
WIJNEN EN GEDISTILLEERD VOOR DE FEESTMAAND 2021

PERSOONLIJK WIJNADVIES BINNEN IEDERS BUDGET
SPECIALISTEN IN BIOLOGISCH-BIODYNAMISCHE WIJNEN

EXTRA OPENINGSTIJDEN 

Gedurende de drukke feestmaan-
den is ons bedrijf optimaal be-
reikbaar. Graag helpen wij u met 
wijn-spijs-advies voor het kerstdi-
ner, maar ook met kerst- en rela-
tiegeschenken.

DECEMBER:
Open van maandag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur
Zondagen 12 en 19 december van 
13.00 tot 17.00 uur

Op maandag 3 januari zijn wij (zowel 
winkel als magazijn) gesloten i.v.m. de 
jaarlijkse inventarisatie. Vanaf dinsdag 4 
januari 2022 zijn wij weer geopend.

ONZE WEBSHOP IS 24/7 OPEN
WWW.BOSMANWIJNKOPERS.NL

Bosman Wijnkopers
Frederik Hendriklaan 251
2582 CD Den Haag
Tel: 070 358 4336
Mail: info@bosmanwijnkopers.nl



Klinkende champagnes
Vaste klanten weten het: wij lopen wég met het piepkleine champagnehuis Leclerc Bri-
ant. Waarom? Omdat zij 100 procent natuurlijke champagnes produceren die werkelijk 
elke kwaliteitstoets doorstaan, met glans. Prachtige, stijlvolle, hyperelegante wijnen zijn 
het.  Allemaal biodynamisch en vegan, geheel zonder chemische bestrijdingsmiddelen 
in de wijngaarden dus en zonder een enkele toevoeging in de kelder. Zelfs de hoeveel-
heid toegevoegde suiker is miniem. Sulfiet? Daar hebben ze bij Leclerc Briant ook een 
hekel aan.

Het resultaat is een keur aan fantastische, ‘handgemaakte’ champagnes die kwalitatief 
met de handen op de rug de grote ‘fabrieksnamen’ van tafel vegen.

De elite van de Nederlandse wijnjournalistiek schreef dit huis de sterren in, Hubrecht 
Duijker, Harold Hamersma, Nicolaas Klei, Magda van der Rijst, Gert Crum en René van 
Heusden (wijngod Bacchus hebbe zijn ziel) gaven aan Leclerc Briant de allerhoogste 
waarderingen. De instap-brut kreeg van Jan van Lissum de titel ‘wijn van het jaar’ en in 
Wine Life stond de brut rosé ex aequo nummer één naast Laurent Perrier op de hoog-
ste trede van het ereschavot, en dát is toch echt een referentie. Decanter Magazine 
schreef pagina’s vol over Leclerc Briant en de dames van Absolutely Fabulous gingen 
met draaiende camera zelf bij het champagnehuis op bezoek. Should I say more? Dit is 
een tophuis.

Champagne Leclerc Briant Brut Réserve 2018 € 44,95
Champagne Leclerc Briant Extra Brut Premier Cru 2015 € 59,95
Champagne Leclerc Briant Extra Brut Rosé 2018 € 59,95

SPANJE – Cava Brut Especial 
2019 Oriol Rossell
Dit is een van de zeldzame, volle-
dig artisanaal gemaakte cava’s. 
Hier zijn alle wijngaarden biolo-
gisch en worden de flessen zelfs 
nog met de hand gedraaid. Dat zie 
je haast nergens meer. Supervers, 
supergoed met een unieke prijs-
prestatieverhouding € 12,95 

ITALIË – Pinot Grigio Extra Dry 
Spumante 2020
Deze kostelijke wijn bruist het glas 
uit, is boterzacht en geurig. Nét niet 
bijtend droog met een prachtige, 
haast romig te noemen mousse. 
Biologisch en vegan gecertificeerd. 
€ 14,95

FRANKRIJK – Vincent Edouard 
Poirier Brut
Spatzuiver en ‘crisp’-droog uit de 
Loirevallei. Steengoed prijs-pres-
tatieniveau. Buitengewone elegan-
tie door gebruik te maken van vier 
nobele druivenrassen: chardonnay, 
chenin blanc, ugni blanc en sauvi-
gnon blanc. € 12,95

Van dezelfde wijnmaker hebben wij 
ook Si Irrésistible, een onweersta-
anbaar goede rosé. Zacht, net niet 
bijtend droog, fijn en beschaafd 
schuimend. € 14,95

Amsterdam, dinsdag 29 mei 2018

Jan G.T. van Lissum
Juryvoorzitter

Kyra van Lissum
Coördinator proeverijen

Proefschrift Nationale 
Huiswijncompetitie 2018

Winnaar Gastronomisch Restaurant
Beste Rode Huiswijn - arrangement

Rest van Nederland

Puur Zee
Wijk aan Zee 

Ela, Galil Mountain Winery, 
Upper Galilee, Israël 2016

Prijs per glas € 7,50 | prijs per fles € 42,50
Importeur - Well of Wine, Ypenburg

offi ciële partners

www.thewinesite.nl

Briljante belletjes
Geweldig lekkere bruiswijnen hóéven natuurlijk niet uit het cham-
pagnegebied te komen want ook in andere wijngebieden worden 
briljante belletjes gemaakt. Wij zetten er even wat op een rijtje.



