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Met de neus in het glas 
Op maandag 16 september waren we weer terug op het oude nest, om zoals gebruikelijk het nieuwe 
proefseizoen te starten. De meesten onder ons waren nog warm van deze uitzonderlijk mooie 
zomer, maar nu weer terug om de aanwezige wijnliefhebbers te laten proeven van de wijn
ontdekkingen uit zeer diverse gebieden die werden bezocht. Ik moet zeggen dat de lijst van de te 
proeven wijnen er bijzonder mooi uitzag. Jammer was het dat, zoals wel vaker, de vakantie-
proeverij minder liefhebbers trekt dan gebruikelijk, terwijl ik het juist één van de leukste 
proeverijen van het jaar vind. Je proeft wijnen uit zeer diverse streken en landen met daarbij leuke 
verhalen van de leden die ze hebben meegebracht. Helaas, en dat is een bijna onuitroeibaar 
fenomeen, zijn er ook altijd nog leden die zich niet afmelden, daar de moeite kennelijk niet voor 
willen nemen, maar de kosten voor de afdeling gaan wel door. Afmelden dus! 
Onze voorzitter heette iedereen van harte welkom in een wat ongewone omgeving, n.l. de keuken. 
Onze gebruikelijke zaal was deze avond niet beschikbaar, vandaar. De grote ronde tafels gaven deze 
avond toch een bepaald cachet. Janine, onze voorzitter, kon deze avond een aantal mensen 
begroeten die min of meer nieuw zijn voor onze afdeling t.w. Marlous Buchholtz en Menno 
Nieuwenhuyse. Ze werden hartelijk welkom geheten, en we hopen ze nog vaak terug te zien. 
Ellen Sejee was al lid geworden voor de zomer samen met Francine Huese, helaas is deze laatste op 
6 juli jl. overleden. Te kort om elkaar beter te leren kennen. De voorzitter vroeg de aanwezigen om 
hiervoor 1 minuut stilte in acht te nemen. 
Besproken werden nog de volgende punten, er is enige beroering ontstaan vanwege het feit dat we 
deze accomodatie waarschijnlijk in januari zullen moeten verlaten, zekerheid is hierover nog niet. 
De leden werd dus gevTaagd om de ogen en oren open te houden voor een te vinden onderdak. 
Einde vorig proefseizoen namen we afscheid van Menno als voorzitter, maar gelukkig niet als lid 
(hij zal de komende, naar ik denk mooie proeverij gaan verzorgen), en daarvoor verdiende hij onze 
dank. De huidige voorzitter overhandigde hem, als fanatiek barbcue-liefhebber een atttibuut om 
deze hobby nog verder te vervolmaken, plus een mooi boek. Een applaus werd zijn deel. 
Wij vonden op onze tafels een formuliertje waarin werd gevraagd om ideeën aan te dragen voor 
proeverijen, en om die zelf eventueel te presenteren. De wijnmeesters zullen daar graag bij helpen. 
Het was de hoogste tijd voor de proeverij van de meegebrachte vakantiewijnen, nadat de voorzitter 
nog even het grandioze succes aanstipte van de Bordeauxreis, waarvan akte! 
Wiel Jansen opende met zijn Elzaswijn het vakantie(wijn)-bal en had daarvoor meegebracht een 
Kirchberg de Barr- Grand-Cru, Riesling 2017 van Domaine Hering uit het gelijknamige stadje Barr. 
Om even het geheugen op te frissen, deze plaats ligt in de Bas-Rhin, voor ons in het noordelijke 
gedeelte van de Elzas en dan in het midden van dit gebied. De wijnen uit deze streek kenmerken 
zich meestal door wat meer strakheid en zuren dan de zuidelijke buren uit de Haut-Rhin met de 
bekende stad Colmar 
Deze wijn bezat een mooie groengele kleur helder en intens. In zijn geuren mineralig, bloemig, 
rubbertje en in zijn fruit perzik. Zijn smaken met een redelijk zoetje en hoge zuren gaf een plezierig 
mondgevoel bijgestaan door het fruit en wat bloemigs. Fris en strak met een bloemetje, mooie 
balans en een lange afdronk. Een mooi begin van deze proeverij. Zijn prijs van € 16, misschien niet 
goedkoop, maar zeker een goede prijs/kwaliteit van een oud en gerenommeerd huis. 
Voor onze tweede wijn blijven we in Frankrijk, maar dan aan een heel andere kant n.l. de Loire. 
Denk je aan dit wijngebied, dan komt automatisch de druivennaam Chenin-Blanc bovendrijven. Be
kend van zijn vaak strenge wijnen, maar misschien nog meer van zijn lang houdbare zoete wijnen in 
aJle denkbare gradaties. Dit lange uitgestrekte wijngebied herbergt vele soorten wijnen van simpel 
tot geweldenaren. Trude en Jan Maas brachten een Saumur-Blanc Cuvée des Nerleux 2018 voor ons 
mee. De plaats Saumur wordt gedomineerd door het grote kasteel dat boven alles uittorent en werd 



