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Uitstekend niveau, veel stijlvariatie 

Bekijk de video met de bekendmaking van de Wijnen van het Jaar: https://vimeo.com/430287479  
 
Met totaal 208 roséwijnen overtrof de inzending die van vorig jaar. Alleen het 
grootwinkelbedrijf bleef qua deelname opnieuw achter. 29 wijnen achtte de jury goed genoeg 
voor de finale. De beste scores gingen voor een groot deel naar reeds bekende namen, maar 
ook naar een aantal verrassingen. 
 
tekst Jan van Lissum 

Zoals altijd bewees Frankrijk zich als het roséland bij uitstek. Maar liefst 22 finalewijnen zijn van 
Franse herkomst, waarbij uiteraard de Provence-appellaties voorop staan, met 12 wijnen. Op 
grote afstand volgen Spanje (3), Italië (1), Zuid-Afrika (1), Duitsland (1) en Hongarije (1). 

Wat is nou typisch rosé? was een belangrijke vraag die de jury tijdens het proeven bezighieldt. 
En een terechte vraag, nu het aanbod rosés steeds breder wordt en je tegenwoordig 
bijvoorbeeld soms ook wel eens een orange wine of een blanc de noir tegenkomt met een 



roséachtig uiterlijk. Hoe zit het met een pinot gris (algemeen beschouwd als witte druif) met 
een lichtroze kleur? En wat te denken van een Nieuw-Zeelandse sauvignon blanc die na 
bijkleuring met wat merlot als rosé op de markt komt? 
Ook over geur- en smaakeigenschappen van een typische rosé kun je van mening verschillen. Is 
alleen een fris-fruitige wijn die je lekker gekoeld op strand of terras drinkt een ‘echte’ rosé? Of 
mag ook een wijn die bij de maaltijd bijna aan een stevige witte wijn doet denken die naam 
dragen? 
Wat dat betreft was het een jaar of veertig geleden eenvoudiger, toen de meeste rosés die je 
hier kon kopen makkelijk doordrinkbaar waren en zo’n kenmerkend, bijna limonadeachtig 
zoetje bezaten. 

 
 

 
Figure 1Domaine de Jale (Résidence Wijnen) 



Vinificatie 

Net als bij alle andere wijntypen het geval, is ook het huidige roséaanbod zeer divers. Voor een 
eenvoudige definitie van wat rosé nu eigenlijk precies is, kunnen we het best terecht bij 
vinificatiemethoden die in de Provence, het voornaamste roségebied ter wereld, worden 
gebruikt als uitgangspunt nemen. 
Twee basistechnieken worden er gebruikt: 
– directe persing 
– maceratie 

Directe persing – van losse druiven of hele trossen – is in het geval van rosé een relatief trage 
vorm van persen, zodat de schillen lang genoeg in contact blijven met het sap om kleur af te 
geven. Daarna wordt het sap gescheiden van de vaste materie voor de gisting. 
In geval van maceratie – bij lage temperatuur, zodat er nog geen fermentatie optreedt – blijft 
het sap eerst een aantal uren – 2 tot 20 – in contact met de schillen, zodat naar wens kleur 
wordt afgegeven. 
Rosés gemaakt via directe persing zijn doorgaans lichter van kleur dan wanneer het sap eerst 
maceratie ondergaat. 
Voor welke van de twee technieken de producent kiest, kan afhangen van allerlei factoren: de 
gebruikte druivenrassen, de leeftijd van de stokken, het terroir, de kwaliteit van de oogst, de 
huisstijl, etc. 

Meer verschillen 

De diversificatie wordt nog groter door verschillen in blend, het aantal uren maceratie, het 
gebruik van rvs of (gebruikt of nieuw) hout bij de vinificatie, rijping (rvs of hout) en rijpingsduur. 
En dan hebben we het alleen over de Provence, waar een aantal specifieke druivenrassen 
(inclusief een aantal witte in blends) is toegestaan. In andere regio’s en landen zijn de 
technieken, regels en toegestane druiven vaak anders. 
Tijdens de proefsessies voor dit roséconcours passeerden, al dan niet in blends, 25 
druivenrassen de revue, waaronder een tiental minder gangbare. 

Zes tinten roze 

In de Provence zelf heeft men de groeiende diversiteit in stijl en voorkeur al deels weergegeven 
in een palet van zes kleurtyperingen, voor consumenten en producenten: perzik, meloen, 
mango, pomelo, mandarijn en rode bes. 