Rode wijn kende u al, wit 
en rosé ook. Maar wij 
hebben weer iets nieuws: 
architectonische wijn. 

De Canadees Robert Gilvesy was ooit 
architect met een eigen bureau in 
Parijs, tot hij verliefd raakte op Hon-
garije en daar wijnmaker werd. Archi-
tectonische wijn was een feit. 

Uit sappig frisse druiven (rheinriesling, 
olasriesling en sauvignon blanc) van 
de oevers van het Balatonmeer maakt 
deze intelligente wijnman de cuvée 
Bohém. Fijn aromatisch, strak droog, 
schoon en zuiver. Een verrukkelijk glas 
naast salades, vissige (voor)gerechten 
en romige jonge (geiten)kazen. Of ge-
woon als dorstlessend aperitief.

Bohém 2019 van Robert Gilvesy ter 
introductie van € 11,95 voor € 9,95

‘Lelijke liter’
Dát was de kop in NRC Handelsblad toen de 
krant onze ‘dagelijkse’ Grüner Veltliner liter 
de sterren in schreven. Iedere Nederlandse 
wijncriticus deed hetzelfde en zelfs het tv-
programma ‘Keuringsdienst van waarde’ was 
vol lof over deze beslist niet fraai uitgemon-
sterde witte wijn (er is trouwens ook een rood 
broertje, nét zo lelijk). Maar zoekt u betaalbaar, 
sappig schoon en spatzuiver wit? Dan is deze  
biologische wijn een must

Grüner Veltliner, ‘Lelijke liter’ 2020 van 
Mehofer, € 9,95 (rood dezelfde prijs)

Mini  
Montrachet
Kenners spitsen de oren: Le Montrachet de meest 
illustere der witte Bourgognes? Prijzen van 300 
tot 1000 pop per fles. ‘Doe mij maar een doosje,’ 
denkt u vast.

Voor de niet-miljardairs onder ons geen haalbare 
kaart. Maar je kunt ook voor véél minder een ge-
weldige, imposante chardonnay vinden. Alleen 
dan moet je naar Ouveillan, een wijngehucht na-
bij de stad Narbonne, hartje Languedoc. Nu ga 
ik niet beweren dat het één hetzelfde is als het 
ander, maar…

Deze reusachtige, vette, mondvullende chardon-
nay genoot niet alleen van de uitbundig schij-
nende zon, maar ook van een eliteopvoeding in 
contact met eikenhout. Het is een grote, diep 
geurende, volle, vette wijn met zeer duidelijke 
houttonen. Houdt u van hout? Dan direct deze 
wijn kopen! De Volkskrant deelde een vette 9 uit.

DomPeynac Chardonnay Réserve 2020/21  
van 13,95 voor de decemberprijs van € 11,95  

De Pionier
Alle grootse zaken hebben 
één ding gemeen: zij zijn 
piepklein begonnen.

Negenentwintig jaar geleden begon 
als eerste in Nieuw-Zeeland het wi-
jnbedrijfje Richmond Plains aan de 
productie van wijnen, en dat direct op 
biologische wijze. Inmiddels zijn al hun 
wijngaarden biodynamisch.

De sauvignon blanc is het toonbeeld 
van finesse en beheersing. Een ‘geen-
lawaaiwijn’ noemen wij ’m speels. 
Ingetogen geurend, fijn, schoon tro-
pisch fruit, droog maar met goede 
‘vulling’. Géén vatrijping. Beheerste 
zuren, mooie balans. 

Een prachtwijn van 17,95 voor € 14,95, 
 doos van 6 flessen voor € 85,-

Goud voor Terzac
Een van onze ‘dagelijkse’ wijnen is Terzac. 
Een sympathiek glas uit de Zuid-Franse 
Languedoc. Leverbaar in wit, rosé en rood.
 
Wij kunnen wel roepen dat een wijn steen-
goed is, maar (helaas) gelooft niet ieder-
een ons op onze blauwe oogjes. Mooi om 
dan te zien hoe internationale wijnmedia 
reageren op onze vondsten. Wij waren blij 
dat de witte Terzac 2020 (grenache, sauvi-
gnon blanc) bij de ‘international challenge 
2021’ van wijncritici Gilbert & Gaillard een 
mooie gouden plak kreeg.

Terzac Blanc is een frisse, strak droge, 
fruitige creatie. Heerlijk dorstlessend en 
culinair multi-inzetbaar. Prachtig naast sal-
ades, romige jonge kazen, vis en schelp- 
en schaaldieren. Ook opvallend goed  
naast gerechten uit de Aziatische keukens. 
De Telegraaf riep ‘ultieme terraswijn’.

