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Met de neus in het glas 

Als er één naam in de wijnwereld is die met hoofdletters wordt geschreven, en waar de oogjes van 
de wijnliefhebber van gaan glimmen, dan is dat denk ik de Bourgogne. Dan weetje ook bijna zeker 
dat de proeverij van 8 april 1.1. druk bezocht gaat worden. En dat gebeurde dan ook. Een bijna volle 
zaal met liefhebbers was aanwezig om naar het verhaal van Wouter Huijstee te gaan luisteren, maar 
ook om de door hem uitgezochte wijnen te gaan proeven. En de lijst met namen was daar zeker 
debet aan. Nu weet iedereen die een beetje de wijn-weg kent, dat wil je enige kwaliteit bieden, dat 
daar in de meeste gevallen een behoorlijk prijskaartje aanhangt. Voor ons, eenvoudige "sloebers" : 
zijn de grote namen, zeker van de witte wijnen net een brug te ver, maar voor iets minder valt er i 
ook een hoop te genieten. En dat deden we dan ook deze avond. 
Zoals gebruikelijk opende de voorzitter deze avond door iedereen van harte welkom te heten, in de 
eerste plaats ons nieuwe lid Sander van der Voorde, die zoals gebruikelijk de doos met glazen 
ontving, maar ook een paar introduce's werden aan ons voorgesteld. nst /iou \i'ivt> jiruvi/ o 
Janine (onze nieuwe voorzitter), maakte ons attent op de Landelijke bijeenkomst in Bergen waar 
naast de Algemene Vergadering met alles daaromheen, er ook nog de strijd gaat ontbranden om de 
Caluwé-bokaal. Teams kunnen zich aanmelden. Het programma ziet er veelbelovend uit. 
Arie Kliphuis gaf een toelichting op dè komende wijnreis waaraan voor zover bekend 15 ^ql.! lA 
deelnemers zijn aangemeld. Wat de bestuurswisselingen betreft is ook hier enig nieuws te melden. 
Onze vorige voorzitter Menno Krijgsman had de wens te kennen gegeven dat de jas van 
penningmeester hem beter zou passen, en omdat Ron aftredend was, kwam die functie dus vrij. 
Helaas bleek dat het werk die deze functie met zich meebrengt toch meer tijd in beslag te nemen 
dan aanvankelijk was gedacht en de baan van Menno zoveel tijd opslokt, dat hij heeft besloten dez& 
functie terug te geven. Hij kreeg daarvoor de dank van het bestuur en leden voor zijn gehouden -
inspanningen. 
Gelukkig bleek Ron bereid om deze functie tijdelijk (weer) op zich te nemen, zodat de financiën in 
ieder geval in vertrouwde handen zijn. 'i s r; HJ'hif! « //üoir 'u ni itju î 
Ons programma voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 18 mei Landelijke NWG-dag in 
Bergen, van 29 mei - 2 juni Bordeauxreis. In juni een proeverij Hollandse wijnen in (naar ik heb - ; 
begrepen) de wijngaard in Zeist. Op 16 september gaan we weer van start met het nieuwe jaar- , ' 
programma. Wij komen dit proefjaar dus niet meer terug in Bartimeus. iv* asüK);̂  ifunf;;̂  ofn 
Het werd de hoogste tijd voor de proeverij, en dus kreeg Wouter Huijstee het woord om zijn 
Bourgogne wijnen van een toelichting te voorzien, en ...de wijnen te laten proeven. Hij had daarvoor 