 

Voorronden en finale 

Vrijwel voor alle ingezonden wijnen gold dat ze goed tot uitstekend van niveau zijn. Echte 
missers trof de jury niet aan. 29 wijnen selecteerde de jury voor de finale: 5 per prijscategorie in 
het segment wijnspeciaalzaak, 2 per prijscategorie in het supermarktsegment. 11 van de 29 
producenten stonden niet eerder in de roséfinale. Frankrijk is oppermachtig in de finale, vooral 
met wijnen uit de Provence, maar dat wil niet zeggen dat er geen schakering is. Integendeel: er 
zijn verrassingen uit andere streken en landen en veel finalewijnen bezitten duidelijk een eigen 
gezicht, een opvallende stijl, met name in de hogere prijscategorieën. 



 

Miraval (Wine & Spirits) 

 



Wijnspeciaalzaak 

Rosé t/m 7,50 

Vaak dezelfde producenten die in deze prijsklasse de scepter zwaaien. Brede inzending met op 
enkele uitzonderingen na veel wijnen in vrijwel dezelfde stijl: strak, zuren, bitters, met meer of 
minder rondeur. Het leverde direct al discussie op: voor sommige juryleden waren bepaalde 
wijnen te strak, met teveel zuren en bitters. Soms proefden we ook wijnen met wat meer zoet.  

Wijn van het Jaar 

9 
Grenache, Domaine la Colombette, IGP Pays de l’Hérault, Frankrijk 2019 
Grenache; vrij licht van kleur, rijp fruit, zuren, bite, veel fraîcheur, mooie balans, veel 
inhoud en schakering, goede spanning, fijne ondertoon, zeer mooi palet, prima 
lengte, stijlvolle winnaar, unaniem verkozen (11,5%)  
Heisterkamp Wijnkopers € 6,40 

Overige finalisten rosé t/m 7,50 

2  8 
Huerta del Rey, Palacio de Bornos, Rueda, Spanje 2019 
Tempranillo; roze kleur, vullende geur, veel rijp fruit, veel framboos, zoetje, heel licht crèmig, 
soepel, rond, goede balans, elegant en smaakvol, heel toegankelijk voor brede doelgroep, 
doordrinkbaar (13%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 7,00 

3   8- 
Guilhem, Moulin de Gassac, IGP Pays de l’Hérault, Frankrijk 2019 
Carignan, syrah, grenache; mooi roze, neutrale, ingetogen geur, licht mollig, sappig, speels, 
vullend, evenwichtig, lekkere wijn voor breed publiek (12,5%)  
Wijnkoperij Okhuysen € 6,75 

4   8- 
Molino a Vento Nerello Mascalese, Tenute Orestiadi, IGP Terre Siciliane, Italië 2019 
Nerello mascalese; redelijk strakke geur, apart van smaak, mals, zacht, afgeronde bitters, rijp 
fruit, mooie balans, mondvullend, stijlvol, veel lengte, iets meer klassieke ondertoon (12,5%)  
Wijnkoperij Okhuysen € 7,40 

5   8- 
Les Turitelles, Domaine d’Antugnac, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 2019  
1/3 grenache, 1/3 cinsault, 1/3 syrah; elegante kleur, rustige geur, veel sap, rijpe aroma’s, 
kruidige tonen, vullend, breed, intens, inhoud en spanning, frisse textuur, maaltijdwijn (12,5%) 
Vojacek Wijnen € 7,35 



Ook interessant in deze categorie 

8- 
Domaine Boyer, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 2019 
Syrah, grenache, biologisch; rustige geurwaaier, evenwichtig, goede vulling in geur en smaak, 
zacht, redelijk fijn, rijp fruit, veel sap, kruidig, verleidelijke rosé (12,5%) 
Heisterkamp Wijnkopers € 7,45 

8- 
Mont Baudile Lycan Grenache Rosé, Fonjoya Vignerons Audacieux, IGP Pays d’ Hérault, 
Frankrijk 2019 
Grenache; neutrale geur, mooi van smaak, elegant en vullend, wel duidelijke bitters, strak met 
vriendelijke afdronk (12,5%) 
Wijnimport J. Bart € 7,50 

7,5 
Grenache, Domaine la Colombette, IGP Pays de l’Hérault, Frankrijk 2019 
Grenache; andere cuvée, verschilt duidelijk van de wijn van Heisterkamp, minder fraîcheur, 
meer rijping, klein zoetje, gaat meer richting bourgogne qua stijl (11,5%) 
Vojacek Wijnen € 6,65 

