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Met de neus in het glas | 
.̂ — ^ n 

De oliebollen zijn weer genuttigd, het vuurwerk is weer met veel lawaai de lucht ingegaan, en naar 
wij hopen voor u zonder schade. Dat maakte ook de weg weer vrij voor ons eigen vuurwerk op 
zondag 5 januari, het Koffie-Wijnconcert in het Jordan Lyceum. Uitgenodigd waren Caroline 
Lobanov zang, met als begeleider Frans van Keep. 
Nadat om half elf de deuren waren open gegaan kwamen de liefhebbers van muziek en wijn de zaal 
vullen d.w.z. de stoelen bezetten die er waren klaargezet. Een hele zaal vullen dat is nog nooit 
gelukt, maar met dit aantal liefhebbers, geschat 60, waren we dik tevreden. Bij een kopje koffie en 
thee werden de eerste jaarwensen weer uitgevdsseld en kennismakingen weer vernieuwd. 
Onze voorzitter opende deze morgen met uiteraard de beste wensen en veel gezondheid voor 
iedereen en zij was blij met de mooie opkomst. Dat het ook een mooi wijnjaar mag worden dat 
hopen wij als wijnliefhebbers natuurlijk van harte. Ook de aanwezigen die waren gekomen uit 
belangstelling of als introducée werden hartelijk welkom geheten. Uiteraard bedankte de voorzitter 
ook de rector voor de gastvrije ontvangst die we hier al jaren genieten. Helaas kon zij hier deze keer 
niet aanwezig zijn. Daarna was zij toe aan het voorstellen van onze artiesten van deze morgen, 
Caroline Lobonav die met haar begeleider Frans van Keep een aantal songs van allelei herkomst en 
stijlen ten gehore zou gaan brengen, met de nadruk op de Braziliaanse en Portugese muziek die haar 
voorliefde hebben waarbij zij echter de andere stijlen zeker niet zal vergeten. 
Janine wenste de aanwezigen een mooie muziekbelevenis, en straks een fijne proeverij. 
Dat zij niets teveel had gezegd bleek uit het ten gehore gebrachte programma met veel ritme en dat 
met werd passie gebracht. Het bleek dat Caroline oven een glaszuivere stem beschikte die zij ten 
volle kon benutten in de ten gehore gebrachte nummers .Dat het zeer werd gewaardeerd bleek wel 
uit het welgemeende applaus. 
Tijdens de pauze was er naast de koffie en de thee heerlijk gebak en kon worden nagepraat over de 
gehoorde muziek, kontakten hernieuwd of gesloten. Het was een gezellig geroezemoes totdat de 
aanwezigen werd verzocht weer plaats te nemen voor vervolg van het concert. En met dat tweede 
deel werd het feest nog even voortgezet. Maar aan alle mooie dingen komt nu eenmaal een eind, zo 
ook hier. Onder een welgemeend applaus en dankwoord van de voorzitter namen we (voorlopig) 
afscheid van dit zeer muzikale duo. De glazen met de Champagne stonden al klaar om te worden 
geheven en konden de wensen voor het nieuwe jaar worden ge-en- beklonken. Dat is tevens het 
moment om diverse flessen van eigenaar te doen wisselen die zich voor ons Wijngilde hebben 
ingespannen. Maar het was zeker ook het moment om de vertegenwoordiging van Bartimeus te 
bedanken voor de jarenlange gastvrijheid die wij daar mochten genieten. Helaas komt daar in het 
nieuwe jaar een einde aan, organisatorisch kwamen er enkele knopen in zicht die zij en ons deden 
besluiten om na vele jaren de koffers te pakken. Dat deden we, zoals elk jaar met een gift, die een 
door Bartimeus te bepalen doel dient. Erna Kikkers nam dit in dank aan, het zal zeker een goede 
bestemming krijgen. Wij hopen de mensen volgend jaar hier weer te mogen ontmoeten, zij zijn van 
harte welkom. 
Het werd tijd voor de proeverij, en de deelnemers die daarvoor hadden ingetekend trokken zo 
langzamerhand richting proeflokaal. Zoals de laatste jaren gebruikelijk (uitstekend idee trouwens) 
konden de deelnemers zich eerst te goed doen aan de klaargemaakte broodjes. 
Verheugend voor ons, en dat is zeker een goede traditie aan het worden, waren er weer leden van de 
afdeling Breda present, het zijn zeer gewaardeerde gasten. Kees Kraai had alles in gereedheid 
gebracht voor deze proeverij die als landelijk thema Pinot-Noir droeg. Alle afdelingen proeven in 
dat jaar dezelfde wijnen, die ook door alle afdelingen zijn uitgekozen, om aan het eind het geheel te 
evalueren. 
Het is bijna vanzelfsprekend dat er ook een mooie visuele presentatie bij werd vertoond met mooie 