een mooie presentatie samengesteld, zodat op het doek voor iedereen de nodige informatie ver
scheen. ri'yjiijZ 
Bourgogne is als wijngbied niet zo gemakkelijk te doorgronden, niet alleen zijn de appellations >il 
vaak vrij klein, die zijn dan in de meeste gevallen ook nog onderverdeeld in allerlei wijngaarden, en 
hebben vaak ook nog een aparte status zoals Grand Cru's en dergelijke. Wat echter wel weer 
eenvoudig is, dat zijn het aantal beperkte druivensoorten. Voor de betere wijnen zijn dat de •; n 
Chardoimay en de Pinot-Noir. Verder komen nog in beperkte mate de soorten Alligoté, Pinot * ^ Jii 
Meunier en nog wat andere wat minder gebruikte soorten voor. Nu heb ik het over het gebied wat 
begint net onder Dyon en loopt dan door tot Santenay. Dan gaan we over naar de zuidelijke 
Bourgogne met gebieden als Saint-Véran, Pouilly, om uiteindelijk in de Beaujolais uit te komen. 
Bestuurlijk loopt dit gebied door tot Villefranche-sür -Saone. Wij bepalen ons tot het gebied tot aan 
de stad Macon. En we begonnen met een witte Macon-Village, alle wijnen waren deze avond wit, 
en we proefden van Prosper Maufoux uit Santenay een wijn uit het jaar 2016. 
Een helder lichtgele wijn met een vrij hoge intensiteit en aroma's van zoet tropisch fruit, grapefruit 
en wat bitters. Ook een appeltje werd ons deel. In de smaak een vrij hoog zoetgehalte met een goede 
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zuurgraad. Geel fruit, wat lichte bitters en relatief veel zoet. Een wijn met wat notigs en een 
bloemetje. Filmend in de mond, niet geheel in balans. Kan o.i. goed bij gerechten met een zoetje. 
Licht elegante wijn, prima. 
Onder de "grote"Bourgogne vinden we op weg naar het zuidelijk deel een aantal wijndorpen met 
een hoog kwaliteitsniveau zoals Mercurey, Givry en Rully, vaak met wat aantrekkelijker prijzen dan 
van de grote broers. Eén daarvan is de tweede wijn van deze avond van Domaines Devillard, een 
Mercurey Chateau de Chamirey 2016. Een historisch landgoed in de Cóte Chalotmais, zo heet dit 
gebied, en is een vervolg op de Cóte dÓr. Men bezit hier 37 ha, waarvan 15 ha is beplant in 6 
verschillende Premiers Crus. 
In ons glas een heldere licht̂ citroengele wijn met aroma's van citrusfinit, tropisch fruit, vanille en 
wat bloemigs. Redelijk in het zoet met prima zuren en wat bitters, dit alles in een goede balans. Een 
pittige maar frisse wijn in de mond, beetje filmend. Goede smaakintensiteit en een korte afdronk. 
In de appellation Macormais- Macon- Villages komen we een aantal dorpjes tegen met de 
dorpsnaam op het etiket, zoals bij de derde wijn, een Viré-Clessé van Les Héritiers du Comte-Lafon 
2015. Overigens kom je in dit gebied rondom Macon uitstekende coöperaties tegen met vaak zeer 
aantrekkelijke prijzen. 
Terug naar de Viré-Clessé, in ons glas een helder gele wijn, mooi! 
In de neus iets boterigs, wat aards en tropisch fi:iiit. Wat citroen-
tonen en honing. Mooie en redelijk rijke neus. In de mond komen 