7,5 
Les Terrasses, Fontanet, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 2019 
Syrah, grenache; veel smaak, goede balans en vulling, beetje ruw, bittertje iets teveel op de 
voorgrond, maaltijdwijn (12,5%) 
Les Généreux € 6,20 

 



 

 

 



Wijnspeciaalzaak 

Rosé t/m 10,00 

Prachtige inzending met veel prima wijnen met karakter en structuur. Zeer geschakeerd met 
meer verschillen in stijl en kwaliteit. Diverse wijnen met een duidelijk hoger niveau. Twee 
wijnen in de top 5 van deze categorie maken hun debuut in het roséconcours. Verrassende 
winnaar uit Duitsland die een paar jaar geleden al een finaleplaats bereikte. Een categorie die 
veel bijval opleverde onder de jury. Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en inzetbaarheid. 

Wijn van het Jaar 

8,5 
Spätburgunder Rosé, Weingut Kranz, Pfalz, Duitsland 2019 
Spätburgunder, biologisch; leuke geur- en smaakaroma’s, mooi gerijpt fruit,  
spannende zuren, zoetje, beetje aards, veel frâicheur, levendig en lekker, 
veel lengte, geheel eigen stijl, goed inzetbaar aan tafel, verrassend (12%) 
Winterberg Wijnen € 9,50  

Overige finalisten rosé t/m 10,00 

2   8+ 
Opale, Nusswitz, IGP Cévennes, Frankrijk NV 
Grenache; neutrale kleur en geur, atypisch, aangename aroma’s, veel smaak, rijpe accenten, 
zoetje, vullend, sappig en rijp, licht parfumé, goede balans, aangename wijn met eigen gezicht 
(12,5%) 
Pallas Wines € 9,95 

3   8- 
Domaine Mondivin, Villány, Hongarije 2018  
100% cabernet sauvignon; licht koperkleurig, aanvankelijk strakke geurwaaier, mooie inbreng 
van fruit, frisse tonen, maar ook rijpe appel, lichte hint van anijs en aalbessen, sappige aanzet 
met subtiel zoetje (geen restsuiker), volume en complexiteit, fris en levendig door fijne 
aanwezigheid van koolzuur, licht bittertje, lange finale, uitstekende gastronomische wijn (13%) 
De Wijnzolder (B) € 8,20 

4   7,5 
Steff, Château Henri Bonnaud, IGP Méditérrannée, Frankrijk 2019  
Syrah, grenache; ingetogen geurwaaier, geur- en smaaktonen komen overeen, balans tussen 
fruit en zuren, bitters, redelijke spanning, breed, aromatisch, strak en rijp, mooi levendige 
tonen, zeer goede balans, zacht, licht kruidig, knappe vulling, veel lengte (13%)  
Vojacek Wijnen € 9,95  



5   7,5 
Bodegas Obalo, Rioja, Spanje 2019  
100% tempranillo; atypische geur, gedoseerd, mooie strakke tonen, kruidig, veels spanning, 
strakke finale, mooi smaakpalet, verrassend (13%) 
Wine & Spirits € 9,95 

Ook interessant in deze categorie 

7,5 
Extrême Gris, Coteaux du Languedoc, Frankrijk 2019  
60% mourvèdre, 40% grenache; aparte geur, veel sap, licht crèmig, goed gerijpt, breed palet, 
leuke vulling, evenwichtig, goede prijs-kwaliteitverhouding, maaltijdwijn (13%) 
Sauter Wijnen € 8,50 

7+ 
Domaine Maurel, IGP Pays d’Oc, Frankrijk 2019  
70% cabernet sauvignon, 20% grenache, 10% syrah; mooi gerijpt fruit, sappig, evenwichtig, 
lekker (12,5%) 
Sauter Wijnen € 7,95 

7+ 
Les Essentiels Grenache Syrah, Cordier, Vin de France, Frankrijk 2019  
Grenache, syrah; droge geur, breed, aangenaam palet, goede balans, prima aroma’s, goede 
bite, arrangementswijn (13%) 
Oud Reuchlin & Boelen € 8,75 

7+ 
La Canestraia, Cantina Bolla, Bardolino Chiaretto, Italië 2018  
65% corvina en corvinone, 25% rondinella 10% molinari; veel materie, breed, rijp fruit, licht 
crèmig, evenwichtig, prettig doordrinkbare maaltijdrosé (12%) 
Wine & Spirits € 9,45 

