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Mas Bres Pinot Noir 2016

	milde Pinot Noir 
 met rijpe fruittonen 
 en een soepele 
 smaak

9,45E

NORMAAL NU
 voor e 7,95

Château Puech-Haut 
Prestige rosé 2017 

	topkwaliteit met geweldige 
persbeoordelingen

14,95E

NORMAAL NU
 voor e 12,95

 

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 

Augustus Wijnbericht is geldig t/m 
vrijdag 31 augustus 2018

Prachtige biowijnen 
uit de Abruzzen

15% 
korting

 

NU
 vanaf e  7,95
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	bijzondere mix van rolle, 
riesling en pinot gris

	hoog- en dus koeler gelegen 
wijngaard in de Cevennen

	milde, evenwichtige smaak 
met lengte

	heerlijk bij pasta met vis of 
schelpdieren

De hooggelegen, Zuid-Franse wijngaarden van 
Maurice Barnouin liggen in de Cevennen. Door 
de hoogte is het er relatief koel. Bovendien is het 
verschil tussen dag- en nachttemperatuur groot, 
waardoor de druiven frisheid en fruitaroma’s 
behouden. Hierdoor zijn ze heel geschikt voor 
het maken van elegante en frisse wijnen. Het 
productieproces begint met een handmatige 
selectie van uitsluitend rijpe en gezonde druiven. 
Na aankomst in de wijnkelder ondergaan ze 
een koude inweking, waarbij de fijne en fruitige 
aroma’s uit de druivenschil vrijkomen. Na de 
gisting  volgt een rijping van enkele maanden 
op de uitgewerkte gistcellen (‘sur lie’), waarbij 
Maurice de wijn en het bezinksel regelmatig 
goed vermengt. Deze techniek heet ‘bâtonnage’ 
en zorgt voor een rijke, volle smaak. Deze Mas 
Bres is gemaakt van de bijzondere assemblage 
50% rolle (vermentino), 40% riesling en 
10% pinot gris. Opvallend, origineel en van 
uitstekende kwaliteit.

Origineel wit van hooggelegen wijngaarden
Mas Bres Stella 2017
Pays des Cévennes

Lekker bij pasta met schelpdieren

8,75E

NORMAAL NU
 voor e  7,60

Omfietswijngids 2018 
3 glaasjes oogst 2016

De Grote Hamersma 2017 
8+ oogst 2015
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 milde Pinot Noir met rijpe 
fruittonen en een soepele 
smaak

	sluit goed aan bij de vraag 
naar lichtere rode wijnen

	jong gedronken – tot 2 à 3 
jaar na de oogst – op z’n best

	heerlijk bij salades, gevogelte 
en gegrilde vis

Maurice Barnouin oogst van zijn relatief koele 
wijngaarden markante en verfijnde pinot noir. 
De wijn van deze druiven staat haaks op de vele 
krachtige Zuid-Franse wijnen van de gebruikelijke 
mediterrane druiven. De vraag naar elegante 
rode wijn met een zuivere fruitexpressie neemt 
steeds meer toe. Aanvankelijk bedoeld om 
gekoeld te drinken tijdens warme dagen, maar 
de doordrinkbaarheid en soepele smaakstructuur 
bevalt zeker ook de rest van het jaar. Door de 
druiven optimaal rijp te oogsten en vóór vergisting 
een koele wekingstechniek toe te passen, realiseert 
de wijnmaker fruitigheid en souplesse. Een kort 
schilcontact tijdens de gisting en het achterwege 
laten van houtrijping benadrukken de typiciteit van 
deze fruitige en toegankelijke Pinot Noir. Een wijn 
zonder opsmuk met een zuivere fruitexpressie.