Terzac Blanc (Medaille d’Or) € 7,95, 
doos van 6 flessen € 45,-

Sappig Spaans
In Alicante verricht de jonge, getalenteerde 
Ana Amat wijnwondertjes. Van een saaie, inge-
slapen bodega maakte zij in luttele jaren iets 
spectaculairs. Alle wijnen biologisch én vegan. 
Uit airén en sauvignon-blanc componeerde zij 
deze sappig droge wijn.

In Elsevier stond haar superbetaalbare Vergel 
Blanco in het illustere rijtje van de 50 beste wij-
nen in Nederland, waarvan akte!

Vergel Blanco € 7,95

In Centraal Italië drijft de fa-
milie Paolucci hun wijndo-
mein. De prijzenkast is daar 
nóg voller dan bij Juventus 
en ‘Inter’ samen. Jaarlijks ha-
len zij de ene medaille na de 
andere binnen. 
De instap-witte wijn heet Vitali 
en bestaat voor 100 procent 
uit trebbianodruiven. Het is 
een sappige, vitaal geurende 
én smakende creatie. Een 
prachtaperitief, maar ook lek-
ker bij salades, vegetarische 
gerechten, wit vlees, vis en 
schelp- en schaaldieren.

Vitali Trebbiano d’Abruzzo 
2019 € 8,95

Architectonische wijn

Vitale Vitali

Wijnarchitect Robert Gilvesy.



Bosman, bekroond 
biologisch
Bosman Wijnkopers is in Nederland een van de actiefste importeurs van 
fijne, biologische wijnen. Wijnkoper Nico McGough (London, 1952) werd 
voor zijn kwalitatieve aanpak al eerder uitgeroepen tot ‘Wijnkoper van het 
Jaar’ door Hubrecht Duijker in Het Financieele Dagblad. Later volgden 
titels in een Belgisch magazine, ‘meest gezicht bepalende wijnkoper van 
het decennium’ en ‘wijnpersoonlijkheid van het jaar’. Het Britse vakblad 
Meiningers Wine Business International benoemde McGough’s organisa-
tie tot ‘Best wine retailers in the Netherlands’.
De wijnkoper mocht de wijnen invullen voor ‘De Wereld Draait Door’ en 
hij werkte mee aan ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ van Jort Kelder. McGough 

was veelvuldig te zien bij ‘Ondernemen doen we zo’ van RTL Z. Ook 
mocht hij voor Air France-KLM het eerste geheel biologische wijnfes-
tival voor World Businessclass invullen.

Nico McGough is ‘vinoloog van de Wijnacademie’ 
en volgde The German Wine Academy alsmede 
de op Château Loudenne (Bordeaux) gevestigde 
École du Vin. Dagelijks adviseert hij particuliere 
én zakelijke klanten vanuit de wijnkoperij aan de 
Frederik Hendriklaan.

Allard Sieburgh is een van Neerlands topsommeliers, 
hij werkt al decennialang op multi-sterrenniveau. Allard 
staat ons (en u) met zijn onmetelijke kennis bij tijdens de 
kerstdrukte.

Het valt niet mee voor wijngek-
ken om een complete collec-
tie top-Bordeaux in Den Haag 
te vinden. Maar Bordeaux is 
de tweede stad in het leven 
van wijnkoper Nico McGough. 
Mede daardoor liggen er in de 
winkel op de ‘Fred’ altijd een 
slordige vijftig superwijnen uit 
deze regio. Prijzen van 30 euro 
tot oneindig. Kom maar kijken, 
er ligt van alles uit de Haut-Mé-
doc, St.-Estèphe, Pauillac, St.-
Julien, Midden-Médoc (Moulis), 
Margaux, St.-Émilion, Fronsac 
en Pomerol.

Fantastische wijnadviseurs
Komt u voor persoonlijk advies bij ons langs?  

Dan krijgt u wijnhulp van dit dreamteam:

Mevrouw H. Bosman, medeoprichtster van Bosman 
Wijnkopers en nog altijd actief hier aan de toonbank 
met ‘to the point’-adviezen gebaseerd op decennia-
lange ervaring.

Floor Versteegh, kreeg van ons de koosnaam ‘Floor van 
Kantoor’. Zij werkt enkele middagen per week ook bij 
ons in de winkel en ze zit vól in de opleiding tot vino-
loog. Weet kordate wijnadviezen te geven.

Joan Keulers is voormalig sommelière van het befaamde 
VISAANDESCHELDE in Amsterdam. Werkt nu als wijnad-
viseuse voor de horeca en de vakhandel bij ons import-
bedrijf. Zij helpt in de spitsdrukte van het najaar ook in 
de winkel. 

Top-Bordeaux  
in Den Haag



DNA en de Fransen
Alles heeft in Frankrijk een eigen naam, zo heet de 
NATO daar OTAN en de KLM heet er Air France 
(grapje). Desoxyribonucleïnezuur bij ons afgekort 
DNA heet daar ADN. In het Zuid-Franse Béarn (waar 
sauce béarnaise haar naam aan te danken heeft) 
zaten drie wijngekken bij elkaar. Omdat hun ADN 
klaarblijkelijk gelijk was, ontstond het plan om rode 
en witte wijn te gaan maken met de ‘vrai signature’ 
van Béarn.