beelden en veel gegevens die waar nodig werden aangevuld met het commentaar van Kees. De te 
proeven wijnen kunnen we scharen onder de noemer " All over the world". We begonnen deze 
proeverij voor de volle zaal met een wijn uit Chili, een Pinot-Noir uit de San Antonio Valley met de 
naam MaryLuz 2017. Zoals een goede Pinot-Noir betaamt was de kleur helder rood met geuren van 
licht- rood fruit zoals aardbeien, frambozen en bessen. Klein stinkje/stalletje in de neus. In de mond 
een wijn met gematigde zoettonen maar met redelijk hoge zuren. Strak in de mond, licht drogend 
en iets rokerigs en wat ziltigs. Vrij kort. Een goede eenvoudige Pinot-Noir. 
Heel wat dichter bij huis was de Domaine la Colombette Pinot-Noir uit het Franse gebied 
Languedoc, om procies te zijn vlak bij de stad Beziers. Deze op hout opgevoedde wijn (in demi-
muids), met als kwaliteit I.G.P was afkomstig uit het jaar 2018. Was vroeger dit gebied, één van 
grootste aaneengesloten wijngebieden van de wereld, goed voor een enorme hoeveelheid buik
wijnen van, laten we het netjes houden, belabberde kwaliteit, wie herinnert zich niet de wijnop
standen in Sète. Tegenwoordig komen daar veelal onberispelijke kwaliteitswijnen vandaan en 
hebben grote namen in de wijn wereld, denk aan grote jongens uit de Bordeaux en Bourgogne, hier 
v̂ jngronden aangekocht. Maar terug naar Colombette, Een helderrode wijn in ons glas met een 
neus van kersen en ander zacht rood fruit. Lichte houttoon. Enige tarmines in de smaak, klein zoetje 
op de achtergrond en geen opvallende zuren. Mooi fruit, zonrijke wijn met veel smaaak, soepel, 
maar toch wel een beetje stevigheid. Zuidelijke wijn, maar een karaktervolle Pinot-Noir ?? 
Toch blijven we tijdens onze Pinot-Noir-reis nog even in Frankrijk, en we gaan terug waar het voor 
deze druif allemaal begon, de Bourgogne. Hier kunnen we ervaren hoe deze druif moet smaken, hoe 
zijn karakter in elkaar steekt en waar de toppers tot enorme hoogten (en prijzen) kunnen stijgen. Of 
het gezegde van een bekende wijngoeroe enige waarheid bevat wil ik in het midden laten: Drink 
witte Bourgogne en rode Bordeaux. 
Deze wijn van Domaine Tripoz met Catherine en Didier als eigenaren, is een Veilles Vignes uit het 
jaar 2016. Mooi van kleur in het glas, helder lichtrood en mooi. In de neus kruidig en mineralig, 
stinkje en heel even iets chemisch (snel weg). Mooi fruit van kersen. In de mond redelijke zuren en 
een piepklein zoetje, lichte tarmines. Evenwichtig, iets lichter dan wijn nummer 1. maar veel smaak. 
Kwaliteitswijn. 
Maar Frankrijk mag dan misschien de mooiste Pinot-Noir's voortbrengen, ook andere landen binnen 
Europa brengen soms fraaie wijnen op de markt. Hierbij mogen we Oostenrijk zeker niet vergeten. 
Wij kregen in ons glas een wijn met de titel "Pinot vom Berg " van Birgit Braunstein 2017. Als bij
zonderheid mag gelden dat deze wijn het biologisch/ dynamisch keurmerk van Demeter droeg en 
wordt "hand- gelesen". Een heel lichtrode wijn, traant en mooi helder. Een klein stinkje in de neus 
naast kersen en frambozen. Mooi fruit, een wijn met vrij hoge zuren en een zacht zoetje. Nauwelijks 
tannines. 
Een goede balans, redelijk lange afdronk, zuiver en verfijnd. Zal je in dit land wat betreft de wijnen 
niet moeten gaan zoeken naar krachtpatsers (uitzonderingen daargelaten), voor verfijnde wijnen leef 
je hier, zeker wat betreft de witte wijnen, in het Walhalla. 
We hoeven voor de volgende wijn niet heel ver te reizen, in het naburige Duitsland, vinden we ook 
hele mooie Pinot-Noirs al heten ze hier dan Spatburgunder. Zo'n gebied in het zuiden van Duitsland, 
in de staat Baden, daar vinden we het be -
roemde gebied Kaiserstuhl met ondergronden n , ,^ 
die mineralig en vulkanisch van aard zijn. V _ \T T O" O 
Hier treffen we een wijn met de naam HISS, ^^^ '̂«X' ) A X X 
een Kabinett Trocken uit het jaar 2013. l ^ ^ " '̂ 