Soepele, ronde Pinot Noir
Mas Bres Pinot Noir 2016
Pays des Cévennes

Wijnmaker Maurice Barnouin

9,45E

NORMAAL NU
 voor e  7,95

15% 
korting

Hubrecht Duijker - juni 2016
oogst 2015
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 elegant en mondvullend

 topkwaliteit met geweldige 
persbeoordelingen

 dé referentie voor rosé uit de 
Languedoc

 mooi als aperitief of bij 
verfijnde gerechten

14,95E

NORMAAL NU
 voor e 12,95

Château Puech-Haut maakt met zijn Prestige rosé 
een van de meest aantrekkelijke rosés van de 
Languedoc. De handmatig geplukte grenache- 
(60%) en cinsaultdruiven worden direct na 
aankomst in de kelder geperst en vergist. In 
tegenstelling tot de meeste Provençaalse wijnen 
weekt het schilletje dus niet met het sap. Deze 
techniek geeft een lichte, zalmkleurige tint en in het 
geval van Puech-Haut ook bijzonder veel finesse. 
De cinsault is met een aandeel van 40% in de 
assemblage heel bepalend voor de stijl van de 
wijn, want deze druif geeft een levendige, frisse 
smaak die prachtig samengaat met het ronde 
karakter van de grenache. De Prestige rosé is 
een volbloed prijswinnaar. In 2016 won de wijn 
bijvoorbeeld het grote Proefschrift rosé concours 
(klasse 15 tot 20 euro) en hij krijgt al jarenlang 
hoge journalistieke beoordelingen. De bijzondere 
matte fles is daarnaast een eyecatcher en geeft 
extra glans aan deze fraaie wijn.

Topkwaliteit rosé van Puech-Haut 
Château Puech-Haut Prestige rosé 2017 
Languedoc 

“Een van de topdomaines 
van de Languedoc (en 
misschien wel van heel 

Zuid-Frankrijk) met 
een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding".

Jeb Dunnuck, de beroemde 
Amerikaanse wijnschrijver, 

gespecialiseerd 
in Rhône en Languedoc.

Lekker bij verfijnde gerechten

Jeb Dunnuck - februari 2018
91/100 punten

Perswijn - augustus 2018
() zeer goed
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	assemblage van alleen 
‘nobele’ druivenrassen

	biodynamische wijnbouw 
gecombineerd met moderne 
techniek

	heerlijk als bijzonder aperitief, 
bij paté en kazen of bij 
oosterse gerechten zoals sushi

	dergelijke kwaliteit Alsace zet 
de streek weer op de wijnkaart

Dankzij producenten zoals de bevlogen Etienne Loew is er 
gelukkig sprake van een ‘Elzas-revival’. De in Dijon 
afgestudeerde oenoloog nam in 2006 het wijnbedrijf van zijn 
ouders in Westhoffen over, stopte de verkoop van druiven aan 
de coöperatie en schakelde over op biologische wijnbouw. 
Daarmee onderscheidt hij zich van veel andere Elzasser 
producenten die de oogst per wijnstok opjagen tot het 
maximale en het verlies aan smaakconcentratie compenseren 
met restzoet. Een geluk bij een ongeluk is dat zijn vader 
wijnstokken had aangeplant op steile, lastig te bewerken 
hellingen. Deze zijn niet eens geschikt voor goedkope 
massaproductie. Ze leveren te weinig op om van te leven en 
daarom was het domein in het verleden een gemengd bedrijf 
met veeteelt en fruitproductie. Etienne meent stellig dat de 
kwaliteit van de wijn voor 100% beslist wordt in de wijngaard 
en zijn doel is om het terroir zoveel mogelijk te laten spreken. 
Mede daarom stapte hij in 2009 over op biodynamische 
wijnbouw. De technische kennis van oenoloog Etienne staat 
borg voor een zuivere vinificatie in de kelder en hij behoort tot 
de een van de ‘geheimtipps’ van de Elzas. Zijn basiswijn is een 
assemblage van muscat, gewurztraminer, riesling en pinot gris 
en heeft recht op de benaming ‘Gentil’. Deze titel is superieur 

aan de ‘Edelzwicker’ omdat dit laatste wijntype 
een groter deel neutrale chasselas en pinot 
blanc mag bevatten. Etienne maakt met deze 
cuvée een heel typische Alsace met verleidelijke 
aroma’s en een lang aanhoudende smaak. 