we goede zuren tegen naast een lekker zoetje en enige bittertonen. CL^i ^ CL ' 
Buxus en hazelnoot werden nog genoemd Filmend m de mond. ^nateau de l^fiamtrey 
Mooie ronde wijn, spannend en verfijnd. Balans. 
Van A&A Devillard proefden we een Bourgogne 2015 "Le Renard ". 
Ook hier weer een wijndorp net beneden de grote Cru's, maar zeker 
de moeite waard. Deze wijn zal u niet terugvinden op de proeflijst, het is de vervanger van 
Beaurepaire-Blarw, helaas kurk. Dus gingen we <toor met de "Renard"'Wijn. Een helder groengele 
wijn in ons glas, redelijk intens. In de neus tropisch fruit, noten, bloemig. Lichte toast, appeltje. 
Verfijnd. In zijn smaken een goede verdeling van de zoeten, fruit en zuren. Mooi bittertje. Prettig 
mondgevoel, klein vetje. Prima afdronk. Goed glas wijn. 
Uit het bekende wijndorp Rully gelegen in dezelfde Cote Chalonnais vlak onder de stad Chagny, 
hier vinden we beboste heuvels met daartussen de wijngaarden. Het hoger gelegen oude dorp werd 
in 1347 verlaten tijdens de pestepidemie, en de mensen verhuisden naar een lager gelegen deel om 
daar een nieuw dorp te bouwen. Vanuit het plaatsje kun je het oude, hoger gelegen dorp zien liggen. 
Van het Domaine Vincent-Dureuil- Janthial een Rully- Premier Cru 2015. Bij dit laatste vraag ik mij 
trouwens af of de term Premier Cru hier terecht is. Volgens mijn bescheiden mening (maar ik kan 
het één en ander hebben gemist), bestaat die aanduiding daar in het geheel niet. Maar goed, de wijn 
dus: voluit is de naam Rully Le Meix-Chadot 1-er Cru. Een heldere groengele wijn, mooi. In zijn 
aroma's tropisch fruit, lichte toast, citrus, bloemig en wat noten. In zijn smaken vonden we een 
appeltje terug met daarbij honingtonen, mooi geel fruit en iets bloemigs. Een mooie waaier aan 
smaken .Filmend in de mond, toch pittig. Goede balans en een hele lange afdronk . Erg mooi glas 
wijn. 
In de "echte "Bourgogne, vlakbij de grote namen en wijnen van Putigny-en Chassagne- M'ontrachet 
vinden we iets ten noord-westen hiervan het dorp Gamay en ook van St. Aubin wat hiertoe behoort. 
Van Francois & Denis Clair uit Santenay, proefden we een Saint-Aubin 1-er Cru "En Remilly"2015. 
Deze helder gele en fraaie wijn gaf aroma's af van een appeltje, noten en vanille. Lichte mineraliteit, 
en een (heerlijk) stinkje. In de mond redelijk hoge zuren met een mooi zoetje op de achtergrond. 
Nog prima 'm hst fm\% lichte bitters, lekker botertje, fluwelig. Zalvend maar toch pittig en fris in de 
mond. Mooie spannende wijn, balans en goed in zijn ontwikkeling. 
In het grote en vooral mooie gebied onder Toumus en boven de stad Macon, vinden we de Macon-
nais met zijn grote verscheidenheid aan natuurschoon, glooiende heuvels, verrassende dalen en dat 
alles gedomineerd door de rotsen van de Solutré en die van Vergisson. Zijn de weggetjes en dorpjes 
verrassend te noemen, de wijnen zija dat vaak ook. In de meeste gevallen gematigde prijzen, al 