zo rond 1230 gebouwd uit tufsteen. De steen werd uit de rotsen gehouwen en de kelders en 
ellenlange gangen worden nu dankbaar gebruikt als rijpings- en wijnopslagplaatsen (constante 
temperatuur). Domaine de Nerleux is een omvangrijk wijngoed met mooie en zuivere wijnen, 
floraal en van diverse kwaliteiten. Wij proefden een Cuvée des Nerleux, lichtgeel en helder in ons 
glas. Exotisch fruit, wat bloemigs , goed maar niet uitbundig. In zijn smaken redelijk strak, goede 
zuren, mineralig en wat bitters. Botertje en appel. Een enkelvoudige goed gemaakte wijn, kort in de 
mond met wat onbalans. Maar voor € 8.60 mag je helemaal niet klagen 
We blijven voor de volgende wijn toch maar weer in Frankrijk en gaan dan naar het zuidelijkste 
puntje aan de Middellandse Zee, om precies te zijn Cassis. Mag de zuidkust hier volkomen, qua 
natuur, naar de barrebiesjes zijn geholpen, hier kan men nog prachtige wandelingen maken, zij het 
met de nodige lijfelijke inspanningen. Niet alleen het plaatsje Cassis is de moeite waard, ook de z.g. 
"calanques" mogen zich verheugen, terecht, in een grote belangstelling. Maar... er wordt hier ook 
wijn gemaakt, niet zo erg bekend misschien maar wel wijnen die de toets der kritiek ruimschoots 
kunnen doorstaan. De belangrijkste wijn is hier de witte, maar ook de rosé is van prima kwaliteit. 
Vaak vindt de wijnbouw hier plaats op steile heUingen ommuurd met muurtjes die de wijngaard op 
zijn plaats moet houden. Voor de witte wijnen zijn de volgende druivensoorten van belang, Ugni-
Blanc, Sauvignon-Blanc, Marsanne en Clairette. Rode Cassis bestaat ook, maar meestal van 
mindere kwaliteit en gering in aantal. De wijn die wij proefden werd meegebracht door Ron en 
Ingrid en is afkomstig van het Domaine du Patemei, een goed bekend wijnhuis hier. Gemaakt van 
de bovengenoemde druivensoorten met uitzondering van de Bourboulenc. In zijn kleur citroengeel, 
helder en mooi. Zijn geuren bloemig, harstonen en citroen. In de mond een goede balans tussen 
zoeten en zuren, grapefruit/citroen en iets van perzik.Mooie ronde wijn fris met een lange afdronk. 
Met zo'n glas in je hand op een zonnig terrasje aan de haven van Cassis,mmmmmm! 

Motivatie Jan: Eind augustus waren mijn vrouw en ik een paar dagen aan de Moezei. Op aanraden 
van vrienden verbleven wij in Burgen bij Weingut Norwig. Naast hun wijnactiviteiten verhuren dit 
wijnbedrijf ook appartementen en daar hadden wij één gehuurd. Burgen is een Middeleeuws 
schilderachtig dorpje met 700 inwoners dat een paar kilometer landinwaarts ligt ter hoogte van de 
bekend Grosslage Juffer SonnenUhr aan de Moezel. Het familiebedrijf bezit 8 ha en heeft naast 
Riesling ook Rivaner, Kerner, Ortega, Grauburgunder, Spatburgunder en Dornfelder aangeplant 
staan. Ik heb een belangrijk deel van hun hele assortiment (zo'n 30 wijnen), kunnen proeven. Gelet 
op de lage prijs was ik verrast door de goede kwaliteit van de wijnen. De Blanc de Noir Trocken van 
€ 5,- vond ik leuk om mee te nemen. Deze stijl komt n.l. weinig voor. Een prima wijn voor een hele 
lage prijs. 