C H S T E T T E N Een wat oudere wijn dus wat al direct zicht
baar is aan de kleur, oranje bruinrood. In de 2013 Spatburgunder 

, . ^ 1 . ,. I J - Kabinett trocken 
neus een hint van zwavel, mineralig en kruidig. 
Rubbertje. In het fruit wat pruimen. Een redelijk 
rijpe wijn met in de mond rozebottels, hoge zuren en met mooie tannines. Wat zwavel/vulkanisch 
met op het eind vrij stevige bitters. Zogezegd een flinke jongen met karakter, lange afdronk, soepel 
en toch stevig. Om heerlijk bij te eten. 



Pinot noir 
Pinot noir is bekend onder verschillende namen: 

• Spatburgunder, Blauburgunder, Pinto nero, enz. 
Cisterciënzernnonniken verspreidde die vanuit de Cóte d'Or in Europa n 
de Elzas, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noordoost Italië en Oost-
Europa. 
Het is een relatief vroeg rijpende druif, die lastig is omdat die bij lage 
opbrengsten en zorgvuldig vinificatie kwaliteit levert. 
Heeft dunne schil die een lichte rode kleur geeft met lichte tannines 
Mooi aroma van bloemen, vruchten ( aardbeien, frambozen, zwarte 
bessen, pruimen en kersen) en soms ook met bos-,stal en diergeuren. 
Als wijnen ouderen ontstaat er een rijk en complex aroma 



Uiteindelijk verlaten we dan het vertrouwde Europa om onze ontdekkingstocht voort te zetten in 
Zuid-Afrika. Was ooit dit land hecht verbonden met ons kleine landje, het heeft heel veel jaren 
geduurd voor men onder het juk van Nederland en Groot-Brittannië uit was. Dat heeft veel 
problemen opgelost, maar nog steeds worstelt dit land met enorme interne conflicten. Waren na de 
blokkade van de wijn-export, vooral de buikwijnen die ons land bereikten, nu komen hier fraaie 
staaltjes van wijnbouwkunst ons land binnen (al is de Kaapse pracht nog steeds niet verdwenen). 
Wat wij hier op deze proeverij kregen voorgeschoteld was van veel betere komaf. Monique Breuer 
had zichzelf beloofd ooit zelf een wijn te maken die aan al haar wensen voldeed, en die noemde zij 
"Serendipity" "From heaven and earth" , gegroeid in de Hemel en Aarde Vallei. Het jaar 2017. 

