Bordeaux van kleine top-producenten,
wij vinden ze voor u!
Het laatste stukje onontgonnen terrein voor ons
als importeur: Bordeaux. Vorig jaar gestart met
onze eerste import uit Saint-Émilion, nu voegen
we daar een verrassend mooi wijnhuis uit Graves
aan toe, wijnen mede gemaakt door de wijnmaker
van Château Pavie! Zouden we dan toch ook een
beetje Bordeaux-specialist worden?

Château du Haut Maray
Graves Blanc 2017
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Château du Haut Maray
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Van slechts 1,2 hectare

Wij hebben Château

wijngaard komt de

du Haut Maray ontdekt

witte Graves van

dankzij deze rode Graves.

Château du Haut Maray.

Hij werd geschonken in

De bodem bestaat

het arrangement van

voornamelijk uit kalkrijke

Hostellerie de Plaisance

klei en kalksteen, een

in Saint-Émilion, een

ondergrond waar de

restaurant met twee

sauvignon blanc (70%)

michelinsterren waar

en sauvignon gris

je waanzinnig kunt

(30%) zich uitstekend

lunchen voor een zeer

Het is geen toeval dat de wijnen van

op hun gemak voelen.

schappelijke prijs. Maar

Béard la Chapelle van zo’n hoog

De grond wordt

dat terzijde...

niveau zijn. Een flink deel van de

mechanisch bewerkt,

Deze Graves uit 2014

18 hectare wijngaard grenst aan

zonder gebruik van

is een blend van merlot

de wijngaarden van onder andere

Saint-Émilion
CHÂTEAU BÉARD LA CHAPELLE - SAINT-ÉMILION

bestrijdingsmiddelen en in juli wordt er

(70%) en cabernet sauvignon (30%),

Tertre-Roteboeuf en Larcis Ducasse.

‘green harvest’ toegepast. Dit gebeurt,

afkomstig van 2,2 hectare wijngaard.

Wijngaarden die wijnen van minimaal

net als de oogst volledig met de hand

De wijngaarden zijn 16 jaar geleden

€ 100,00 en vaak wel over de € 200,00

en tijdens de oogst worden alleen de

geplant en dit geeft inmiddels veel

per fles voortbrengen. Aangezien

beste druiven geplukt en gesorteerd

karakter mee aan de wijn. Alles voor

Franck Moureau geen speciale

voor deze wijn. De wijn wordt na de

deze wijn wordt met de hand gedaan

cuvée maakt, gaan al deze ‘dure’ druiven in deze ‘gewone’ wijn. De bodem van de

vergisting gedurende 7 maanden

en de wijngaarden worden biologisch

wijngaarden wordt gedomineerd door klei en kalksteen op de hellingen en zand

op Franse eiken vaten gelagerd,

bewerkt. Na de vergisting wordt de

in de lager gelegen wijngaarden. De wijnstokken zijn gemiddeld 50 jaar oud en

waarbij regelmatig ‘batonnage’ wordt

wijn voor 22 maanden gerijpt op eiken

hebben een hoge plantdichtheid van 5500 tot 7600 planten per hectare. Dit zorgt

toegepast. Uiteindelijk worden er

vaten, waarvan 35% nieuw is. Er worden

voor grotere concurrentie tussen de stokken, die daardoor dieper wortelen en

slechts 1000 flessen per jaar gemaakt.

slechts 9500 flessen gemaakt.

druiven leveren met een betere kwaliteit, smaak en concentratie.

CHÂTEAU DU HAUT MARAY - GRAVES

De wijn heeft een open, vrij stuivende

In de geur heeft de wijn zwarte bessen,

90% van de aanplant bestaat uit merlot, 7% cabernet franc en 3%

Château du Haut Maray werd in 1996 door de familie Lucas aangekocht en in

geur met tonen van groene kruiden. In

lichte aardse tonen en wat tabak. De

cabernet sauvignon. De wijngaarden worden biologisch bewerkt

2000 kregen zoons Jerôme en Julien de verantwoordelijkheid over de wijnen.

de smaak is de wijn mooi droog, met fijn

smaak is subtiel en slank, maar met een

en de druiven worden perceelsgewijs gevinifieerd. Voor botteling

Tegenwoordig is Jerôme (links) daarnaast ook nog verantwoordelijk voor de

fruit, mineralen en een stenige afdronk

mineralige, krachtige ondertoon. Een

wordt de wijn niet gefilterd noch geklaard en sulfietgebruik wordt

wijnen van het fameuze Château Pavie in Saint-Émilion. Het wijngoed is gelegen bij

na.

onvervalste Graves!