maken we dan wel een uitzondering van die van Pouilly-Fuissé. Nu dient er wel vermeld te worden 
dat de prijs/kwaliteit nog wel (in de meeste gevallen) in orde blijft. Ik kan u aanraden dit gebied 
eens met een bezoek te vereren, het is er bijna nooit echt druk, en bij de meeste wijnboeren bent u 
welkom. 
Eén van de betere wijnboeren hier is zeker Domaine Thibert in Pouilly, maakt hele mooie 
producten, de prijzen zijn gematigd hoog, de kwaliteit ook. Wij proefden hier deze avond zijn Vigne 
Blanches 2013. 
In ons glas een fraaie helder gele wijn/goudgeel, In de neus vanille, botertje, tropisch fruit, citrus, 
toast en wat honing. Elegant. Intensiteit redelijk hoog. In de mond naast een redelijk zoet, fraaie 
zuren met een zacht bittertje. Toast, mooi fruit en een botertje. Licht filmend, iets drogend. Vrij 
breed. Sappig met een vrij lange afdronk. Balans. Mooi glas wijn. 
Santenay een vrij saai, gewoon dorp in de Bourgogne, zei het dat 
men er een heus Casino kan aantreffen plus een camping, die over
dag rustig is, maar s'avonds wordt overlopen door de campeurs. 
Maar vergis u niet beste wijnliefhebber, hier huizen een aantal 
wijnboeren van naam, één daarvan is Jean-Miarc Vincent dïe 
naast zijn wijngaard(en) hier er ook één heeft in het gerenom
meerde Puligny-Montrachet. Hier komen wijn van naam en 
faam vandaan, één daarvan is de wijngaard "Corvees des 
Vignes". Het jaar 2014, en de prijs € 51.00. Tegen zo'n prijs 
kijkje toch wei even op (ik wel tenminste), maaf voor deze 
kwaliteitswijnen is dit een heel gematigde prijs. Wij genoten 
van een wijn die in het glas helder groen/geel was, mooi van 
kleur en intensiteit. In de neus vanilletonen, botertje, tropisch 
fruit en wat snoepjes. Ook honing en geroosterd brood werden 
waargenomen. Een toets van mineraliteit. Vrij rijke neus Inde 
mond naast het toch proefbare zoet, fraaie zuren en mooie bitters, 
naast het botertje goed fruit en wat honing Mooie brede smaak. 
Filmend in de mond, lang en breed. Fraai in balans. Prachtige 
wijn, complex glas wijn. 
Als er één wijn en /of gemeente in de Bourgogne grote bekend
heid geniet en ook faam,en dan nog niet eens altijd van de wijn
liefhebber, dan mogen we Meursault toch wel op één zetten. 
Afgezien dat het best een heel leuk dorp is, geniet het ook be
kendheid van de kampeerders, sinds jaar en dag loopt dit terrein 
s'avonds mudvol. Voor de wijn-enthousiastelingen is het helaas een wat dure aan-gelegenheid 
geworden en doen de prijzen hier zeker niet onder voor de vorige wijn. Mochten wij, zoals ooit met 
de afdeling Utrecht, een wijnreis maken en hier een paar fraaie wijngoederen bezoeken, dan zou de 
oogst van gekochte wijnen toen, heel rijk overkomen met die van nu. Met andere woorden, de 
prijzen zijn als een komeet omhooggeschoten. 
Maar nu weer terug naar onze werkelijkheid van deze avond waar Wouter voor ons had 
meegenomen een Meursault 2014 van Domaine Lucien Muzard & Fils. Wij proefden zijn "Les 
Meix Chavaux". In ons glas een heldere goudgele wijn, mooi en intens. In de neus tonen van 
honing, geroosterd brood, botertje, tropisch fruit en wat caramel. In de mond mooi zoetgehalte naast 
fraaie zuren en bescheiden bitters. Zacht in de mond. Fruit goed proefbaar, zachte smaken met een 
licht botertje/honing, maar dit alles mooi in balans, fris-elegant met mooie zoet/zuur verhouding. 
Fris en elegant, alles in evenwicht Je kunt je toch geen betere afsluitriïg wensen van een moöie 
proefavond ? Rustig gebracht zoals wij hem kennen, en met veel inhoudelijke informatie door 
Wouter, was dit toch een hele mooie avond. 
Tot slot was er nog de hamvraag, welke wijn scoorde bij de proevers met de beste prijs/kwaliteit 
verhouding. De uitslag was als volgt, (misschien niet exact) 12 voor Meursault, 12 voor Pouligny 
en 5 voor de Pouilly. 