7+ 
Lybra, Quinta do Monte d’Oiro, IGP Lisboa, Portugal 2018  
100% syrah, biologisch; verrassende rosé, klein zoetje, mooie bitters, bite, aardige balans 
(12,5%) 
Gastrovino € 9,95 

7+ 
Domaine la Suffrène, IGP Var, Frankrijk 2019  
Carignan, mourvèdre, cinsault, grenache; roodkoperkleurig, rustige geur, mooi gerijpte tonen, 
geur- en smaaktonen komen bijeen, crèmig, mooie balans, vullend, krachtig, goed afgeronde 
tonen, veel lengte, wel beetje monotoon en weinig schakering (13%) 
Pallas Wines € 9,95 



Prijscategorieën D-E-F (€ 10 – € 30) 

15 wijnen in totaal, 14 uit Frankrijk, 10 uit Provence-appellaties. Enkele verrassingen: een wijn 
uit Zuid-Afrika, een wijn uit de Bourgogne en een wijn uit Corsica. 
Veel grote rosés in deze prijscategorieën, geen specifieke terraswijnen, maar eerder multi-
inzetbare wijnen die niet misstaan in de betere gastronomie en blind geproefd dikwijls voor 
witte wijnen zouden kunnen doorgaan. Geschikt om het hele jaar te drinken. We proeven 
wijnen met een eigen karakter, uiteenlopend van zacht en elegant tot rijk en complex, van 
ingetogen tot intens. Regio en druivenrassen komen goed tot uitdrukking in deze wijnen. 

 

 



Wijnspeciaalzaak 

Rosé t/m 15,00 

Dé prijscategorie voor wie op zoek is naar verrassingen. Zeer grote inzending met duidelijke 
stijlverschillen en veel goede en interessante wijnen, inclusief een paar mooie wijnen uit 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. Diverse aantrekkelijke aromatische, frisse en 
fruitige rosés. Drie nieuwkomers in de finale. 

Wijn van het Jaar 

9 
Triennes, IGP Méditerranée, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache, syrah, merlot; elegante kleur, atypische geur, semi-rijp,  
heel mooi gedoseerd, heel schoon met bite, correcte zuren, fijne aroma’s,  
zeer kruidig, goede balans en lengte, toegankelijk, fraaie rosé voor deze prijs,  
hoge waardering door de jury (13%) 
Résidence Wijnen/Wijnkoperij De Gouden Ton € 12,50 

Overige finalisten rosé t/m 15,00 

2   9- 
L’Instant, Château Barbanau, Côtes de Provence, Frankrijk 2019  
Cinsault, syrah, grenache, biologisch; correcte kleur, redelijk licht, fijn gedoseerd maar complex 
van inhoud, evenwichtig, vullend, mooi fruit en zuren, perfecte lengte (12,5%)  
Wijnhandel Koninginneweg / Bâtard € 12,50 

3   8,5 
Château Henri Bonnaud, Côtes de Provence Sainte-Victoire, Frankrijk 2019  
85% grenache, 15% cinsault; fraaie kleur, redelijk stuivende geur, fijne aroma’s, geur- en 
smaakaroma’s volgen elkaar op, sappig, stijlvol, strak en evenwichtig, loepzuiver, serieuze 
finale, lengte, jaar na jaar constante hoge kwaliteit (12,5%)  
Vojacek Wijnen € 13,50 

4   8+ 
Galets Rosés, Château Mourgues du Grès, Costières de Nîmes, Frankrijk 2019 
Syrah, grenache, mourvèdre, biologisch; roodkoperkleur, rustige geurwaaier, evenwichtig 
smaakpalet, niets is overdreven, heerlijk fruitig, mooi gerijpt, vriendelijk en prima inzetbaar aan 
tafel (13,5) 
Les Généreux € 10,20 

5   8 
Circumstance Cape Coral Mourvèdre, Waterkloof, Stellenbosch, Zuid-Afrika 2018 
Mourvèdre, biologisch; neutrale kleur en geur, rijp, vettige/crèmige ondertoon, invloed van 



hout?, vullend, rond, aparte aroma’s, gastronomische rosé, vrij complex, goede lengte, 
verrassende mourvèdre (13,5%) 
Coenecoop Wine Traders € 14,95 