in het hele proces tot een absoluut minimum beperkt. Die zorg en

het plaatsje Mazères, in het zuidelijke, heuvelachtige deel van de Graves, aan de

puurheid proef je.

linkeroever van de Garonne. De bodem is een mix van kalkhoudende klei met de

In de geur is de wijn elegant en vrouwelijk, met een floraal parfum

voor deze streek zo kenmerkende gravel en keien. De wijngaarden (4,5 ha in totaal)

Château du Haut Maray ‘Confidence’ Graves 2015

Nederlands trots in de Languedoc, de internationale waardering is hoog bij
wijnschrijvers als Jancis Robinson en Robert Parker. Sinds 2016 is Jan Panman
jr. verantwoordelijk voor de wijnen van het domein en daarmee is de weg omhoog
verder ingezet. Zo bezitten de loepzuivere wijnen nog meer finesse en typiciteit.
De wijngaarden worden dan ook biologisch bewerkt.

Odyssée Chardonnay Limoux 2017
Jancis Robinson: “Light sweetness on the nose (from oak?) and then very
marked, crisp acidity on the palate. Quite Chablis-like. Great cut on the palate.
You could drink this now as an aperitif for a great palate sharpener with a
shellfish first course but I think it will last quite well” 16,5 punten. 2017 was een
bijzonder kleine oogst, maar gelukkig hebben wij nog wat extra kunnen krijgen.

Occitania Mauzac Limoux 2016
Jancis Robinson: “Shy nose that opened up to notes of honey and green
apples. Marked acidity but good substantial mouthfeel.” 16 punten.
De Occitania heeft de unieke combinatie van een bijzondere rijkdom, gecombineerd met mooie zuren, zonder de aanwezigheid van restsuiker. Hierdoor is deze
wijn een uitstekende begeleider bij menig pittig gekruid gerecht.

van rozen en viooltjes en daarnaast sprankelend cassis- en
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Het gamma van Haut Maray kent drie verschillende wijnen. Zo zijn er de ‘basis’ witte

wordt. Na de vergisting gaat de wijn voor 22 maanden

compleet. Dankzij de merlot is de wijn nu perfect op dronk, wij waren
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op Frans eiken, waarvan 50% nieuw is. De wijn heeft
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blij van wordt, waarvan een glas altijd een feest is, of dat nou bij het kerstdiner is

Blanquette de Limoux 2016
Jancis Robinson: “Smells of baked apples and custard. Fine bead with very
small bubbles. The fruit is so obviously ripe, that it’s difficult to believe there
was no dosage. ” 16 punten. De Blanquette is een blend van 90% mauzac en
10% chardonnay. De geur en smaak zijn expressief. Zo heeft hij heerlijke tonen

Château du Haut Maray Graves Blanc 2017

wit

0,75ltr € 17,50

€ 19,95

gesloten en voorzien van diep donker fruit, dat zich na het

of zomaar, uit het vuistje, al dan niet met een bijpassend kaasplankje... En dat voor

Château du Haut Maray Graves Rouge 2014

rood 0,75ltr € 17,50

€ 19,95

decanteren zich nog meer zal laten zien. Een grote wijn, die

een wel heel aantrekkelijke prijs.

€ 37,95

nog wat geduld verdient. 2019-2029.

Béard la Chapelle Saint-Émilion Grand Cru 2014 rood 0,75ltr € 19,95

rood 0,75ltr € 34,95

RIVES-BLANQUES - LIMOUX

Daar bourgogne erg duur geworden is, is dit een uitstekend alternatief.

hebben een uitstekende ligging op een lichte helling met veel zon. Er wordt gewerkt

Château du Haut Maray Confidence 2015

“Sinds Jan Panman jr. de wijnmaker is, winnen de
wijnen nog meer in finesse bij Rives-Blanques”

€ 24,95

van zoete appel, sinaasappel en iets druivigs. Bijzonder smaakvol en fris.
Rives-Blanques Odysée Chardonnay 2017

wit

0,75ltr € 13,50

€ 14,95

Rives-Blanques Occitania Mauzac 2016

wit

0,75ltr € 13,50

€ 14,95

Rives-Blanques Blanquette de Limoux 2016

wit

0,75ltr € 13,95

€ 15,95

Valencia aangetrokken, de enige wijnmaker die ooit

Waarom wachten tot oud & nieuw
voor mooi mousserend?