13,90E

NORMAAL NU
 voor e  11,95

Loepzuivere fruitgeuren en droge smaak
Domaine Etienne Loew 2017
Alsace 

soepele, fruitige expressie 
van de tannatdruif

	heel onderscheidend van 
traditionele Madiran

	mooie combinatie met 
brasseriegerechten

	schenkadvies: iets 
 gekoeld drinken

10,40E

NORMAAL NU
 voor e  8,95

De familie Laplace staat bekend om hun mooie kwaliteit 
Madiran, wijn uit het gelijknamige wijngebied in Zuidwest-
Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën. Dit zijn stevige, 
tanninerijke wijnen die het beste combineren met vol 
smakende gerechten. Sinds kort maakt Laplace ‘Les 2 
Vaches Rouges’: een volledig ander type rode wijn met een 
prachtige fruitexpressie en soepelheid. Een deel van de 
tannatdruiven wordt op een heel andere manier vergist, 
waarbij het onttrekken van kleur en tannine aan de schillen 
grotendeels vóór de alcoholische gisting plaatsvindt. 
Omdat er in dit stadium nog geen alcohol gevormd is, 
komen wel de fruittonen in het druivensap maar niet de 
krachtige tannine. Voor nog meer soepelheid rijpt de wijn 
na de gisting nog zes maanden in een tank (geen hout!). 
Het resultaat is bijzonder en origineel. Laplace adviseert 
om de wijn iets koel te drinken (16˚C), bij gerechten uit de 
traditionele brasseriekeuken zoals entrecote, confit de 
canard of gegrilde lamskoteletten. Ook heerlijk bij een 
stukje zachte kaas of worst met stokbrood.

Soepele expressie van de tannatdruif
Les 2 Vaches Rouges - Laplace 2016
Vin de France 

14% 
korting
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	unieke kwaliteit Sauvignon 
 van topproducent Redde

gastronomische verfijning met 
veel smaaklengte en rondheid

kan gemakkelijk 2 à 3 jaar 
verder rijpen

nu al heerlijk bij verfijnde 
visgerechten en frisse 

 salades
 

19,60E

NORMAAL NU
 voor e  16,95

E 15,95  VANAF 12 FLESSEN

De broers Sébastien en Romain Redde staan in 
de eredivisie van Sauvignon-wijnmakers in de 
Loire. Zij produceren hun wijnen op een van de 
beste terroirs van Pouilly-Fumé. Van de 
wijngaard La Moynerie komt deze voortreffelijke, 
raszuivere Sauvignon die geldt als de 
referentiekwaliteit van het wijngoed. De wijn is 
gemaakt van druiven uit wijngaarden op de 
beroemde silexbodem (vuursteenhoudend) met 
kalk-kleihoudende ondergrond. Redde werkt in 
de kelder op een natuurlijke wijze, dat wil 
zeggen zonder gebruik van gistculturen en 
procesversnellende enzymen. Na de gisting 
blijven de inactieve ‘wilde’ gistcellen geruime tijd 
in contact met de wijn en dat zorgt voor een 
extra ronde en volle smaak. Het resultaat: een 
topkwaliteit Pouilly-Fumé die, afhankelijk van de 
stijl van de oogst, makkelijk een aantal jaren 
verder kan rijpen.

Michel Redde La Moynerie 2016
Pouilly-Fumé

BIJZONDERE WIJNEN 
UIT DE LOIRE EN BOLGHERI2

18% 
korting

TOT

Wijnmaker Thierry en zijn zonen Romain en Sebastien Redde

Perswijn - mei/juni 2018
() oogst 2016

Elsevier Weekblad - dec. 2017 
De beste wijnen 2017 oogst 2015
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 opkomende Bolgheri-ster met 
wijngaarden op toplocatie