De biologisch gecultiveerde wijngaarden zijn beplant 
met tannat-, cabernet sauvignon-, merlot- en caber-
net franc-druiven. Het geheel is nog geen 5 hectaren 
groot. De wijnen zijn de allerbeste die wij uit die hoek 
proefden.

ADN Rouge 2020 
Deze wijn, gemaakt van 100 pro-
cent tannat, heeft een granaatrode 
kleur. In de geur heeft hij een sterk 
aroma van rood fruit en kleine, ri-
jpe bessen. Een plezierwijn bij uit-
stek. Zacht, soepel en verfrissend. 
Lekker om als aperitief te drinken 
of bij charcuterie en oude kazen. 
Ook prachtig naast wild. De ster-
ren in geschreven door Hubrecht 
Duijker.

Wij bezorgen een doos  
van 6 flessen bij u thuis  
binnen groot Den Haag 
voor € 59,70 inclusief BTW. 
De bezorgkosten krijgt u 
van ons cadeau, ook weer 
zo’n Frans woord.

Altosur Bonarda
De vrij onbekende druif bonarda heeft wortrels in 
de Franse Savoie, waar hij beter bekend is als ‘dou-
ce noire’. In het noordwestelijke deel van Italië, in 
Piëmont, waar hij vaak wordt gebruikt om wat extra 
kleur in andere wijn aan te brengen, staat deze druif 
ook zijn mannetje. De ferme trossen met kleine 
druiven geven een wijn die zeer kleurrijk is en een 
grote concentratie heeft.

In Argentinië heeft deze wijndruif een nieuw huis 
gevonden. Uit het land van Máxima komen de 
mooiste wijnen. Aromatisch, vol, mond vullend en 
zacht. Prachtig bij wild en gevogelte, rijpe harde ka-
zen, stoofschotels en rollade.

Altosur Bonarda 2018 van 14,95 voor 11,95

Stevig voor  
een schijntje
Wilt u voor een ‘rotprijs’ genieten van een glas rood? 
Haak dan snel aan bij de laatste flessen Fuente Oro 
rood 2019, een fantastische wijn voor dit geld.

Deze betimmerde rode wijn is het geesteskind van 
Ana Amat de wijnmaakster van Bodegas de Pinoso. 
Uit monastrell- en petit verdot-druiven maakt zij 
deze biologische én vegan wijn. Stevig rood voor 
een schijntje.

OP=OP Fuente Oro Tinto 2019 € 6,95
Doos van 6 flessen € 35,- (€ 5,83 per fles) 

Bourgognedruif 
in de Pfalz
Het wijngebied ligt in Frankrijk (de Elzas) waar 
Sumi en Patrick Mollendorf hun wijndomein in het 
plaatsje Wachenheim drijven.
Uit de nobele pinot noir maken zij een prachtige, 
fonkelend kersenrode wijn. Het is met name deze 
wijn die de aandacht trekt, want wáár in Europa 
vind je nog een werkelijk overtuigende pinot noir 
voor minder dan een tientje?

Deze spraakmakende rode pinot noir is nét in 
Nederland. Prachtige kersenrode kleur, fijnbe-
snaard aroma met tonen van framboos en gri-
ottekers. Mediumvolle structuur, zachte, be-
schaafde tannines. Een klapper van een wijn!

Pinot Noir Lenné 2020 Sumi en Patrick 
Mollendorf van € 11,95 voor € 9,95

De sympathieke wijnmaker Pierre-
Henri Cosyns drijft een familiedomein 
in Bordeaux, Côtes de Bourg. Daar 
maakt hij harstikke goeie wijnen, 100 
procent biodynamisch en vegan.

Zijn Lion Noir uit het topjaar 2019 
bestaat uit 85 procent merlot, 10 
procent cabernet franc en 5 procent 
cabernet sauvignon. En wát een ‘klas-
sieke’ topper is dit! Zelden zagen wij 
een simpele rode Bordeaux op dit 
niveau. Diep kersenrood van kleur, 
prachtige rijke, diepe en vooral zuivere 
tonen van rijp rood fruit met wat bessen op de ach-
tergrond. Het schitterende jaar 2019 zorgde voor op-
timaal rijp fruit en dat proef je, want de wijn heeft het 
kenmerkende ‘mollige midden’ van een groot jaar. De 
wijn eindigt klassiek, met fraai in de wijn opgenomen 
tannine. Wát een delicieus glas ‘dagelijkse Bordeaux’.

Deze wijn kost € 14,95 per fles, in overleg met 
Pierre-Henri maken wij een mooie actieprijs:
6 flessen voor € 75,- (€ 12,50 per fles)
12 flessen voor € 145,- (€ 12,08 per fles)
18 flessen voor € 195,- (€ 10,83 per fles)
24 flessen voor € 235,- (€ 9,79 per fles)

De Volkskrant geeft  
vette punten aan Lion Noir

Sommige wijndruiven heten over 
de hele wereld hetzelfde, maar an-
dere weer niet. Zo heet in een deel 
van Europa de druif plavac mali in 
Amerika zinfandel en in Zuid-Italië 
primitivo. Ondanks de sterk uiteen-
lopende namen betreft het toch 
een en dezelfde druif. Het geeft 
grote, mond vullende wijnen, vol-
gepakt met smaak en in bijna alle 
gevallen ook zacht en tegemoet-
komend. Zo ook deze Villa Mottura 
Primitivo. Een grote, volle, zwoel 
smakende rode wijn. Ideaal bij wild, 
rood vlees en mooie harde kazen.