Ook interessant in deze categorie 

7,5 
Blauer Zweigelt Rosé, Weingut Allram, Kamptal, Oostenrijk 2019  
Blauer zweigelt; veel kleur en geur, veel sap en rijp fruit, goede zuurgraad en balans, goede 
lengte (12%) 
Oud Reuchlin & Boelen € 10,35 

7,5 
Reine Marie, Domaine la Goujonne, Coteaux Varois-en-Provence, Frankrijk 2019  
Grenache, cinsault, syrah, ugni blanc, biologisch; typische Provence-kleur, rustige, gedoseerde 
geur, zachte aanzet, mooie vulling, goede zuren en kruidige onderlaag, prettige rosé (13%) 
la Vie le Vin € 10,50  

7,5 
Initiale, Domaine des Jougla, Saint-Chinian, Frankrijk 2019  
Grenache, syrah, mourvèdre, biologisch; goede balans, sappig, fruitig, rijp en vullend, plezierige 
wijn voor breed publiek (12,5%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 10,80 

7,5 
Domaine de Fondrèche, Ventoux, Frankrijk 2019  
50% cinsault, 30% syrah, 20% grenache; opvallende geur, intens, aromatisch, goede vulling, veel 
materie en inhoud, harmonieus, veel lengte (12,5%) 
Vojacek Wijnen € 11,25 

7,5 
Les Fenouils, Domaine de Jale, Côtes de Provence, Frankrijk 2019  
Cinsault, grenache, syrah, vermentino; neutrale geur, sappig, vullend, rijp fruit, goede balans, 
voor breed publiek, correct (12,5%) 
Résidence Wijnen/Wijnkoperij De Gouden Ton € 14,95 

7,5 
Argali, Château Puech-Haut, IPG Pays d’Oc, Frankrijk 2019  
Grenache, cinsault; neutrale kleur en geur, zacht parfumé, veel sap, rijp wit fruit, floraal, beetje 
weeïg, aromatisch, goede balans (13%) 
Les Généreux € 14,95 

 



7+ 
Bodegas Muga, Rioja, Spanje 2019  
60% garnacha, 30% viura, 10% tempranillo; wat minder brede geur, geeft weinig prijs, smaak is 
mooier dan de geur doet vermoeden, fruitig, zuren en lengte, mist wat levendigheid (13,5%) 
Wijnimport J. Bart € 11,00 

7+ 
Le Rosé, Terre des Dames, Coteaux du Languedoc, Frankrijk 2019  
Grenache, syrah, mourvèdre, biologisch; neutrale geur, redelijk strak, maar ook fruitig, rosé met 
bite, correcte balans (13,5%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 11,75 

7+ 
Cuvée Marafiance, Château Cavalier, Côtes de Provence, Frankrijk 2019  
Cabernet sauvignon, cinsault, grenache, rolle, sémillon, syrah, biologisch; intens in geur en 
smaak, herkenbare Provence-aroma’s, volle rosé, prima inzetbaar (12,5%) 
LFE € 13,50 

7+ 
Le Caillou, Domaine le Clos du Caillou, Côtes du Rhône, Frankrijk 2019  
Grenache, counoise, syrah, biologisch; uitdagende geur, veel sap, rijp, correcte balans, 
universeel glas, maaltijdrosé (13%) 
Les Généreux € 14,20 

7+ 
Irrésistible, Domaine de la Croix, Côtes de Provence, Frankrijk 2019  
30% grenache, 25% cinsault, 15% mourvèdre, 15% tibouren, 10% cabernet sauvignon, 5% syrah; 
plezierige rosé, mooi fruit, prettige zuren, fijne kruidigheid, evenwichtig (13%) 
Sauter Wijnen € 14,50 

7+ 
Mineral Rosé, Quinta de Soalheiro, Vinho Verde, Portugal 2019  
Alvarinho, pinot noir; elegante kleur, luchtige geur, licht prikkelend, veel fraîcheur, mooi rijp en 
groen fruit, strak en levendig, licht spritzig, slanke, bruisende rosé, eigenzinnig (12%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 14,95 

7+ 
Terrasses, Château Pesquié, Ventoux, Frankrijk 2019  
Cinsault, grenache, syrah; mooie blend, alles erop en eraan, veel smaak, bijna te heftig, goede 
balans, lekker glas (12,5%) 
Gastrovino € 11,95 

 



7+ 
11 Minutes, Pasqua, IGP delle Venezie, Italië 2019  
Carmenere, corvina, syrah, trebbiano di lugana; rijpe, doordringende geur, leuke aroma’s in 
geur en smaak, verrassende eigen stijl (12,5%) 
Oud Reuchlin & Boelen € 12, 95 

 

 

Wijnspeciaalzaak 

Rosé t/m 20,00 

Spectaculaire inzending, wijnen met een prima prijs-kwaliteitverhouding. Serieuze wijnen, meer 
verscheidenheid: van slank en zacht tot pittige, gastronomisch inzetbare rosés met meer vulling 
en complexiteit. Drie nieuwkomers in de top 5. 