 rijpere en warmere Bordeaux-
stijl met Italiaanse kenmerken

 vol en rijk van smaak; frisheid, 
alcohol en milde tannine mooi 
in balans

 kan gemakkelijk tot 
7 jaar na de oogst 
verder rijpen

23,95E

NORMAAL NU
 voor e 19,95

‘Een mediterrane top-Bordeaux’. Zo kun je 
deze prachtige rode wijn met zijn volle, zachte 
en rijpe smaak het best omschrijven. Campo 
alla Sughera wordt getipt als de nieuwe 
superster in dit relatief jonge wijngebied. 
Het ligt ‘op stand’ en heeft met Ornellaia 
van Frescobaldi, Sassicaia van Tenuta San 
Guido en Ca’ Marcanda van Gaja beroemde 
buren. De twintig hectaren zijn beplant met 
Bordeauxrassen zoals cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot en zelfs petit verdot. De 
prachtige, soepele en toegankelijk smakende 
Adèo, met zachte en rijpe tannine, is gemaakt 
van handgeplukte cabernet sauvignon en 
merlot. Na de gisting volgt een rijping van 
twaalf maanden in nieuwe en grotendeels 
tweedejaarsfusten van Frans eikenhout: goed 
voor een verfijnde geur en smaak. Bijzonder 
fraai, ook licht gekoeld bij een luxe barbecue!

Topkwaliteit ‘Italiaanse Bordeauxblend’

Campo alla Sughera Adèo 2015/16
Bolgheri

20% 
korting

TOT

PROEFPAKKET B IJZONDERE WIJNEN
 e  108,00 NU 

VOOR

NORMALE PRIJS 

E  130,65
3 POUILLY-FUMÉ WIT MICHEL REDDE 

EN 3 ADÈO BOLGHERI ROOD 17% 
korting

VANAF 12 FLESSENE 18,95  

Decanter - 2017
93/100 punten oogst 2014

Perswijn - november 2017 
16.5/20 punten oogst 2013
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	loepzuivere, krachtige 
rosato

lichtere kleur en meer 
elegantie dan gebruikelijk 
in de Abruzzen

hierdoor sappig en fris

biologische wijngaard
8,95E

NORMAAL NU
 voor e 7,95

Wat een geweldige Zuid-Italiaanse rosé! De bijzondere 
ligging van de wijngaarden – met zowel zicht op de 
Adriatische Zee in het oosten als het gebergte van de 
Majella in het westen – zorgat voor een optimaal klimaat. 
De afwisseling van warme, maar niet té hete dagen en 
koele nachten zorgt voor de juiste temperatuurverschillen. 
Hierdoor behouden de druiven frisheid en aroma’s van 
vers fruit. En juist dat is de basis voor heerlijke rosé. In 
dit geval gemaakt van montepulcianodruiven die slechts 
een nachtje weken in het sap. Door het korte schilcontact 
heeft deze rosato een minder diepe kersenkleur dan 
voorgeschreven voor de herkomstbenaming Cerasuolo 
Montepulciano d’Abruzzo. Vandaar ‘slechts’ de 
benaming vino rosato. Zeer aanbevolen, als aperitief en 
bijvoorbeeld bij frisse voorgerechten, pasta met vis of lichte 
grillgerechten.

Collefrisio, Abruzzen en fruitexpressie van biowijngaarden
Het verschil tussen grootschalig en kleinschalig werkende bedrijven zit hem vaak in de kwaliteit en originaliteit van de wijn. 
Kleinschalige producenten kunnen zich veel beter onderscheiden van de massa door hun wijnen meer typiciteit en authenticiteit 
te geven. En dat gaat hand in hand met een hogere kwaliteit. Mits natuurlijk de juiste expertise aanwezig is en de kwaliteit van 
de druiven in de wijngaard nauwgezet gevolgd wordt. Juist in de sterk opkomende biologische wijnbouw wordt dit onderscheid 
steeds beter zichtbaar én proefbaar. Een biologische aanpak vereist nauwgezetheid en een vorm van ‘precisiewijnbouw’, die bij 
massaproductie niet of nauwelijks mogelijk is. Het moderne wijnbedrijf Collefrisio in de Abruzzen is een mooi voorbeeld van deze 
kleinschalige productiewijze.