Villa Mottura Primitivo € 9,95

Roble
Wat, zie ik u al denken, ís ‘Roble’ dan? Een van de belangrijk-
ste wijnlanden ter wereld is Spanje. Er worden wonderschone 
‘dagelijkse’ wijnen geproduceerd, naast unieke wijnen 
voor grootse wijnmomenten aan tafel. ‘Roble’ op het 
etiket staat voor wijn die gedurende korte tijd mocht 
rijpen in vaten van eikenhout.
Dáárom zijn de ‘Roble’-wijnen ideaal: fijn en intens 
fruitig, maar ook elegant onderbouwd met een hint 
van hout. Dat geeft nét wat extra’s aan de wijn zon-
der overheersend te zijn.

De Viña Consolación 2020 ‘Roble’ is van 100 
procent biologische tempranillo-druiven en is 
vegan gecertificeerd. Ingetogen en elegant van 
geur, zacht en gul van smaak. Prachtig bessen-
fruit met een klein houten lijstje eromheen. De 
familie Conesa weet wat zij doet, het zijn zéér 
bekwame wijnmakers daar in La Mancha. 

Viña Consolación 2020 ‘Roble’ € 9,95

Zwarte wijn voor weinig
Onze super-Côtes du Rhône is zojuist de sterren in geschreven 
in De Volkskrant! En dat is nu voor de DERDE OOGST OP RIJ. 
‘Zwarte wijn’ noemt wijnschrijver Onno Kleyn het.

Toen wij dit Rhônedomein tegen het lijf liepen, kregen wij de 
slappe lach van de kwaliteit. Wij konden het niet geloven, 
zóveel wijn voor dat geld. Sterker nog: deze geweldige Côtes 
du Rhône is simpelweg de beste die wij kennen uit die hoek 
van Frankrijk. Hij kost maar 14,95 euro en veegt kwalitatief 
menige véél grotere broer moeiteloos van tafel. Voorlopig 
is de wijn in de introductie-aanbieding (12,95 euro per fles). 
Het is wel verstandig om even bij de bouwmarkt wat tape 
te kopen om de ramen af te plakken, mochten die vanwe-
ge de kwaliteit van de wijn uit hun sponningen klappen.

Even zonder gekheid nu, deze biologische en ongefil-
treerde wonderwijn bestaat uit grenache- en syrah-druiv-
en. Het is een diep gekleurde, ‘zwarte’, krachtig fruitrijke 
schoonheid. Mond vullend en overtuigend.

Château Rochecolombe ‘CDR’ van € 14,95 voor 12,95

Primitivo, de  
Europese zinfandel

Wijnschrijver Onno Kleyn van de Volkskrant schreef  
deze wijn de hemel in, en dat is niet onterecht.

Pierre Henry Cosyns 
schenkt Lion Noir in.



In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was sherry bijna volksdrank 
nummer één. Lange tijd was Nederland de grootste markt wereld-
wijd. Supermarkten en specialisten hadden er soms wel tientallen 
sherry’s op de plank staan, de vraag was ongekend. Maar de Ne-
derlandse markt zou niet de Nederlandse markt zijn of er kwam de 
klad in. Waarom? Omdat de meest ondrinkbare grondsopjes, het 
goedkoopste van het goedkoopste, als sherry werden verkocht. 
Ook was er de fameuze ‘nepsherry’, een duister product uit het 
meer noordelijk gelegen wijngebied Montilla Moriles handzaam 
verpakt in tweeliter kruiken met oor.

Sherry werd destijds meer versterkt met alcohol dan nodig was en 
met regelmaat zagen wij sherry met 17 tot bijna 20 procent alco-
hol. Veel te veel natuurlijk. Maar gelet op de ultralage prijs werd 
de edele sherry al snel het boegbeeld van de drinkers bij wie het 
primair om de alcohol ging. Sterker nog, er kwam zelfs een tv-spot 
waarbij een kindje vroeg: ‘Mamma, moet je vandaag wéér aan de 
sherry?’ Een totale verloedering van deze nobele wijn. Minstens 
even bedenkelijk was de ‘sherrykuur’, waanzin van mollige dames 
al ’s morgens vroeg aan de sherry gingen om af te vallen.
Omdat je na het ledigen van een fles middelmatige (nep)sherry 
doorgaans voor de rest van de avond in gesprek was met God 
via de grote, witte telefoon raakte Sherry uit de gratie en ver-
dween in rap tempo van alle belangrijke winkelschappen. Ook 
de horeca wilde er niets meer van weten. En toen werd het 
stil. Even stil als rond madeira, vermouth, gin en meer (eens) 
hooggewaardeerde dranken. Natuurlijk bleven de sherryhuizen 
produceren, maar de markt voor al die goedkope viezigheid 
was verdwenen. Jammer dat de goeden onder de kwaden 
moesten lijden. Maar enkele decennia later is de markt opge-
schoond. De oude generatie weet zich de superwijnen nog 
wel te herinneren, de jonge generatie zegt echter: ‘Sherry? 
Wat is dat?’ Voor wijnkopers en sommeliers is er werk aan 
de winkel.