95 punten voor een Valencia-wijn heeft gescoord bij

Eigenlijk is er altijd wel een gelegenheid voor een mooi glas bubbel en wellicht

Robert Parker. Naast twee vertrouwde wijnen introduceren wij zijn nieuwste witte

is de combinatie met een oliebol wel de slechts denkbare. Aangezien de

creatie, waarin de verdil druif de hoofdrol in speelt.

ene gelegenheid de andere niet is, hebben wij een aantrekkelijke keuze aan

ANTONIO ARRÁEZ - VALENCIA
Een veel dynamischer wijnmaker dan Antonio Arráez
zul je in Spanje niet snel aantreffen. Altijd op zoek
naar nieuwe, spannende cuvée’s en datgene wat ze al
maken kan altijd weer nóg beter is de filosofie. Zo heeft
hij twee jaar geleden het grootste wijnmaaktalent van

Henri Giraud Esprit Brut

wit

0,75ltr € 39,95

Henri Giraud Hommage Grand Cru Brut

wit

0,75ltr € 49,95

Henri Giraud Blanc de Craie Brut

wit

0,75ltr € 54,95

de ultieme champagnes van Henri Giraud of de betaalbare en zeker niet te

Henri Giraud Dame Jane Rosé Brut

rose 0,75ltr € 64,95

onderschatten champagnes van Bertrand-Delespierre. Hieronder een korte

Henri Giraud Code Noir Brut

wit

0,75ltr € 99,95

introductie en hiernaast de meest gevraagde soorten van alle producenten. Het

Henri Giraud MV10 Brut

wit

0,75ltr € 119,95

volledige overzicht vindt u op onze website.

Henri Giraud Ratafia

zoet 0,5ltr

mousserend in verschillende prijsklassen. Van de sekts van Raumland -wederom

Los Arráez Verdil 2017
Witte wijn van 80% verdil, een lokaal druivenras, van meer dan 30
jaar oude stokken, aangevuld met voornamelijk moscatel en
malvasia. De voedingsarme kalkbodem waarop de druiven groeien,
zorgen voor extra concentratie en complexiteit in de wijn. Om de
frisheid en aroma’s te behouden worden de druiven ’s nachts
geoogst en op een lage temperatuur vergist. In de geur heeft de
wijn wit fruit, citruszest en tonen van oranjebloesem, seringen en
jasmijn. In de smaak is hij vitaal en breed. Een wijn met pit. Mooi bij

Henri Giraud - Aÿ

door iedereen uitgeroepen tot beste sekt producent van Duitsland- tot aan

€ 39,95

HENRI GIRAUD - CHAMPAGNE

Bertrand-Delespierre - Chamery

het vaandel heeft staan als Henri Giraud. Zo maken zij

Bertrand-Delespierre Enfant de la Montagne Brut

wijnen zonder residuen van herbicide of pesticide (echt

Bertrand-Delespierre Enfant de la Montagne Rosé Brut rose 0,75ltr € 29,95

100% schoon) en planten én beheren zij 10000 nieuwe

Bertrand-Delespierre Origines Croisées 2011

wit

eiken in het oerbos ‘Argonne’ waar zij het hout voor hun

Bertrand-Delespierre Elixir Dix Vins 1er cru demi-sec

zoet 0,75ltr € 39,95

De Vivir Sin Dormir is gemaakt van biologisch geteelde monastrell

vaten vandaan halen. Uiteraard gaat het uiteindelijk ook

in de DO Jumilla. Jumilla ligt landinwaarts bij Alicante, de wijn-

om de smaak, maar dat zit bij Giraud wel goed! Rijk, gul met

Raumland - Flörsheim-Dalsheim

gaarden van Arráez zijn warm en zonnig gelegen en op wel 650

finesse en een heerlijk zachte mousse. Henri Giraud maakt

Raumland Riesling Sekt Brut

wit

0,75ltr € 18,95

meter hoogte. Dit zorgt voor grote concentratie en rijpheid van de

de huischampagne van Restaurant Taiko (Conservatorium

Raumland Katharina 2013 Sekt Brut Nature

wit

0,75ltr € 19,95

druiven, maar alsnog voor voldoende zuren en frissere aroma’s

Hotel) & Brut de Mer!

Raumland Marie-Luise Sekt Brut

wit

0,75ltr € 20,95

Raumland Rosé Prestige Sekt Brut

rose 0,75ltr € 22,95

BERTRAND-DELESPIERRE - CHAMPAGNE

Raumland Blanc de Blancs 2010 Sekt Brut

wit

0,75ltr € 32,95

op eikenhout. In de smaak veel zongerijpt en ‘jammy’ donker

Bertrand-Delespierre is een echt familiebedrijf en zoon

Raumland Blanc de Noir 2007 Sekt Brut

wit

0,75ltr € 32,95

fruit zoals bessen en bramen met een structuur van zijdezachte

mediterraanse visgerechten, schaal- en schelpdieren.