Prachtig zalmkleurig, heerlijk fris-sappig
Collefrisio Rosato 2017
Vino Rosato Lekker bij lichte grillgerechten.

Perswijn - aug./sept. 2017
() oogst 2016
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9,35E

NORMAAL NU
 voor e 7,95

ingetogen geuren met een sappige, 
lang aanhoudende smaak

kleine, biologisch werkende producent 
waar kwaliteit voorop staat

uitstekende prijs-plezierverhouding

geschikt als aperitief en 
maaltijdbegeleider

De Trebbiano d’Abruzzo van Collefrisio is een 
typische droge witte wijn zoals Italianen hem 
graag drinken: met een ingetogen aroma en 
een frisse, sappige smaak. Hier geen banale 
snoepgeuren, die geassocieerd worden 
met een technische manier van wijn maken. 
Amadeo De Luca van Collefrisio beheerst de 
techniek in wijngaard en kelder. Hij maakt 
een loepzuivere witte wijn met gevoel voor 
authenticiteit. Deze prachtige Trebbiano is 
dan ook een prima begeleider van een keur 
aan kleine hapjes (antipasti), maar komt ook 
perfect tot zijn recht bij 
salades en visgerechten.

Mooi expressief en met lengte
Collefrisio Trebbiano Filarè 2016/17
Trebbiano d'Abruzzo

Heerlijk bij salades

Wijnmakers Antonio Patricelli en Amedeo de Luca

14% 
korting

Perswijn - maart/april 2017
 oogst 2015
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	onderscheidend door 
prachtige, rijpe, volle smaak

	zachte tannine; ook buiten 
de maaltijd lekker

	mooi bij gegrild vlees, lams- 
en runderstoof, zelfs licht 
gekoeld

	nu op dronk en nog prima 
 3 jaar te bewaren

Deze mooie Abruzzenwijn onderscheidt zich 
overtuigend van de grote plas lichte en dunne 
wijnen uit deze streek, die vooral het resultaat 
zijn van hoge rendementen. Ook hiermee 
toont Amadeo De Luca welke kansen deze nog 
ondergewaardeerde regio heeft. De druiven 
worden laat geoogst; pas in de tweede helft 
van oktober én in perfect gezonde staat. 
Optimaal rijpe druiven zorgen voor sappigheid 
en fruit, maar ook voor zachte tannine: 
belangrijke voorwaarden voor een plezierige 
doordrinkbaarheid. Op warme dagen smaakt 
deze wijn licht gekoeld nog beter. Het hele 
jaar door inzetbaar, bijvoorbeeld bij salades 
en de barbecue, maar ook lekker bij robuuste 
stoofschotels.

Vol, krachtig en rond van smaak

Collefrisio Montepulciano 2015
Montepulciano d'Abruzzo

9,55E

NORMAAL NU
 voor e  8,30
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 biologische topper uit de Abruzzen

	krachtig van smaak

doet het goed bij kruidige gerechten 
met rund of wild

	smaakt optimaal na enige beluchting

De houtgerijpte Vignaquadra is een van 
de beste wijnen van dit dynamische 
wijnbedrijf. Voor deze wijn worden 
uitsluitend laat geoogste druiven gebruikt. 
Hierdoor ontstaat nog meer concentratie en 
rijpheid. De houtrijping wordt verstandig 
en zeer gedoseerd toegepast, zodat het 
karakteristieke fruitige en kruidige uit de 
Abruzzen volledig behouden blijft. Werkelijk 
prachtige rode wijn die optimaal smaakt na 
enige beluchting! Past 's zomers prima bij de 
barbecue.