Aanstormende trend
Wie had tien jaar geleden kunnen voorspellen dat gin en 
vermouth zo’n ongekende ‘revival’ zouden beleven als nu 
het geval is? Het waren stoffige drankjes voor oude, grijze 
mensen. Maar nu niet meer. Met name gin mag rekenen op 
en ongekend grote schare ‘volgers’ wereldwijd. Geen enkel 
zichzelf respecterende horeca-exploitant of specialist kan 
nu nog zonder. Hetzelfde geldt nu voor hét ‘oudewijven-
drankje’ bij uitstek: sherry.
Het zal voor ingewijden geen toeval zijn dat de geniale wijn-

man, Peter Sisseck (Pingus) niet lang geleden investeerde in een 
Bodega in het sherrygebied waar hij louter Fino Sherry gaat produ-
ceren. Sommigen mochten ’m zelfs al proeven en waren meteen 
verkocht. Ook Bosman Wijnkopers is begonnen met een specta-
culaire sherrylijn, Xeco genaamd. In plaats van de overbekende, 
oubollige uitmonstering is hier sprake van een jong en springle-
vend merk dat eind 2017 het levenslicht zag met drie talentvolle, 
jonge Britse dames aan het roer.
Xeco (spreek uit: ‘zekko’) kent twee wijnen: een bleke, krijtdroge 
‘Fino de Jerez’ en een theebruine, weelderig geurende Amontil-
lado. In beide gevallen van artisanale productie, kleinschalig en 
superbe. Dit type sherry past wonderlijk goed in een wijnarrange-
ment omdat beide wijnen culinair multi-inzetbaar zijn: van fijne vis-
gerechtjes tot schitterende foie gras en ongeëvenaard fraai naast 
schotels uit de Aziatische keukens. Een ongekend aperitief boven-
dien. Behalve deze ‘klassieke’ toepassing is de trend cocktails te 
maken op basis van (met name) Fino Sherry.

Even samen terug in de schoolbanken: Fino Sherry bestaat uit de 
nobele palominodruif en wordt na de alcoholische gisting versterkt 
met alcohol. Vandaar dat een fino ook (op een enkele keer na) 
bééndroog is. Na vele jaren vatrijping (‘Solera’ genaamd) en be-

scherming tegen zuurstof door een laagje drijvende gistcellen 
(‘Flor’) ontstaat er een wijn met een geur en smaak die eigenlijk 
met weinig anders ter wereld is te vergelijken. Intens, diep, rijk 
soms weelderig. Fino’s passen als geen ander bij allerlei bor-
relsnacks, maar zijn ook schitterend bij sushi of schotels uit de 
Chinese keuken. En wat dacht u van nieuwe haring? Daarmee 
is het een ‘match made in heaven’.

Amontillado, eveneens uit de palominodruif, dankt feitelijk 
haar naam aan het iets noordelijker gelegen wijngebied 
Montilla Moriles. De mensen uit Jerez namen de werkwij-
ze over van de noorderburen en noemden de wijn dan ‘a 
montillado’, op de wijze van Montilla. Amontillado is een 
sherry die véél langer in de soleravaten blijft. Langzamer-
hand verdwijnt dan het beschermende gistlaagje waardoor 
de wijn verkleurt en amberbruin wordt onder invloed van 
zuurstof. Tegelijk hiermee ontstaat een geur- en smaakont-
wikkeling die verbijsterend is. Ongekende diepte, finesse, 
kracht, souplesse. Het is één van de werkelijk grote wijnen 
in de wereld. Culinair multi-inzetbaar bovendien. Sherry is 
‘back where it belongs’.

Xeco Fino € 17,95
Xeco Amontillado € 18,95

Eerder kaapte Bosman Wijnkopers (voor de neus 
van alle ‘grote landelijke importeurs’) het meest 
besproken wijnbedrijf van Spanje weg. Felix Cal-
lejo stond al jaren op de ‘bucketlist’ van importeur 
McGough maar het product was niet beschikbaar. 
Begin 2021 was er een opening en sprong hij, mét 
PCR-test, in de auto. Cristina Callejo bevestigde dat 

heel Nederland aan het mailen was, ‘maar jij staat 
nu hier, so you’ve got the deal’. Als tevreden wijnko-
per verliet hij die dag het wijndomein in Ribera del 
Duero. De wijnen zijn nu verkrijgbaar in de winkel 
aan de Frederik Hendriklaan. Zij werden recent met 
veel mooie woorden beschreven in NRC, het AD én 
op Hubrechtduijker.com.
Wijnmakers Noelia en José-Felix zijn zojuist uitge-
roepen door ‘Master of Wine’ Tim Atkins MW tot 
‘wijnmakers van het jaar’ van Spanje.