Wijn van het Jaar 

9 
Domaine de Torraccia, Corse – Porto Vecchio, Frankrijk 2018 
50% niellucciu, 20% cinsault, 20% grenache, 10% sciaccarellu; biologisch; 
zalmkleurig, licht vettige geur, vullend, aromatisch, rijpe en rijke aanzet,  
mooi mondgevoel, prachtig vullend, eerlijk en puur, rijp, heel licht crèmig,  
mooie kruidigheid, goed ontwikkeld, finale met bite en pikante toets, lengte,  
fruitig van begin tot einde, complexe complete rosé, unaniem gekozen 
tot winnaar (12,5%) Heisterkamp Wijnkopers € 19,35 

Overige finalisten rosé t/m 20,00 

2   8+ 
Château Miraval, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache, syrah, rolle; lichte, elegante kleur en geur, fijne aroma’s, fijne sappige toets, 
goede balans, voldoende zuren, levendig, strakke tonen, plezierig doordrinkbare terraswijn, alle 
pr uit het verleden daargelaten, maken ze hier toch een verdraaid goede wijn (13%) 
Wine & Spirits € 18,95 

3   8+ 
La Moure, Domaine de Jale, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
Syrah, mourvèdre; prima kleur, heerlijke geur, verleidelijke aroma’s, sappige aanzet, mooie 
rijpe tonen, aromatische smaakbeleving, veel sap, mooie balans, zacht en rond smaakpalet, 
heerlijk glas (12,5%) 
Résidence Wijnen/Wijnkoperij De Gouden Ton € 16,95 

4   8 
Domaine de Rimauresq, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
45% grenache, 29% cinsault, 10% mourvèdre, 6% syrah, 5% rolle, 5% carignan; elegante kleur, 
rustige ingetogen geur, fijne textuur, evenwichtig, aromatisch en vullend, veel sap, fruitig, 
floraal, kruidige tonen, goede bite, levendige zuren, wijn met pit en veel lengte 
Les Généreux € 17,45 

5   8 
Rosé d`Une Nuit, Domaine du Deffends, Coteaux Varois en Provence, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache, biologisch; rustige geur, mooi evenwichtig, sappig, fruitig, charmeur, rijp, 
fijne kruidigheid, strakke tonen, veel lengte, vriendelijke rosé (13%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 15,10 

 

 



 

Ook interessant in deze categorie 

8- 
Tradition, Domaine la Suffrène, Bandol, Frankrijk 2019 
Mourvèdre, cinsault, grenache, carignan; roodkoperkleurig, rustige geur, mooi gerijpte tonen, 
vullende, intense smaak met diepgang, ronde aroma’s, veel lengte, mooie rosé (13,5%) 
Pallas Wines € 19,95 

8- 
Les Abeillons, Château Thuerry, Coteaux Varois en Provence, Frankrijk 2019  
85% grenache, 15% cinsault; complexe geur, wat gesloten, smaakvolle aroma’s, crèmig, goede 
materie, krachtig, maaltijdrosé met veel inhoud en lengte (12,5%) 
Wine & Spirits € 16,95 

8- 
Batic, Vipavska Dolina, Slovenië 2018 
Cabernet sauvignon, biodynamisch; roodkoperkleur, mooie geur, veel rijpe tonen, zeer rijk aan 
fruit, directe aanzet, mals, rondeur, hint van aardbei, goede balans, prettig drinkbaar, goed koel 
schenken (12,5%) 
Delicroatia € 20,00 

7,5 
Estate Pinotage Rosé, Aaldering Vineyards & Wines, Stellenbosch, Zuid-Afrika 2018 
Pinotage; aparte geur, heel licht rokerig, veel sap, aromatisch, veel inhoud, intens rijp fruit, 
verrassend (13,5%) 
Fourcroy Nederland € 17,95 

7,5 
Domaine Lafran-Veyrolles, Bandol, Frankrijk 2014 
Mourvèdre, grenache, cinsault, biologisch; neigt naar oranje, crèmig en ontwikkeld, geur- en 
smaaktonen volgen elkaar op, zwaargewicht, veel sap, aromatisch, bitters, maaltijdrosé (13%) 
Tire Bouchon € 17,95 