Ja, en dan trekken we toch maar weer even Frankrijk uit richting Duitsland alwaar onze wijn-
meester Jan neerstreek in een klein plaatsje aan de Moezel, natuurlijk bij een wijnboer, en trof daar 
wijnen aan die bovenverwachting van kwaliteit waren. Niet alleen bleek het plaatsje interessant, wat 
belangrijker was dat het buiten het toeristengewoel was van b.v. Bemkastel. 
Hij nam voor ons mee een wijn van de Brauneberger Klostergarten van het wijngoed Ingo Norwig. 
Hier maakt men ook een een Blanc de Noir van Spatburgunder, het jaar 2018. Wat Jan het meeste 
trof was de prijs/kwaliteit van deze wijn, voor een luttele € 5 nam hij deze mee o ons te laten 
proeven. Een mooie heldere wijn met een oranje-strogele kleur. In de neus citroe/limoen, 
kruidigheid en frisheid. Goede zuren met daarbij een heel klein zoetje. Fruittonen n wat bitters. 
Lekker glas wijn, plezierig, sappig en fris. Niet complex, maar wel goed gemaakt. 
We blijven bij dezelfde druivensoort, maar ditmaal voor een rode wijn en eveneens uit het 
Moezelgebied. Deze wijn werd meegebracht door Ronald die hem kocht bij een hem bekende 
wijnboer die hij al jarenlang kent en prachtige wijnen produceert. Deze Spatburgunder is eigenlijk 
een nieuwe loot aan de wijnstam, een drietal jaren geleden werden deze stokken aangeplant en de 
wijnboer vond het nu tijd om er een wijn van te maken die aan zijn maatstaven voldeed. Dat deze 
wijnen niet echt goedkoop zijn heeft uiteraard met de kwaliteit te maken en misschien ook aan de 
tijd die er aan is besteed om er iets moois van te maken. Het jaar is 2017, de prijs € 14. 



aardbeien. Het geheel is zuiver, mooi van smaak maar doet nog wat jong aan om hem nu al langs 
een strenge meetlat te leggen. Toekomst ziet er goed uit. Prima afdronk. 

Motivatie Ronald: Selbach/Oster is al vele jaren een van de topproducenten van de Moezel met 
uitsluitend witte wijnen m.n op basis van de Riesling druif. Dankzij enkele topterroirs (b.v Zeltingen 
Sonnenuhr, Zeltingen Himmeireich, Graacher Domprost, Wehlener Sonnenuhr) en een hoge 
wijnmakers expertise van meerdere generaties worden er al vete jaren prachtige wijnen 
geproduceerd. 
Enkele jaren geleden is het bedrijf, op nieuw terroir begonnen met Spatburgunder druiven. Na 
enkele proefjaren wordt de wijn met ingang van oogstjaar 2017 goed genoeg bevonden om de naam 
van het bedrijf te dragen. Ik denk dat de wijn veelbelovend is zeker gezien zijn consumentenprijs (14 
euro). Dat gaat nog wat worden! 

Hoewel we de volgende wijn misschien niet als een echte vakantie wijn kunnen betitelen, was het 
toch alvast een soort voorpret van Jacqueline die deze wijn inbracht. Zij stond net aan een nog te 
beginnen vakantie, maar wist al dat zij dit bedrijf wilde gaan bezoeken. Moeilijk lijkende dingen, 
eenvoudig te verklaren. Oostenrijk dus, met een wijn van Gerhard Markowitsch uit de streek 
Camuntum. Misschien niet de bekendste wijnstreek van Oostenrijk maar zeker niet de minste, en 
zeker niet qua grootte. Het gebied ligt ten zuiden van de rivier de Donau met als middelpunt de 
hoofdstad Wenen. Voluit heet het gebied Donauland- Camuntum. Markowitsch is hier zeker geen 
onbekende, we proefden van hem een Zweigeit- Merlotwijn 2017. 
Een donker paarsrode wijn met aroma's van kersen en kmiden. In de neus een klein stinkje maar 
wel aangenaam. In de mond matige zuren en behoorlijke zoeten, veel klein rood fruit, en wat lichte 
tannines. Nog wat stroefin de mond. Jonge goed gemaakte rode wijn maar wat weinig diepgang en 
afdronk. Moet het (nu) hebben van zijn fruit. Kort. We reizen door naar Italië waar we een wijn 