perendipity Serendipity | | ^ 
Een paarsrode en heldere wijn, mooi van kleur. Rood fruit in de neus met frambozen en aardbeien 
kruiden en een bloemetje. De smaken van zoet en zuren zijn goed in balans met daarnaast pittige 
tannines voor de body van de wijn. Een lange afdronk die de totaalindruk gaf van een soepele maar 
toch stevige wijn met mooi fruit. 
Ja, en dan toch maar weer terug naar de oude wereld, ditmaal naar Italië waar we een wijn proefden 
uit het mooie gebied van Alto-Adige. We zijn er inmiddels wel achter gekomen dat, hoewei de 
druiven in naam steeds dezelde zijn of waren, er saillante smaakverschillen zijn te noteren. Volgens 
de deskundigen (amphelografie) is de Pinot-Noir één van die druivensoorten die spontaan kunnen 
muteren, bovendien worden door die eerder genoemde deskundigen voortdurend onderzoeken naar 
herkomst, kruisingen en dergelijke gedaan, zodat we denk ik rustig kunnen stellen dat we het dan 
wel over de druif Pinot-Noir hebben, maar dat we als gewone wijnliefhebber denk ik geen notie 
hebben van welke druiven-soorten en aftakkingen we in ons glas hebben. Misschien interessant 
voor de echte wizz-kids, laten wij ons maar bepalen tot de volgende wijn uit dit mooie Italiaanse 
wijngebied. En had ik het even over namen, deze wijn is gemaakt van de Blauburgunder met de 
naam Pinot-Nero van Elena Walch. Het jaar 2018. Een wijn die rijpt in Frans en Sloveens eiken 
vaten. Een robijnrode wijn mooi van kleur en helder. Wat in eerste instantie opviel was de stallucht 
die onze neus binnenkwam. Daarnaast heel veel fruit van bessen en aardbeien, kersen kruiden. Een 
fraai bouquet! In de mond een flink zoetje met als tegenhanger vrij hoge zuren en stevige tannines. 
Toch kwam deze wijn vrij zacht en sappig over. Balans dus. Lange afdronk. De stallucht was vrij 
snel verdwenen, bleef over een mooie wijn. 
Waar zijn we nog niet geweest op onze wijntoer, dat is een land waar we van weten dat er hele 
mooie, vooral witte wijnen worden gemaakt. Maar hoe zit dat met rood? Een klein beetje antwoord 
vinden we in de volgende wijn, een Auntsfield single vineyard uit 2016, en dat wijngoed kurmen we 
vinden in Marlborough, Southern Valleys. Verantwoordelijk voor deze wijn is de familie Cowly. 
Een robijnrode wijn in ons glas, veel kleur en helder. Rood fruit van bessen, kersen en bramen met 
daarbij een vanille-toontje. Kruidigheid. In de mond mooie tonen van zoeten en zuren en zachte 
taninnes. Lekker fruit, goed in balans en een vrij lange afdronk. Deze wijn krijgt 10 maanden 
houtlagering. Een goed visitekaartje van dit eiland. 
We kurmen het toch niet laten. Bourgogne Mon Amour! We gaan nog even terug naar de roots van 
de Bourgogne en komen dan uit in Saint-Aubin. Hier vinden we een Ier Cru met de naam "sür Ie 
sentier du clou". Van Domaine Larue proefden we een wijn uit 2017. In ons glas een mooie helder
rode wijn, lichtrood. In de neus kruiden en kersen. Vanille en champignons met een klein stinkje. 
Samengesteld. In zijn smaken een goede balans tussen het zoet, zuur en tannines. Bovendien mooie 
fhiit-impressies. De tannines vielen niet erg op in deze nog jonge wijn. Zacht mondgevoel, elegant 
maar toch voldoende body, fraaie Bourgogne. 
Zo langzamerhand kwamen we toch naar het slot van deze mooie en interessante proeverij toe. Niet 
alleen de prijzen stegen, gelukkig hield de kwaliteit gelijke tred. We maken tot slot nog ééimiaal een 



grote sprong van Frankrijk naar de Ver. Staten, om precies te zijn naar de staat Oregon. 
ROSEROCK ROSEROCK 

Hoe we het ook wenden of keren, dit land ligt toch nog altijd een beetje buiten onze kermiszone, 
niet alleen zijn deze wijnen in het algemeen voor ons Europeanen wat hoog in prijs, maar ook het 
aanbod is nou niet bepaald je dat! Voor de echte liefhebbers is er overigens best veel te genieten al 
blijft het, ook voor mij, toch een beetje Verweggistan. 
Maar we bepalen ons tot deze laatste wijn van Drouhin ( waar heb ik die naam meer gehoord)? 
Klopt, het is de Franse wijnfirma met een grote naam in de Bourgogne. Deze wijn van Rose Rock 
gaat de wijde wereld in onder de fraaie naam "French soul, Oregon soil". Het jaar 2015. 
De kleur van de ingeschonken wijn was donkerrood, oxidatief? In de neus boordevol fruit, ook iets 
geconfïjts. Hout'kaneel/vanille. Vrij veel zoeten in de smaak met mooie zuren, zachte tannines en 
pruimen. Kruidig. Heel veel smaakindrukken maken de wijn wat log, mist wat spanning. Toch, 
hoewel wat zwaar voor een Pinot-Noir, een mooie wijn met een lange afdronk, intens. 
En dat was het dan !!! Een lange, maar vooral mooie dag met een fijne muziekuitvoering, 
gezelligheid en een prima stemming. Wat de proeverij betreft, prima gebracht door Kees onze 2e 
wdjimieester met goede informatie en waar nodig toelichting en natuurlijk ook een pluim voor het 
vele werk dat de landelijke wijnmeesters hebben gehad om tot deze serie wijnen te komen. Prima 
werk. We hadden een mooie en gezellige en vooral serieuze proefgroep bij elkaar op deze zondag in 
dat hele nog nieuwe jaar 2020. Onze voorzitter kon met een tevreden gevoel deze dag afsluiten. 
Na het gezellig nakletsen moesten we de school weer transformeren waarvoor die is bedoeld: 
onderwijs geven. Met vereende krachten (Wiel)!! kwam alles weer op zijn pootjes terecht en dankte 
onze voorzitter allen hier aanwezig, maar bovenal Kees die een mooie fles wijn in de armen kreeg 
gedrukt met het bijbehorende applaus. 
In februari voor het eerst naar onze nieuwe proeflokatie, we zijn benieuwd. i 
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WIJNl. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
PropMt. 
Druiven 
Jaar 
Beoordeling 
Klem-
Geur 
Smaak 
Totaal 