7,5 
Eternelle Favorite, Le Château de Saint Martin, Côtes de Provence, Frankrijk 2018 
Tibouren, carignan, grenache; heel licht oranjegeel uiterlijk, rijpe tonen, heel lichte 
hooiassociaties, geur- en smaaktonen komen overeen, smakelijk, rijp en rijk, machtige rosé, 
mooi ontwikkeld, wijn voor bij stevige gerechten (13%) 
Tire Bouchon € 19,95 

7+ 
Il Rose di Casanova, La Spinetta, IGP Toscana, Italië 2019 



50% sangiovese, 50% prugnolo gentile, rustige geur, mooi rustig smaakpalet, sappige textuur, 
goede zuren met klein bittertje, goede balans (12,5%) 
Sauter Wijnen € 15,95 

 

 

 

 

Wijnspeciaalzaak 

Rosé t/m 30,00 

Eén nieuwkomer in de top 5. Grote inzending met echte toppers in de finale waarin Bandol 
opvallend goed scoort. Imponerende wijnen, gastronomisch uitstekend inzetbaar. Categorie die 
in twee delen uiteenvalt: 
– Gecorseerde wijnen met veel volume en inhoud. Zeer sappig, maar te rijk, te rijp. In eerste 
instantie indrukwekkend, maar goed beschouwd missen ze fraîcheur en spanning. 
– De 5 finalisten: totaal anders, complex en evenwichtig, veel schakering, potentieel en lengte 
schakering. Soms subtiel houtgebruik ter ondersteuning van aroma’s en structuur. 



 

 

Wijn van het Jaar 

9 
Petra, Domaine Hauvette, Les Baux de Provence, Frankrijk 2017 
Cinsault, grenache, syrah, biologisch; oranje/roodkoper kleur, compleet 
andere geurwaaier, intens, rijp, rijk, complex, mooie evolutie, vulling,  
kruidigheid, doet denken aan vin nature en orange wine, evenwichtig 
en soepel, gastronomische wijn (13%) Wijnhandel Koninginneweg / Bâtard € 26,00 

Overige finalisten rosé t/m 30,00 

2   8+ 
Château Miraval, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache, syrah, rolle; lichte, elegante kleur en geur, fijne aroma’s, fijne sappige toets, 
goede balans, voldoende zuren, levendig, strakke tonen, plezierig doordrinkbare terraswijn, alle 
pr uit het verleden daargelaten, maken ze hier toch een verdraaid goede wijn (13%) 
Wine & Spirits € 18,95 

3   8+ 
La Moure, Domaine de Jale, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
Syrah, mourvèdre; prima kleur, heerlijke geur, verleidelijke aroma’s, sappige aanzet, mooie 
rijpe tonen, aromatische smaakbeleving, veel sap, mooie balans, zacht en rond smaakpalet, 
heerlijk glas (12,5%) 
Résidence Wijnen/Wijnkoperij De Gouden Ton € 16,95 

4   8 
Domaine de Rimauresq, Côtes de Provence, Frankrijk 2019 
45% grenache, 29% cinsault, 10% mourvèdre, 6% syrah, 5% rolle, 5% carignan; elegante kleur, 
rustige ingetogen geur, fijne textuur, evenwichtig, aromatisch en vullend, veel sap, fruitig, 
floraal, kruidige tonen, goede bite, levendige zuren, wijn met pit en veel lengte 
Les Généreux € 17,45 

5   8 
Rosé d`Une Nuit, Domaine du Deffends, Coteaux Varois en Provence, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache, biologisch; rustige geur, mooi evenwichtig, sappig, fruitig, charmeur, rijp, 
fijne kruidigheid, strakke tonen, veel lengte, vriendelijke rosé (13%) 
Wijnkoperij Okhuysen € 15,10 

 



 

Domaine de Saint Ser (Albert Heijn) 

Supermarkt 

Herkenbaarheid troef, zo ziet de supermarktconsument het graag. Succesvolle formules en 
merken komen ieder jaar terug. Toegankelijke smaken, prima prijs-kwaliteitverhouding, maar 
geen of nauwelijks verrassingen. Qua beleving liggen de wijnen vrij dicht bij elkaar, al is het 
aanbod redelijk divers, qua herkomst (Frankrijk, Spanje, Italië) en qua druivenrassen. Net als 
vorig jaar een vrij summiere inzending. Kwalitatief vrij monotoon: of veel fruit, veel zuren, strak 
en licht met weinig inhoud, of te vullend met wat zoet en te weinig spanning. De winnaars 
(Saint Roche, Saint Ser) scoren al jaren uitstekend, onder de twee overige finalisten één 
nieuwkomer. 