gaan proeven uit één van de bekendste en beroemdste wijngebieden, dat van Piëmonte. De naam 
Barolo klinkt als een klok en misschien nog iets bekender dan zijn buurman Barbaresco. De 
druivensoort zal ook hier geen moeilijkheden opleveren, die zijn voor beide de Nebbiolo. 
Van Giacosa Fratelli proefden we een "Busia"uit 2012. Stevig in zijn alcohol, 14.5%. 
een mooie lichtrode/bmine heldere kleur werd ons deel terwijl de geuren naar de oude kant gingen 
richting leer, al was de eerste indruk bij het inschenken iets van rozen. Oude geuren, maar wel 
zuiver. 
Matige zoeten en goede zuren en lichte tannines. Fruit (bijna) verdwenen, wel leer en houttonen. 
Wat drogend in de mond, lichte stroefheid maar in zijn geheel een mooie oudere wijn, maar zeker 
geen top-Barolo. 
We gaan naar Spanje, een land waar veel vakantiegangers hxm vrije dagen doorbrengen, en dan 
vooral aan de kust. Maar er zijn ook veel wijnliefhebbers die deze kant op gaan. Janine en partner 
combineerden het wandelen door fraaie gebieden, lekker eten en vooral een verkenningstocht door 
het Spaanse wijnlandschap. Uit de streek Somontano brachten zij mee een wijn met een wel zeer 
toepasselijke naam, Gran Vos. Nu betekent dat in deze streek iets anders dan onze achternaam, n.1. 
wijn. 
Ik laat hier het wijnverhaaltje even volgen: 

Janine: Vinas del Vero Gran Vos is a red wine from Somontano prepared by Vinas del Vero, a winery 
founded in 1986 by acquiring 550 hectares of land in Barbastro and other nearby towns. The first 
wines hit the market in 1990. 

The climate in this area is perfect for making excellent wines ais it offers superb growing conditions. 
It is characterized by extreme winters and short summers, with an average annuai temperature of 12 
* C and an annual rainfall of 600 mm. This wine is made from a selection of the best grapes from 
vineyards such as Cabernet Sauvignon, Merlot and other red varieties. The vineyards are planted on 
permeable limestone soils. As for the process, a traditional vinification is performed of each variety 
separately. After fermentation, the wine spends 18 months in new French oak barrels from Allier. 
We recommend decanting half hour before enjoying it. Serve at 165C. We recommend decanting 
before consumption. Pairing: small game, Semi-mature Cheese, Roasted red meats, Large game, 
Roasts, Roasted lamb. Red wine Reserva. 18 months in French, Allier oak barrels. Variety: Cabernet 
Sauvignon, Other red varieties, Merlot. Designation of Origin: D.0. Somontano Production area: 
Aragón Winery: Vifjas del Vero. Alcohol: 14.0% Fruity, Spicy, Young, Barrel, Ught Body. 