Chili. 
San Antonio Valley. 
Cartagena. 
MARyLuz. 
Casa Marin. 
Pinot-Noir. 
2017. 

Helder doorzichtig rood. 
Kersen, frambozen, stalletje. Redelijk intens. 
Zoetgehalte matig, zuren redelijk hoog. Strak, licht drogend. Rokerig. In de afdronk 
iets ziltigs. Vrij kort. 
Mooie eenvoudige Pinot-Noir. 
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Pinot Noir 
S . C E . A . DoniCJii t CoiornbeiJe 

Roüfe de Bédarieux - Béziers 
Pröduce OT rrance 

WIJN 2. 
Land Frankrijk. 
Streek Languedoc. 
Gemeente Beziers. 
Wijn Pinot-Noir. 
PropÂ it. Domaine La Colombette. 
Kwaliteit I.G.P 
Druiven Pinot-Noir. 
Jaar 2018. 
Bijz. Elevé en Füts de Chene. Demi-Muids. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Helder robijnrood. 
Kersen, vooral zacht rood fruit. Iets vanille. 
Zoet is gemiddeld, zuren wat laag. Lichte tannines. Toch stevig. 
Zonrijke wijn. Soepel en toch wel stevigheid. Balans. Prima zuidelijk glas wijn. 
Pinot-Noir karakter ? 



DOMAINE CATHERINE & DIDIER 

2 

T R I P O Z 
V I C N E R O N S RECOLTANTS 

BOURGOGNE 
PINOT NOIR 

2016 
V I E I L L E S V I C N E S 

V I N DE B O U R G O G N E 

WIJN 3. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
PropAAit. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Bijz. 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Frankrijk. 
Bourgogne. 
Chamay -Les- Macon. 
Bourgogne Pinot-Noir. 
Catherine et Didier Tripoz. 
A.C.0. 
Pinot-Noir. 
2016. 
Vieilles Vignes. 

Helder lichtrood, doorzichtig. Mooi. 
Kruidig, mineralig. Iets chemisch in aanzet. Stinkje. Ook wel rood fruit, kers. 
Zoetgehalte weinig, zuren redelijk. Lichte tannines. Wel fruit. 
Wat lichter dan wijn 2, redelijk stevig. Frisheid. Veel smaak. Kwaliteit! 



WIJN 4. 
Land : Oostenrijk. 
Streek : Burgenland. 
Gemeente : Purbach. 
Wijn : Pinot Braunstein. 
PropÂ it. : Birgit Braunstein. 
Kwaliteit : Qualitatswein aus OSTERREICH 
Druiven : Pinot-Noir. 
Jaar : 2017. 
Bijz. : Demeter/Biologisch. Handgelesen. 
Beoordeling : 
Kleur : Heel lichtrood, helder, "traant". 
Geur : Stinkje/stal. Aardbeien, kersen en frambozen. 
Smaak : Zoetgehalte gemiddeld, zuren vrij hoog. Fruit. Weinig tannine. 
Totaal : Soepel in de mond, redelijk lange afdronk. Mooie verfijnde wijn. 



C2)HISS 
'—^̂ VJLJB̂ *̂̂  K A I S E R S T U H L . B A D E N 

SPATBURGUNDER 
KABINETT TROCKEN 

WIJN 5. 
Land : Duitsland. 
Streek : Baden. 
Gemeente : Eichstetten. 
Wijn : HISS. 
Kwaliteit : Kabinett Trocken. 
Druiven : Spatburgunder, 
Jaar : 2013. 
Bijz. : Kaiserstuhl. 
Beooedeling : 
Kleur : Helder roodbruin. 
Geur : Stinkje, zwavel. Mineralig en kruidig. Rubber. Pruimen. 
Smaak : Rozenbottel, hoge zuren. Goede tannine. Zwavel/ vulkanisch. Redelijk rijp. 