Vivir Sin Dormir Jumilla Monastrell 2016

dankzij de koele nachten. De wijn heeft een intense neus van rood
en zwart fruit en een vleugje vanille door de 4 maanden rijping

wit

0,75ltr € 27,95
0,75ltr € 42,95

Adrian en dochter Clémence hebben zo langzamerhand

Raumland Chardonnay 2011 Prestige Brut

wit

0,75ltr € 36,95

tannines. Wat een goede wijn is dit! Wordt door proevers steevast

het roer overgenomen. Alle champagnes van Bertrand

Raumland Grande Cuvée Triumvirat 2008 Sekt Brut

wit

0,75ltr € 46,95

euro’s duurder geschat.

komen van premier cru wijngaarden en de wijnen liggen

Raumland Chardonnay Vintage 2007 Brut Nature

wit

0,75ltr € 84,95

behoorlijk lang ‘sur lattes’ wat de complexiteit ten goede

Raumland Blanc et Noir 2005 Sekt Brut

wit

0,75ltr € 84,95

wit

0,75ltr € 99,95

Toni Arráez Cava Brut Nature Reserva

komt. Niet voor niets ontving het domein voor de Enfant de

Raumland MonRose 2007 Brut

Dat goede cava niet persé uit de Pénedes hoeft te komen, bewijst

la Montagne 91 Parkerpunten en 92 Wine Spectator punten.

Kijk voor kleinere en grotere maten op onze site

deze cava van Arráez. Het is een blend van 80% macabeo en 20%

Mooie champagnes voor een heel schappelijke prijs!

chardonnay, welke zachtjes geperst wordt om de subtiele tonen
te behouden. Na een rijpingsperiode van tenminste 20 maanden
wordt de cava op de markt gebracht. Arráez werkt zonder dosage
(toevoeging van suiker), maar dankzij het zongerijpte fruit komt de
cava heel vol en toegankelijk over. Hij heeft aroma’s van rijp fruit,
subtiele citrustonen en een hint van toast en mokkataart. De cava
heeft een uitzonderlijk fijne mousse en een volle, romige smaak.
Eigenlijk een stuk lekkerder dan een in prijs vergelijkbare prosecco.
0,75ltr € 9,95

Arráez Los Arráez Verdil 2017

wit

Arráez Vivir Sin Domir Jumilla 2016

rood 0,75ltr € 8,50

Arráez Cava Brut Nature Reserva

wit

0,75ltr € 9,95

RAUMLAND - SEKT (RHEINHESSEN)
De prijzenkast bij Raumland kan inmiddels niet meer
dicht. Elk jaar, in elke Duitse wijngids, wordt Raumland als

Pasteuning Wines & Spirits

Openingstijden

Willemsparkweg 11

Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 18:00

1071 GN Amsterdam

Zaterdag 9:30 - 17:30

Bank: NL76 RABO 0129 7899 25

beste sektproducent van Duitsland bekroond. Maar ook

KvK: 34115499

info@pasteuning.nl

internationaal komt Raumland steeds meer op de kaart. Zo

Telefoon: 020-6622455

www.pasteuning.nl

heeft Robert Parker afgelopen jaar voor het eerst Raumland
geproefd en de scores logen er niet om. Het hele gamma
scoort tussen de 90 en 95 punten, welk mousserend

€ 11,95

domein doet dit hen na? Hét beste alternatief voor menig

€ 9,95

champagne. En ook nog eens biologisch gemaakt.

€ 11,95

Extra openingstijden
Maandag 24 december - 10:00 - 17:00

Woensdag 2 januari 2019

Maandag 31 december - 10:00 - 17:00

zijn wij gesloten

Bezorginformatie
(Gratis) bezorging door heel Nederland, kijk op onze site voor de gunstige condities.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen en jaartallen onder voorbehoud. Alle wijnen hebben
een inhoud van 0,75 liter, tenzij anders vermeld. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Op zoek naar een mooi verzorgd en kwalitatief hoogstaand relatiegeschenk? Wij verzorgen voor veel nationale en internationale bedrijven

Kamer van Koophandel te Amsterdam en in te zien op www.pasteuning.nl. Op verzoek kunnen wij u

kistjes wijn, naar elk budget en verstuurd door Nederland en heel Europa. Alle kistjes worden door onszelf ingepakt en zorgvuldig verpakt

deze ook per email of post versturen. Alle aanbiedingen zijn de gehele maand december geldig.

voor verzending, zodat het geschenk onbeschadigd en netjes bij de klant bezorgd wordt. Kijk voor onze selectie op onze website of kom
langs om zelf uw kistje samen te stellen. We hebben wel duizend verschillende wijnen om uit te kiezen! Wij versturen al onze pakketten
met PostNL tegen gunstige condities.
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Er is geen champagnehuis dat duurzaamheid zo hoog in
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