In de Bourgogne knoopte McGough recent de con-
tacten weer aan met oude vrienden. Thierry en zijn 
broer Vincent Beaumont uit Morey-St.-Denis. Klas-
sieke, betimmerde Bourgognes maken zij. Al decen-
nialang volgde hij ze, en nu is Bosman Wijnkopers 
hun importeur. Onlangs werd bekend dat zij door de 
Guide Hachette zijn uitgeroepen tot ‘vignerons de 
l’année’ in Frankrijk. Fantastisch! Deze super-Bour-
gognes liggen ook aan de Frederik Hendriklaan op 
liefhebbers te wachten.

SHERRY Van furore, via verguisd naar revival

BOSMAN WIJNKOPERS  Frederik Hendriklaan 251  Den Haag  070 358 4336  www.bosmanwijnkopers.nl

Uniek: twee ‘wijnmakers  
van het jaar’ in onze collectie
Ditmaal niet zozeer een bericht over een wijn, maar over de mensen erach-
ter. Want voor het éérst in zijn carrière heeft wijnkoper Nico McGough twee 
‘wijnmakers van het jaar’ binnengehaald in één jaar tijd. Een unieke actie.



Chateau Dudon, vloeibaar goud
Even stroomopwaarts van de stad Bordeaux ligt het gebied van de zalvend zoete, gouden wijnen van Sauternes en Barsac. 
De familie Allien (beide ouders afgestudeerd als arts) cultiveren hun wijnstokken geheel biologisch. Uit sémillon- en sau-
vignon blanc-druiven maken zij deze verrukkelijke, fijnbesnaarde, zwoel zoete wijn. Fijne tonen van rijp, geel fruit, een hint 
van honing en soms schuift ook een lychee aan. Prachtig, evenwichtig, elegant.

Château Dudon 75 cl ‘Grand Vin’ 2015 € 35,95 (overladen met medailles)
Château Dudon 50 cl ‘Grand Vin’ 2019 € 19,95

Etim, spannend 
Spaans zoet
Het wijngebied Montsant ligt even zuidwestelijk van 
Barcelona. Deze regio viert nu haar 20-jarig jubileum, 
want pas in 2001 werd hier de ‘DO’ toegekend, de of-
ficiële kwaliteitsgarantie. Men maakt er onder meer fijne 
zoete wijnen, wit uit de garnacha blanca-druif en rood 
uit de garnacha negre. Deze wijnen hebben een alco-
holpercentage van 15,5 procent en koppelen een fijne 
zoetheid aan souplesse. Héérlijk bij een kaasplateau, 
maar (de rode) ook beslist bij chocolade desserts.

Etim Garnatxa Dolça 50 cl € 13,95

‘Een glaasje  
madeira my dear?’
Een oud liedje van Ted de Braak. Maar madeira klautert 
langzaam op na decennia in de vergetelheid te hebben 
doorgebracht. Deze werkelijk koninklijke wijnen komen van 
het Portugese eiland Madeira (Wikipedia: een eiland in de 
Atlantische Oceaan, ongeveer 700 kilometer ten westen 
van Afrika en 850 kilometer ten zuidwesten van de Portuge-
se kust. Samen met Porto Santo en de zuidelijker gelegen 
Ilhas Desertas en de Ilhas Selvagens vormt het de archipel 
en autonome regio Madeira van Portugal).

De meest illustere producent is ongetwijfeld d’Oliveiras. 
Deze mensen hebben een ‘bibliotheek’ aan oude jaargan-
gen die teruggaat tot 1859! Maar de 10 jaar oude varian-
ten zijn ook al indrukwekkend. Subliem, droog, halfzoet of 
weelderig zoet, alles is er. Je weet niet wat je proeft!

Madeira ‘d’Oliveiras vanaf € 16,95 voor halve fles 
Sercial Dry. Ook vintage wijnen, uit één oogstjaar dus, 
1977-1978-1980-1981-1991-1992-1993.  

‘Veel beter dan dit kun 
je niet verwachten’
Dit waren de woorden van wijncriticus Hubrecht 
Duijker. Port, de bekendste der zoete, verstrekte 
bewaarwijnen komt voor in verschillende gedaan-
ten. De jongste versie werd genoemd naar de 
diepe, robijnrode kleur, ruby in het Engels. 

Morgadio da Calçada is een privédomein van enfant terrible en meesterlij-
ke maker Dirk van der Niepoort, wat ons betreft de beste producent van de 
Douro-vallei. Hij laat deze jonge wijn met rust gedurende drie tot vier jaar, 
waarna de wijn op fles wordt gebracht. In het glas fonkelt een zwart-paarse 
wijn. Gevolgd door een overrompelend fruitaroma: bosbes, braam en een 
enkel aardbeitje komen voorbij. Fijne, zwoel zoete kruidigheid omgeven 
door de warmte van het alcoholpercentage dat tijdens de rijping daalt naar 
circa 19,5 procent. Veel beter dan deze majestueuze port gaat het niet wor-
den. Hubrecht Duijker heeft  honderd procent gelijk, het is sublieme port.