Natuurlijk waren er warme woorden voor Wouter, die een fraaie fles kreeg overhandigd met daarbij 
een hartelijk en welgemeend applaus van de aanwezigen. 
Hoewel er nog diverse activiteiten op het programma staan zoals de Bordeaux-reis, de juni-
proeverij, en de Landelijke dag in Bergen, knijpen wij er zo langzamerhand tussen uit op reis naar 
(we hopen) de zon! 
Wij wensen u een fijne zomer, mooie vakantiedagen om elkaar weer terug te zien op de 
vakantieproeverij in september, met natuurlijk mooie en interessante wijnen. 
De proefiiotities waren zoals gewoonlijk weer van u allen, Jacqueline en Piet. 
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FONDÉE finaUKpR EN 1860 

IVUcoN-VILLAGES 
APPELLATION M A C O N - V I L L A G E S CONTRÓLÉE -
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MiS EN BOLTEILLE A RULLY PAR P R O S P E R M A L T O U X 

A SANTENAY (CÓTE-D'OR) - FR^^NCE ^ 
PRODUCT OF FRANCE W I J N 1 . 
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Land 
Streek 
Regio 
Gemeente 
Wijn 
PropA ît. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Frankrijk. 
Bourgogne. 
Macon. 
Santenay. 
Macon-Village. 
Prosper Maufoux. 
Macon-Village Contr. 
Chardoimay. 
2016. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Helder lichtgeel. 
Zoet tropisch fruit, grapefruit, bitters. Appel. 
Hoog in het zoet, zuren redelijk. Licht stroef en iets vettig. Fruittonen. Bloemetje. 
Elegante wijn, mooi bittertje. Vrij lange afdronk. Niet geheel in balans. 



Ckdleau de Chamirey 
H É R I T I E R S D U M A R Q U I S D E J O U E N N E S D ' H E R V I L L E 

2 0 1 6 
M E R C U R E Y 

G R A N D V I N D E B O U R G O G N E 

WIJN 2. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Bourgogne. 
Regio : Mercurey. 
Gemeente : Mercurey. 
Wijn : Chateau de Chamirey. Héritiers du Marquis de Joueimes d'Herville. 
PropA/it. : Domaines Devillard. 
Kwaliteit : Mercurey Contr. 
Druiven : Chardonnay. 
Jaar : 2016. 

Beoordeling 
Kleur : Helder groen-geel. Hoge intensiteit. 
Geur : Tropisch fruit, vanille, toast, vet en bloemig. 
Smaak : Zoeten prima in orde, zuren vrij hoog. Lichte bitters. Fruit, en een bloemetje. 

Vanille/ hout. In de mond pittig /fris. 
Totaal : Filmend in de mond. Mooie zoet/zuur verh. Korte afdronk. Balans in orde. 



R é c o l t e 2015 

f 

VIRÉ-CLESSÉ 
• A P P E L L A T I O N V I R É - C L E S S É C O N T R Ó L É E 

Les Héritiers du Comte LAFON 

Mis en bouteilles a la propriété Propriétaire 3 

ALC.13.5% BY VOL. Milly-Lamartine 71960 
NET CONT, 750 ML. Vin de Bourgogne 

WIJN 3. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Bourgogne. 
Regio : Viré-Clessé. 
Gemeente : Milly-Lamartine. 
Wijn : Viré-Clessé. 
Prop/Vit. : Les Héritiers du Comte Lafon. 
Kwaliteit : A.C. Viré-Clessé. 
Druiven : Chardoimay. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling 
Kleur : Helder goudgeel. 
Geur : Iets aards, boterig. Tropisch fruit, grapefruit. Kool/asperges. 
Smaak : Redelijk hoog in het zoet, mooie zuren. Bittertje. Fruit, honing. Toast. 
Totaal : Mineralige toets. Mooie fruit, fris en toch pittig. Iets buxus, hazelnoot. Verfijnd. 



C H A R D O N N A Y 

A- & A-
D E V I L L A R D 

WIJN 4. 