Somontano kunnen we vinden aan de zuidkant van de Pyreneeën, tussen Navarra en Catalonië. 
Van Vinas del Vero brachten zij een Somontano Reserva 2012 voor ons mee, 
In ons glas een donker roodbruine wijn, bijna ondoorzichtig. Goede intensiteit. In de neus tonen van 
bramen, cassis, wat drop, kaneel, en teer. Hout. Zoeten en zuren waren (nog) vrij hoog met brede 
tannines en smaken. Balans. Lijkt nog heel jong. Stevige mondvolle wijn met een mooie afdronk. 
Hier moet bij gegeten worden! 
Tot slot gaan we terug naar het land waar veel wijnliefhebbers zijn begonnen. Frankrijk. Een begrip 
in wijnland is dan misschien niet de Zuid- Rhöne, al is dat gebied tegenwoordig bijna niet meer 
over het hoofd te zien,vooral omdat er veel wijnen worden gemaakt voor de makkelijke drinker, 
maar er steeds meer wijnen te vinden zijn van hoge kwaliteit en ... meestal nog goed betaalbaar 
ook. Maar Chateauneuf-du-Pape is zelfs bij met wijnliefhebbers vaak bekend. Baron Le Roy is 
degene die deze wijnen goed op de kaart heeft gezet en min of meer ook verantwoordelijk is voor 
het appellation systeem. Het Chateau Fortia is één van die oude wijnbedrijven die door de tijd heen 
een hoge standaard hebben gevoerd wat betreft hun kwaliteitswijnen en hun naam nog steeds 
waarmaken. 
Ron en Ingrid hebben in het verleden hier een goede heriimering aan overgehouden, en dus in de 
buurt zijnde van de gelegenheid gebruikt gemaakt om dit Chateau weer met een bezoek te vereren. 
Zij proefden hier een wijn uit 2015 die wordt gemaakt van Syrah en Grenache, knikten hierbij 
volmondig ja, en nu konden wij dit wijnplezier meebeleven. Een mooie robijnrode wijn, licht mat 
maar met een mooie kleur. In de geuren rood fruit, cassis, jammy? En een diepe neus. In de mond 
veel smaken met o.a. mooi rood fiuit, bramen en kersen, houttonen/'vanille en kruidigheid. 
Een mooie en ronde wijn, zeker nog niet op zijn top nu, maar zacht en rijk, goede balans en een 
lange afdronk. 
Het was het slot van een mooi en interessante proeverij met voor elk wat wils, enthousiaste verhalen 
en dito commentaren. Het is haast overbodig te zeggen dat we met interesse hebben 
rondgezworven, ditmaal door Europa, en daar leuke en mooie wijnen zijn tegengekomen. 
Onze voorzitter sloot deze avond met dank aan alle meebrengers van de wijnen en hun 
commentaren. We konden nog even herinneringen ophalen aan de geproefde wijnen middels de 
"restjes" om daarna tevreden huiswaarts te keren, na het opruimen van de zaal. Het was een mooie 
avond. 
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Vakantie proeverij 2019 

Ron en Ingrid: 

• Ingrid: witte Cassis van domaine Paternel, 2018 € 17,-. Denk niet dat we al eerder een Cassis 
hebben gehad 

• Ron de Chateauneuf du Pape "Reserve" van Chateau Fortia, 2015 € 36,- (ik hou zelf wel in 
de gaten of dat financieel past). Dat is een wijn met een verhaal, mijn allereerste proeverij 
bij het gilde was Chateauneuf in december 1994. Daar stond ook Fortia bij, ik vond die 
destijds geweldig. Het lijkt me leuk om dat verhaal te vertellen na 25 jaar. 

Janine: 

• Vinas del Vero Gran Vos Somontano Reserva, 2012. € 14,85.18 mnd in Frans eiken 
barriques (Allier), Cabernet Sauvignon, Merlot 

Jacqueline: 

• Markowitz Camuntum Cuvee, Oostenrijk, 2017 € 8,95 

Jan en Trude ly^aas: 

• Saumur Blanc 'Cuvee des Nerleux', Domaine de Nerleux, Loire € 8,60 

Wiel Jansen: 

• Riesling Grand Cru Kirchberg De Barr, Elzas, 2017 € 16,30 

Ronald vd Heuvel: 

• Selbach/Oster, Moezel, Duitsland, Spatburgunder " J " 2017 € 14,-

Jan Vegter: 

• Moezel, Blanc de Noir Trocken, Weingut Norwig 2018 € 5,-. 

Kees Kraaij: 

• Barolo Bussia, Giacosa Fratelli 2012 €24,91 



'I ALSACE GRAND CRU 
appellation d'orisine pmté^ée 

mm m 
KIKCHBEKG DE BAKK 

Rieslin3 • 

WIJNl. 
Land Frankrijk. 
Streek Elzas. 
Gemeente Barr. 
Wijn Kirchberg de Barr. 
Prop/Vit. Domaine Hering. 
Kwaliteit Grand Cru. 
Druiven Riesling. 
Jaar 2017. 
Bijz. Meegebracht door Wiel Jansen. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 
Bijz. 