 

 

 

 



Supermarkt  Rosé t/m 10,00 

Wijn van het Jaar 

8 
Saint Roche, IGP Pays du Gard, Frankrijk 2019 
Syrah, caladoc, biologisch; smaakvol, sappig, licht zoetje, beetje filmend 
en mollig, redelijk kruidige ondertoon, voldoende zuren, evenwichtig 
en aangenaam smaakpalet, prima lengte (13,5%). Albert Heijn € 6,29 

Finalewijn rosé t/m 10,00 

Ook interessant in deze categorie 

8- 
Tradition, Domaine la Suffrène, Bandol, Frankrijk 2019 
Mourvèdre, cinsault, grenache, carignan; roodkoperkleurig, rustige geur, mooi gerijpte tonen, 
vullende, intense smaak met diepgang, ronde aroma’s, veel lengte, mooie rosé (13,5%) 
Pallas Wines € 19,95 
 
8- 
Les Abeillons, Château Thuerry, Coteaux Varois en Provence, Frankrijk 2019 
85% grenache, 15% cinsault; complexe geur, wat gesloten, smaakvolle aroma’s, crèmig, goede 
materie, krachtig, maaltijdrosé met veel inhoud en lengte (12,5%) 
Wine & Spirits € 16,95 
 
8- 
Batic, Vipavska Dolina, Slovenië 2018 
Cabernet sauvignon, biodynamisch; roodkoperkleur, mooie geur, veel rijpe tonen, zeer rijk aan 
fruit, directe aanzet, mals, rondeur, hint van aardbei, goede balans, prettig drinkbaar, goed koel 
schenken (12,5%) 
Delicroatia € 20,00 
 
7,5 
Estate Pinotage Rosé, Aaldering Vineyards & Wines, Stellenbosch, Zuid-Afrika 2018 
Pinotage; aparte geur, heel licht rokerig, veel sap, aromatisch, veel inhoud, intens rijp fruit, 
verrassend (13,5%) 
Fourcroy Nederland € 17,95 
 
7,5 
Domaine Lafran-Veyrolles, Bandol, Frankrijk 2014 
Mourvèdre, grenache, cinsault, biologisch; neigt naar oranje, crèmig en ontwikkeld, geur- en 
smaaktonen volgen elkaar op, zwaargewicht, veel sap, aromatisch, bitters, maaltijdrosé (13%) 
Tire Bouchon € 17,95 



7,5 
Eternelle Favorite, Le Château de Saint Martin, Côtes de Provence, Frankrijk 2018 
Tibouren, carignan, grenache; heel licht oranjegeel uiterlijk, rijpe tonen, heel lichte 
hooiassociaties, geur- en smaaktonen komen overeen, smakelijk, rijp en rijk, machtige rosé, 
mooi ontwikkeld, wijn voor bij stevige gerechten (13%) 
Tire Bouchon € 19,95 
 
7+ 
Il Rose di Casanova, La Spinetta, IGP Toscana, Italië 2019 
50% sangiovese, 50% prugnolo gentile, rustige geur, mooi rustig smaakpalet, sappige textuur, 
goede zuren met klein bittertje, goede balans (12,5%) 
Sauter Wijnen € 15,95 

Supermarkt 

Rosé t/m € 15,00 

Wijn van het Jaar 

8 
Domaine de Saint Ser, Côtes de Provence Sainte-Victoire, Frankrijk 2019 
Grenache, cinsault, syrah, biologisch; echte Provence-kleur, rustige geur,  
opvallend mooie balans, veel sap, vullend fruit en zuren, licht kruidig,  
meer expressie en grip, goede spanning en bite, goed glas (13,5%) 
Albert Heijn € 9,99 

Finalewijn rosé t/m € 15,00 

7,5 
Château la Sauvarède, Coteaux Varois en Provence, Frankrijk 2019 
Cinsault, grenache; atypische geur, rondeur, goede balans, veel sap, goede bite en reliëf, prima 
glas (14%) 
DGS Wijn, verkrijgbaar bij Jumbo Supermarkten € 7,69 
 

 
 