Land Frankrijk. 
Streek Bourgogne. 
Regio Bourgogne. 
Gemeente Mercurey. 
Wijn Le Renard. 
Prop/Vit. A&ADevillard. 
Kwaliteit AC. Bourgogne. 
Druiven Chardonnay. 
Jaar 2015. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Helder groengeel. Intens. 
: Verfijnd. Tropisch fiiiit, vetje, noten en honing. Citrus. Kruidig. Appel. 
: Zoeten en zuren gemiddeld tot goed. Lichte 'bitters. Lekker fiaiit, honing. 
: Filmend in de mond. Goede afdronk. Redelijke/goede balans. Best elegant. 



DOMAINE VINCENT DUREUIL-)ANTHIAL 
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R U L L Y C R U 
"LE MEIX CADOT" 

G R A N D V I N D E B O U R G O G N E 

WIJN 5. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Bourgogne. 
Regio : Rully. Saonne-et-Loire. 
Gemeente : Rully. 
Wijn : Le Meix-Cadot. 
PropA ît. : Vincent Dureuil- Janthial. 
Kwaliteit : Rully-( 1-er Cru). 
Druiven : Chardormay. 
Jaar : 2015. 

Beoordeling : 
Kleur : Helder geel. Iets donkerder dan vorige wijn. 
Geur : Lichte toast, appel, citrus, honing, noten. Redelijk intens. 
Smaak : Zoeten redelijk, mooie zuren. Lichte bitters. Boenwas. Mooi rijp fruit, honing. 

Citrus. Mondgevoel licht filmend, wat vettig . 
Totaal : Mineralig. Mooie balans, fraaie zuren. Afdronk redelijk lang. Elegante wijn. 



FRANgOïSE % D E N I S 

C L A I R ^ 

% SAINT-AUBIN # R C R U 
E N R e m i l l y 

A P P E L L A T I O N S A I N T - A L - B I N 1 " C R U C O N T R Ö L É E 

/Iftj en /nH(ici/fc au /^(^maine 

WIJN 6. 

Land 
Streek 
Regio 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Frankrijk. 
Bourgogne. 
Saint-Aubin. 
Santenay. 
En Remilly. 
F&D Clair. 
1-er Cru. St. Aubin. 
Chardonnay. 
2015. 

Beoordeling 

Kleur 
Geur 
Smaak 

Totaal 

Citroengeel, helder. 
Stinkje (prettig), Mineralig, romig/honing. Maggi.Noten en vanille. 
Mooi zoetje, goede zuren, licht bittertje. Boterig, appel. Mineralig. Toast. 
Lekker fruit. 
In de mond filmend, licht mollig. Goede zuren en bitters. Toch fris. Samengesteld. 
Prima balans. Afdronk lang. Mooie wijn!. 



V I G N E S B L A N C H E S 

— ' D O 2vt ^ I W E 

H I B H R J T 

POUILLY-FUISSÉ 

E < i 3 <? 

WIJN 7. 

Land 
Streek 
Regio 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Frankrijk. 
Bourgogne. 
Macon. 
Fuissé. 
Pouilly-Fuissé- Vignes Blanches. 
Domaine Thibert. Pére et Fils. 
Appellation dÓrigine Cont. 
Chardonnay. 
2013. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Helder goudgeel. 
Vanille, botertje, tropisch fruit, mango, snoepjes. Samengesteld. 
Goede zoeten (red. hoogj, en mooie zuren. Lichte bitters. Fruit en vamiie. 
Filmend in de mond, ietsje drogend. Fraaie zuren in prima balans met het zoet en de 
bitters. Licht vetje en wat mineraligs. Mooi in evenwicht. Fraai glas wijn. 



G R A N' D VIN' D E B O U R G O C N E 

P U L I G N Y - M O N T R A C H E T 
Ui APPELLATION PUUGNY-MONTRACHET CONTRÓIXE 

C O R V E E S DES V I G N E S 

WIJN 8. 

Land 
Streek 
Regio 
Gemeente 
Prop/Vit. 
Wijn 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 

Smaak 

Totaal 

Frankrijk. 
Bourgogne. 
Puligny-Montrachet. 
Santenay. 
Jean Mare Vincent. 
Corvees Des Vignes. 
Appellation Contr. Puligny-Montrachet. 
Chardonnay. 
2014. 

