage zuurgraad. Tannines en bitters vrij hoog. Redelijk samenge
steld. 
Vrij strak mondgevoel. Doet wat boers aan. Lange afdronk. Complexiteit matig. 
Nog maar even bewaren ? 

Een wijn van de Rebo druif. Als je een wijn van de Rebo druif in je glas hebt, dan komt deze uit het 
Noord-Italiaanse Trentino. Daar geeft de Rebo vrij stevige rode wijnen die een rijping in eikenhouten 
vaten over het algemeen goed aankunnen en bovendien bewaarpotentieel hebben.De Rebo is een 
vrij recente kruising. Vader en moeder zijn de Teroldego (ook een druif uit Trentino) en de iVlerlot. 
Deze kruising is kort na de Tweede Wereldoorlog tot stand gebracht door Rebo Rigotti, uit - het zal je 
niet verbazen - Trentino. Hoewel er al driekwart eeuw met deze druif wordt gewerkt, kom je hem 
niet vaak tegen. Op een uitstapje naar Brazilië na heeft hij de regio eigenlijk niet verlaten, in totaal is 
er amper 40 hectare van aangeplant. De Rebo heeft wel zijn eigen Trentino DOC appellatie gekregen. 
Enkele wijnmakers maken 'single variety wines' van Rebo. 



C H U ^ C H I L L ' S E S T A T E S 

G r a n d e K e s e r v a d o u r o 2 0 1 ^ 

WIJN 10. 

Land : Portugal. 
Streek : Douro. 
Gemeente : Gaia. 
Wijn : Churchill's Grande Reserva. 
PropA/'it. : Churchill-Graham. 
Kwaliteit : Grande Reserva. 
Druiven : Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, TintaFrancisca en Tinto. 
Jaar : 2012. 

Beoordeling : 
Kleur : Paars, zwartrood. Ondoorzichtig. Veel kleur. Intens. 
Geur : Bramen, zwart fruit, laurier, inkt. Chocolade ? 
Smaak : Zoetgehalte redelijk hoog, zuren gemiddeld. Zachte tannines en bitters. Beetje 

stoffig. Gemiddelde complexiteit. Lange afdronk, mondgevoel vol en filmend. 
Stevige jongen. Verloochend zijn Port afkomst niet. 

Estates Grande Reserva 2012 is produced fronn very old Vineyards at our Connpany's Douro 
Estates. 

This wine is produced fronn the old vineyards at our Connpany's Douro Estates. 

A field blend of grape varieties from old vineyards with an average age of 50 years: Touriga 
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Francisca and Tinto. 

100% of this wine is aged for 12 months in new French oak casks. 

Serve at room température (16-18 ec). 

Decant Estates Grande Reserva wine before serving. 

Estates Grande Reserva 2012 pairs well with red meat dishes like Roast Beef, Tender Loin of 
Lamb and Seared Duck Breast. 