Stevig, houtgerijpt en mondvullend

Collefrisio Montepulciano 
Vignaquadra 2013
Montepulciano d'Abruzzo

14,20E

NORMAAL NU
 voor e  12,40

krachtige droge witte wijn

heerlijk smeuïg

zuiver, vol en sappig

past heel goed bij vis of kip van 
 de grill en maaltijdsalades

Naast uitstekende basiswijnen maakt Collefrisio 
een krachtige droge witte wijn van de bijzondere 
falanghinadruif, waarvan de bakermat bij Napels 
ligt. Deze Falanghina is met z'n zuivere, volle en 
sappige droge smaak een serieuze concurrent 
van de luxe Campanische wijnen van dezelfde 
druif. Wijnmaker Amadeo De Luca gebruikt de 
bâtonnagetechniek, waarbij de gistcellen tijdens 
het rijpingsproces in de tank 'rondgeroerd' 
worden en zo in contact blijven met de wijn. Dit 
geeft rondheid, smeuïgheid en zelfs een idee 
van licht eikenhout. Heel geslaagd en een mooie 
begeleider van zomerse gerechten, zoals vis of 
kip van de grill en maaltijdsalades.

11,75E

NORMAAL NU
 voor e   9,95

Complex, sappig en met veel smaak

Collefrisio 
Falanghina 2016/17
Terre di Chieti

Heerlijk bij kip van de grill

Heerlijk bij rundvlees

15% 
korting

Perswijn - maart/april 2017
 oogst 2012

De Grote Hamersma 2018 
8+ oogst 2016
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Ceramstraat 104  I  3312 SJ Dordrecht  I  tel: 078-614 02 08  
  info@boonstoppelwijnen.nl  I  info@hetwijnportaal.nl

Kijk ook op de WijnWebWinkel van BOONSTOPPEL WIJNEN

WWW.HETWIJNPORTAAL.NL

Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Begin een diner in stijl en schenk deze fantastische Sekt als 
aperitief of begeleider van talloze voorgerechten. Matthieu 
Kauffmann, de beroemde ex-wijnmaker van Champagnehuis 
Bollinger, is een aantal jaren geleden overgestapt naar Von 
Buhl en maakt ook hier topkwaliteit. Gemaakt van 100% 
gerijpte pinot noir en sinds de komst van Kauffmann zijn de 
waarderingen omhoog geschoten. Superieure kwaliteit die 
minder dan de helft kost van een goede Champagne.

22,50E

NORMAAL NU
 voor e 19,50

De heerlijke, stuivende Nieuw-Zeelandse Sauvignon van Clos 
Marguerite heeft inmiddels een prominente plaats veroverd in 
ons assortiment. Charles van Hove startte in 2000 met zijn 
vrouw Marguerite een kleine wijngaard in de wijnstreek 
Marlborough op het Zuidereiland. De zuiverheid en 
expressiviteit zijn voorbeeldig en zeer karakteristiek voor koel-
klimaat-Sauvignon van hoge kwaliteit. Deze wijn staat in de 
globale eredivisie van top-Sauvignons! Onmiskenbaar voor 
Nieuw-Zeeland is de expressieve geur met tonen van asperges 
en citrus. Fantastisch.

16,75E

NORMAAL NU
 voor e 14,95

Topkwaliteit uit Nieuw-Zeeland
Clos Marguerite Sauvignon Blanc 2017
Marlborough Nieuw-Zeeland

Reichsrat von Buhl 
Spätburgunder Brut rosé 2015
Pfalz

“Het beste 
Champagne-
alternatief”

Pieter Nijdam

AUGUSTUS
LUXE  PROEFPAKKET 

NORMALE PRIJS  E 154,80
PROEFPAKKET PRIJS 

e 130,00
Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

1 Collefrisio Rosato
1 Collefrisio Trebbiano wit
1 Collefrisio Montepulciano rood
1 Collefrisio Vignaquadra Falanghina wit 
1 Collefriso Vignaquadra rood
1 Mas Bres Stella wit
1 Mas Bres Pinot Noir rood 
1 Les 2 Vaches Rouches rood
1 Château Puech-Haut Prestige rosé
1 Domaine Loew Alsace wit
1 Adèo Bolgheri rood
1 Pouilly-Fumé Michel Redde wit

16% 
korting
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