: Citroen-groengeel. Helder en mooi. 
: Stinkertje, toast, boter, iets groenigs en fris. Tropisch fruit. Honing en geroosterd 
brood. Samengesteld en intens. 

: Zoetgehalte redelijk, zuren hoog. Mooie bitters. Proeft)aar fixiit en toast. Honing. 
Filmend en toch fris. 

: Mooie zoet/zuur balans. Diepte, Lange afdronk. Elegante wijn, nog volop in ont
wikkeling. 
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MEURSAULT^ 
L E S M E I X C H A V A U X 
APPE.-LATION MEURSAULT C O N T R Ó L É E 

L U C I E N M U Z A R I ^ ^ F I L S 

WIJN 9. 

Land : Frankrijk. 
Streek : Bourgogne. 
Regio : Meursault. 
Gemeente : Santenay. 
Wijn : Les Meix Chavaux. 
Prop/Vit. : Lucien Muard & Fils. 
Kwaliteit : Appellation Meursault Contr. 
Druiven : Chardoimay. 
Jaar : 2014. 

Beoordeling 
Kleur : Helder goudgeel, intensiteit hoog. 
Geur : Toast, caramel,tropisch fruit. Meloen en honing. Houttonen. 
Smaak : Mooie zoeten en fraaie zuren, zachte bitters. Heerlijk fruit, toast en botertje. 
Totaal : Filmend en strak tegelijk. Mooie balans. Goed fruit en mooi versmoUten hout. 

Balans, breed en met een lange afdronk. Fraai glas wijn. 



Pinot IMoir proeverij NWGU 13 maart 2017 Pinot Noir wijnen rest van de Wereld 7-4-2019 
proef 

volgorde Wijhbedrijf Land Regio Jaar Wijn Leverancier 
Prijs per 

fles 

2 

3 

Prosper IVIaufoux, Santenay 
Domaines Devillard 

Les Héritiers du Comte Lafon 

Frankrijk 
Frankrijk 

Frankrijk 

IViacon 
IVIercurey 

Viré-Clessé 

2016 
2016 

2015 

IViacon Village 
Chateau de Chamirey wit 

IVIaconnais, Viré-Clessé 

santenay.nl 
perfectewijn.nl 
de Bruijn 
Wijnkopers 

€ 14,00 
€ 27,99 

€ 25,95 

4 -) 
Domaine Vincent Dureuil-
Janthial Frankrijk Rully Ier Cru 2015 Rully Le Meix-Cadot Ier Cru 

de Bruijn 
Wijnkopers € 38,50 

5 FrancoiseS Denis Clair, Santenay Frankrijk st Aubin le Cru 2015 Saint-Aubin le Cru 'En Remilly' santenay.nl € 41,00 

6 
7 
8 

Jean-IVIarc Vincent i^^"" 
Domaine Thibert 
Jean-Marc Vincent, Santenay 

Frankrijk 
Frankrijk 
Frankrijk 

Santenay Premier 
Cru 

iVlacon 
Puligny-IViontrachet 

2014 
2013 
2014 

Beaurepaire Blanc 
Pouilly Fuissé Vignes Blanches 
Puligny-IVIontrachet 'Corvee des Vignes' 

santenay.nl 
af domein 
santenay.nl 

€ 38,00 
€ 28,90 
€51,00 

9 
Reserve 

Domaine Lucien IVluzard 
A&A Devillard 

Frankrijk 
Frankrijk 

iVleursault 
Bourgogne 

2014 
2015 

Domaine Lucien IVIuzard Meursault Les 
IVleix Chavaux 
Le Renard Chardonnay Bourgogne 

santenay.nl 
perfectewijn.nl 

€47,00 
€ 19,99 

wijnen tbv proeverij NWGU Meursault defr311281 door Wouter vsn Hnfktop 