Morgadio da Calçada Ruby Reserve Port € 15,95

De meeste zoete wijnen hebben een flink alcoholcomponent. Maar Moscato d’Asti juist niet. Hoog in de 
heuvels van Noordwest-Italië plukt men de optimaal door de zon gerijpte muskaatdruiven. Deze wordt 
gegist tot er ongeveer de sterkte van bier ontstaat, waarna men de actieve gistcellen uit de jonge wijn 
filtreert. Het bij de gisting vrijgekomen koolzuurgas laat men in de wijn. Zo ontstaat deze delicieuze, 
lokale specialiteit. Ultralaag alcoholpercentage (5 procent), weelderig zoet, héérlijk fris, sappig fruitzuur 
en een héél klein ‘belletje’. Prachtig bij schuimige nagerechten als fruitmousses of schuimgebak.

Moscato d’Asti 2020 Mario Giribaldi € 13,95

Moscato d’Asti,  
ultieme lichtheid



De Franse wijnhandelaar, en 
Bourgogne ‘gék’ Michel Cou-
vreur bezocht ooit Schotland 
en was op slag ‘verliefd’ op 
Malt Whisky. De enorme diver-
siteit sprak hem erg aan.

Hij trok de stoute schoenen aan en ver-
scheepte wat piepjonge Malt richting Frank-
rijk, Bouze -les-Beaune om precies te zijn. 
Daar liet hij de whisky rijpen in zijn diepe, 
koele en vochtige kelders. 

Intussen is Michel Couvreur als bedrijf een 
begrip in Frankrijk en sieren zijn vatgerijpte 
distillaten menig digestief kaart in de top 
gastronomie. Dit bedrijf maakt er werk van 
om in Europa stokoude vaten op te sporen 
waarin hun whisky kan rijpen. Botteling, eti-
kettering en aflakken van de flessen vindt 
nog handmatig plaats. De beschikbare hoe-
veelheden per whisky zijn klein. In veel ge-
vallen zijn deze kostelijke whiskies ook on-
gefiltreed.

Hét cadeau voor de komende periode, voor 
de man (óf vrouw) die alles al heeft.

Sublieme whisky van Michel Couvreur, 
van € 49,95 tot oneindig hoge bedragen 
toe. (Niet  online verkrijgbaar)

Zinderend 
frisse  
Limonsì
Pratello is een ecologisch won-
derbedrijf in het zuid-westelijke 
deel van Garda. Zij maken wat 
ons betreft de beste Lugana te 
koop. Maar zij hebben ook zojuist 
de aller-aller beste Limoncello 
óóit gelanceerd. Ongekende fi-
nesse en werkelijke integratie tus-
sen fruit (zongerijpte 
citroenen) beheerst 
alcohol en fijne sui-
kers. Wát een su-
perbe resultaat, het 
water loopt je in de 
mond van de geur 
alleen. 

Pratello Limonsì, 
€ 29,95 zeer 
beperkt 
beschikbaar-
zo lang de 
voorraad 
strekt.

Grappa, de vurige 
restverwerking van 
wijnbouw
Nagenoeg ieder wijngebied kent het, een vurig, hoog alco-
holische drank gestookt uit het residu van de wijnproductie, 
voornamelijk de druivenschillen. In Frankrijk Marc genaamd, 
Duitsland Trester, Portugal Bagaceira en Italië Grappa. Het 
kan een groive, goedkope drank zijn, maar ook goddelijk 
zacht en zuiver. Op grote glazen stopflessen gerijpt blijft 
Grappa zo helder als water. In houten vaten opgelegd krijgt 
de Grappa kleur.

Grappa di Lugana bianco 50 cl van het ecologische 
paradijsje Pratello € 31,95

Grappa di Lugana invecchiata (24 maanden vatrijping)  
50 cl Pratello € 37,95

Alcoholvrij
Wij voeren op bescheiden 
schaal ook dranken vrij 
van alcohol. 

MOUSSEREND BIOLOGISCH
Gedealcoholiseerd, wit of rosé. 
Mademoiselle zero alcohol € 9,95

WIT EN ROOD BIOLOGISCH
Vendôme, chardonnay of merlot 
€ 9,95

WIT EN ROOD
1-2-Frei wit, riesling 11,95
Zero point 5 rood, cabernet 
sauvignon (0,5 procent alcohol) 
€11,95

BIODYNAMISCH MOUSSEREND
Holunder Secco, een geniaal 
lekker glas mousserend van 
biodynamische druivensap 
geparfumeerd met vlierbloesem. 
Verrukkelijk! Ook voor de kids. 
€ 13,95

Het beste 
bronwater 
ter wereld?
In Galicië in Noord-Spanje liggen de 
bronnen van Mondariz. Het natuur-
lijke water krijgt diep onder grond 
allerlei stoffen mee die een bijdrage 
leveren aan dit fantastische water. 
Niet voor niets al meerdere 
malen uitgeroepen tot 
beste bronwater ter we-
reld en winnaar van de 
‘Diamant taste award’.

Mondariz 75 cl  
€ 1,95,  
plat én bruisend
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