Vrij nadrukkelijke bitters op het eind. 
Totaal : Lange afdronk, soepel en toch stevig. Eetwijn. 



F R O M H E A V E N A N D E A R T H 

;rendipi 
PINOT NOIR 2017 

WIJN 6. 
Land : Zuid-Afrika. 
Streek : Hemel en Aarde Vallei. 
Wijn : Serendipity. "From heaven and earth". 
PropÂ it. : Monique Breuer. 
Druiven : Pinot-Noir. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling : 
Kleur : Paarsrood en helder. Mooi. 
Geur : Rood fruit, aardbeien en fiambozen. Bloemig en kruiden. 
Smaak : Zoetgehalte redelijk hoog evenals de zuren. Stevige tannines. Mooi fruit. 
Totaal : Lange afdronk. Stevig en toch soepel. Balans. Mooie wijn. 



ELENA WALCH 
PINOT NERO 
BLAUBURGUNDER 

2018 

WIJN 7. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
PropÂ it. 
Kwaliteit 
Druiven 
Jaar 
Bijz. 
Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Italië. 
Alto Adige. 
Tramin. 
Elena Walch. 
Elena Walch. 
D.O.C. 
Pinot- Nero - Blauburgunder. 
2018. 
Rijpt in Sloveens en Frans eiken. 

Robij nrood. Helder. 
Stal! Kersen en kruiden. Bessen en aardbeien. Veel!. 
Redelijk zoet, vrij hoge zuen, fruit. Zacht en sappig. Stevige tannines. 
Balans, mooi in zijn fruit. Lange afdronk. Stevig. Mooie complete wijn. 



A U N T S F I E L D 
N E W Z E A L A N D 

PI N O T N O I R 2 O I 6 
SOUTHERN VALLEYS • MARLBOROUGH 

WIJN 8. 
Land Nieuw-Zeeland. 
Streek Southern Valleys. 
Gemeente , Marlborough. 
Wijn Auntsfield. 
Prop/vit. Fam. Cowly. 
Druiven Pinot-Noir. 
Kwaliteit Single vineyard. 
Jaar 2016. 
Beoordeling Kleur : Robijnrood, veel kleur. Helder. 
Geur : Rood fruit van bessen, kersen, bramen. Kruidig. Vanille. 
Smaak : Mooie zoettoon, zachte tarmines en dito zuren. Goed fruit. Lekkere stevigheid. 
Totaal : Elegant met een lange afdronk. Balans. Mooi glas wijn. 
Bijz. : 10 maanden houtlagering. 



Saint-Aubin Cru 
SUR LE SENTIÏR DU CEOU 

A P P E L L A T I O N SA INT-AUB IN 1 " C R U CONTRÖLEE 
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WIJN 9. 
Land : Frankrijk. 
Streek : Cóte dÓr- Bourgogne. 
Gemeente : St.Aubin. 
Wijn : Saint-Aubin 1 -er Cru "Sur Ie Sentier du Clou". 
Kwaliteit : Premier Cru. 
PropÂ it. : Domaine Larue. 
Druiven : Pinot-Noir. 
Jaar : 2017. 
Beoordeling : 
Kleur : Helder lichtrood. 
Geur : Kruiden, kersen. Vanille. Champignons. Klein stinkje. 
Smaak : Goed in zijn zoet en fruit, zuren vrij hoog. Weinig tannines. 
Totaal : Mooi in balans, zacht mondgevoel. Elegant. Klassieke Bourgogne. Lange afdronk. 

Erg goed. 



ROSEROCK 
DROUHIN OREGON 

P 

EOLA-AMITY HILLS • OREGON 

WIJN 10. 
Land 
Streek 
Gemeente 
Wijn 
Prop/Vit. 
Druiven 
Jaar 

USA. 
Oregon. Willamette Valley. 
Dundee Oregon. 
Rose Rock. "French soul, Oregon soil' 
Drouhin. 
Pinot- Noir. 
2015. 

Beoordeling 
Kleur 
Geur 
Smaak 
Totaal 

Vrij donkerrood. Oxidatief? 
Boordevol fruit, geconfijt. Hout'vanille, kaneel. Stinkje. 
Zoetgehalte vrij veel, zuren prima. Zachte tarmines. Fruit, pruimen. Kruidig. 
Mist wat spaiming, zacht, fruit/geconfijt. Wat log. Van alles wat veel. Toch mooie 
wijn. Intens. 