Groengeel, helder Redelijk intensief. 
Mineralig, perzik en petrol. Rubbertje, bloemig. Mooie neus. 
Zoetgehalte redelijk, hoge zuurgraad. Mineralig en bloemetje. Intensief 
Klein bittertje, nauwelijks zoet mooi in zijn zuren. Fris en strak. Balans. 
Prijs € 16. 



WIJN 2. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Loire. 
Gemeente : Saumur. 
Wijn : Saumur Blanc, "Cuvée des Nerieux". 
Prop/vit. : Domaine de Nerleux. 
Kwaliteit : Appellation Saumur Contr 
Druiven : Chenin-Blanc. 
Jaar : 2018. 
Bijz. ; Meegebracht door Trude en Jan Maas. 
Beoordeling : 
Kleur : Lichtgeel, helder. 
Geur : Exotisch fruit, bloemig. 
Smaak : Redelijk strak. Goede zuren, mineralig. Bitters en boterig. Ananas en appel. 
Totaal : Wat enkelvoudig maar smakelijke wijn. Kort in de mond. Lichte onbalans. 

Warm jaar 
Bijz. : Prijs € 8.60 



M I S E N B O U T E I L L E A U D O M A I N E 

WIJN 3. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Domaine 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

: Frankrijk. 
: Provence. 
: Cassis. 
: Blanc de Blancs Cassis. 
: La Familie Santini. 
: Domaine du Patemei. 
: Appellation Cassis Protegée. 
: Clairette, Ugni-Blanc, Marsanne en Bourboulenc. 
: 2018. 
. Citroengeel, helder. Mooi. 
: Bloemig, hars, citroen/ citroengras. Redelijk intens. 
: Zoeten en zuren redelijk hoog. Rond en fris. Graperfruit en bitters. Sappig. 
: Mooie ronde wijn, fris en vrij lange afdronk. Prima glas. 



Norwig 

2018 Brauneberger Klostergarten Spatburgunder 
DeutscherQualitatswein • L-A. P. Nr. 2 579 1002 19 

Gutsabfüllung • Produce of Germany • Enthalt Sulflte • contains sulfites 

Weingut Ingo Norwig • D-54472 Burgen/Mosel 
Am Frohnbach 1 -Tel. O 65 34/17 63 

www.weingut-norwig.de 

133voi Mosel 750 ml 

Land Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Meegebracht door: Jan Vegter. 

WIJN 4. 

and. 
: Moezel. 
: Burgen. 
: Blanc de Noir. Trocken. 
: Ingo Norwig. 
: Deutscher Qualitatswein. 
: Spatburgunder Brauneberger Klostergarten. 
: 2018. 

Beoordeling Kleur : Mooie heldere kleur. Oranje gloed/strogeel. 
Geur : Citrus/limoen, kruidig en fris. 
Smaak : Redelijk zoet, zuren redelijk hoog. Kruidigheid, Fruittonen en wat bitters. 
Totaal : Plezierige wijn die goed in elkaar zit. Fris/sappig. Niet complex. Prima prijs/kw. 
Prijs : € 5.0 



MOSEL 

SELBACH OSTER 
" B " 

SPATBURGUNDER 2017 
trocken 

WIJN 5. 

Land : Duitsland. 
Streek : Moezel. 
Gemeente: : Zeltingen. 
Wijn : "B". 
Prop/Vit. : Weingut Selbach-Oster. 
Kwaliteit : Qualitatswein. 
Druiven : Spatburgunder trocken. 
Jaar : 2017. 
Meegebracht door: Ronald vd Heuvel. 
Beoordeling : 
Kleur : Lichtrood, helder. Beetje paars. Intens. 
Geur : Kersen, kruiden. Stalletje. Jammy ? Zwarte bessen. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren prima. Kersen, aardbeien. Tanines goed, licht stroef. 
Totaal : Elegante wijn, mooie smaak. Wat jong nog? Goede afdronk. 
Prijs :€ 14 



CARNUNTUM CUVÉE 
[2017 

WUN 6 ' 

Land : Oostenrijk. 
Streek : Camuntum. 
Gemeente : Göttlesbrun. 
Wijn : Camuntum Cuvée. 
Prop/Vit. : Gerhard Markowitsch. 
Kwahteit : Quahtatswein. 
Dmiven : Zweigeh. Meriot 20%. 
Jaar : 2017. 
Meegebracht door: Jacqueline. 
Beoordeling 
Kleur : Donkerrood, paars. Ondoorzichtig. 
Geur : Stal! Kersen en kmiden.Stinkje. Redelijk intens. 
Smaak : Zuren matig, zoeten vrij hoog. Mooi donkerrood fruit. Lichte maar goede tannines. 

Nog stroef in de mond. 
Totaal : Prima fruit, jong, wat stroef en bitters. Kort in de afdronk. 
Prijs : € 8.95 



BAROLO 
DENOMIN'AZIONE Dl ORIGINE 
CONTROLLATA E GARANTITA 

2012 
BUSSIA 
PRODOTTO 
IMBOTTIGLIATO DA 
GIACOSA FRATELLI 
NEIVE - ITALIA 

I T A L I A 

PRODOnOINnAlIA 

WIJN 7. 
Land : Italië. 
Streek : Piemonte. 
Gemeente : Neive. 
Wijn : Barolo. 
PropÂ it. : Giacosa Fratelli. 
Domaine : Busia. 
Kwaliteit : D.O.C.G. 
Druiven : Nebbiolo. 
Jaar ; 2012. 
Meegebracht door: Kees Kraaij. 

Beoordeling 
Kleur ; Lichtrood, bruin. Helder. 
Geur : Rozen, leer. Oude geuren, wel zuiver. 
Smaak : Zoetgehalte matig, zuren goed. Fruit verdwenen, mooie oude smaken, leer, hout. 
Totaal : Balans, wat drogend en stroef in de mond. Mooie smaakimpressies. Afdronk gem. 

Met een mooie pastaschotel hmmmm! 
Prijs :€ 24.90 



V I ^ O DE G L A H L> \ 

VINEDO ALTO, CiELOS DE MONTANA. 
GEPAS ÉNIRE ENCINAS DONÜE 

LA NATURALEZA HABLA DE 
UN GRAN VINO. 

R E S E R V A 
2012 

V i n a s 

WIJN 8. 
Land : Spanje. 
Streek : Somontano. 
Gemeente : Barbastro. 
Wijn : GRAN VOS. 
PropÂ it. ; Vinas del Vero. 
Kwaliteit : DO Somontano. Reserva. 
Druiven : Cabemet-Sauvignon, Merlot. 
Bijz. : 18 maanden Frans eiken. 
Jaar : 2012. 
Meegebracht door: Janine Vos. 
Beoordeling : 
Kleur : Donker roodbruin. Ondoorzichtig. Mooi. 
Geur : Bramen, cassis, kruidig. Drop, kaneel en teer. Paprika. 
Smaak : Zoeten en zuren vrij hoog, tanines mooi en breed. Breed in zijn smaken. Balans. 
Totaal : Stevige wijn, mondvol. Afdronk lang. Wijn met potentie. Eetwijn. Mooi glas. 
Prijs : € 14.85 



WIJN 9. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Vaucluse, (Zuid- Rhóne). 
Gemeente : Chateauneuf-du-Pape. 
Wijn : Chateau Fortia. 
Prop/Vit. : Baron le Roy. 
Kwaliteit : Appellation Chateauneuf-du-Pape. 
Druiven : Grenache, Syrah. 
Jaar : Reserve 2015. 
Meegebracht door Ron en Ingrid. 
Beoordeling : 
Kleur : Robijnrood, beetje mat. 
Geur : Rood fruit, cassis. Jammy? Zacht en intens. 
Smaak : Zoeten redelijk hoog, zuren goed. Mooi rond fruit en hout/Vanille. Kruidig. 
Totaal : Mooie ronde en brede wijn. Zacht en rijk, balans. Lange afdronk. Fraaie Rhóne. 


