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Prunus Dão 
wit 2017

	onverslaanbaar goed 
 in deze prijsklasse

6,95E

NORMAAL NU
 voor e 5,95

La Maldita 
Garnacha 2017 

uit de bodega van top-
 producent Rafael Vivanco

7,70E

NORMAAL NU
 voor e 6,60

 

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 

Nieuw uit Sonoma, Californië 
Friends.red. Heerlijk soepel, mooi 
kruidig, geconcentreerd van smaak 

12,70E

NORMAAL NU
 voor e 9,95 21% 

korting

14% 
korting

14% 
korting

Oktober Wijnbericht is geldig 
t/m woensdag 31 oktober 2018 
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	nieuwe stijl Vinho Verde; fris 
en mineralig droog

 origineel en opvallend in 
 het grote wittewijnaanbod

 Vinho Verde-icoon Anselmo 
Mendes is adviserend 
wijnmaker

 heerlijk bij schelpdieren 
zoals mosselen en frisse 
salades

Er is een nieuwe stijl Vinho Verde, van een heel ander 
niveau dan de licht zoetige en iets parelende wijnen 
die u wellicht kent van een vakantie in Portugal. 
De nieuwe stijl witte wijn zit boordevol rijp fruit, is 
droog van smaak en heeft een aantrekkelijke frisheid. 
Hierdoor is dit type wijn uitermate goed te combineren 
met gerechten. “Er is leven na Sauvignon Blanc”, 
schreef een Engelse wijnschrijver die verrukt raakte 
van de wijnen van Cazas Novas. De dertig hectaren 
wijngaard liggen in de subregio Baião, het warmste en 
meest droge deel van dit doorgaans koele en vochtige 
wijngebied in het noorden van Portugal. Deze Vinho 
Verde wordt gemaakt van twee lokale druivenrassen: 
avesso (75%) en loureiro (25%). Zonder contact 
met eikenhout, waardoor de mooie en kenmerkende 
druivenaroma’s bewaard blijven. Vinho Verde-icoon 
Anselmo Mendes is als adviseur verbonden aan Cazas 
Novas. Hij  zorgt samen met wijnmaker Diogo da 
Fonseca Lopes voor een onberispelijke kwaliteit met 
een duidelijke Mendes-signatuur.

Frisdroge witte wijn uit Noord-Portugal
Cazas Novas Escolha 2017
Vinho Verde

8,70E

NORMAAL NU
 voor e  7,60

Wijnmakers Vasco Magalhaes, Diogo Fonseca en Carlos Coutinho

0182620 Wijnbericht OKTOBER 2018_BOONSTOPPEL.indd   2 20-09-18   10:39



 gemaakt van de druiven van 
jonge wijnstokken

 loepzuivere, heel typerende 
Nieuw-Zeelandse Sauvignon

	frisdroog en niet zoetig zoals 
steeds meer ‘kiwiwijnen’

 een indrukwekkend aperitief

Al sinds de introductie van de oogst 2014 is deze 
uitbundig geurende Sauvignon uit Nieuw-Zeeland 
een succes. Deze wijn onderscheidt zich met 
frisse citrustonen en een subtiel aspergearoma 
van veel Europese varianten. Grote producenten 
domineren de markt, maar de in Bordeaux 
opgeleide oenoloog Jean-Charles van Hove van 
bewerkt slechts tien hectaren in de Awaterevallei, 
in het beroemde Marlborough. Dat maakt The 
Grape Whisperer bijzonder. Jean-Charles 
selecteert druiven van jonge stokken die een 
hoger rendement hebben. Toch is de kwaliteit 
onberispelijk. Dat komt door de kleinschaligheid 
van de wijngaard en de nauwgezetheid van 
werken. De afstand tussen wijngaard en kelder 
is zeer klein, waardoor de druiven snel verwerkt 
en gekoeld kunnen worden. Dat voorkomt de 
gevreesde oxidatie die zorgt voor een flink 
kwaliteitsverlies. The Grape Whisperer is 
expressief, frisdroog en loepzuiver!

Nieuw-Zeelandse Sauvignon in optima forma
Clos Marguerite The Grape Whisperer 
Sauvignon Blanc 2018 
Marlborough – Nieuw-Zeeland

10,40E

NORMAAL NU
 voor e  8,95

Lekker bij visgerechten
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	opvallende, frisse witte wijn 
met encruzadodruiven

	moderne vinificatie zonder 
eikenhoutrijping

	onverslaanbaar goed in 
deze prijsklasse

	heerlijk bij vis, licht kruidige 
salades of pasta met kip

De druiven voor deze zuiver gemaakte witte 
Dão komen uit de hoog aangeschreven 
Silgueirosregio, met een sterk graniethoudend 
bodemtype. Wijnmaker Carlos Silva kiest 
met 60% voor een groot aandeel encruzado. 
Deze druif is niet erg bekend, maar volgens 
Silva “de koningin van de druiven” in het 
Dãogebied. Hij vult deze aan met malvasia, 
bical en cerceal branco. Zo rond de tweede en 
derde week van september worden ze geoogst 
en vergist. Als moderne wijnmaker kiest 
Silva vrijwel vanzelfsprekend voor een koele 
gisting en geen eikenhoutrijping, waardoor 
de druivenaroma’s goed bewaard blijven. Het 
resultaat is een karaktervolle, frisse witte wijn 
met de unieke eigenschappen van inheemse 
druivenrassen. Een bijzondere combinatie, het 
best van smaak tot ongeveer twee à drie jaar 
na de oogst.

Frisdroge, geurige witte Dão

Prunus wit 2017
Dão

6,95E

NORMAAL NU
 voor e  5,95

Wijnmaker Carlos Silva

14% 
korting
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 volrode geurige wijn met 
rijpe fruittonen en licht 
getoast eiken

 onverslaanbaar goed in 
deze prijsklasse

 moderne stijl Dão, soepel en 
doordrinkbaar

 jong gedronken het best 
 van smaak

Modernist Carlos Silva laat met zijn rode 
Prunus een heel ander type Dão zien dan 
de drogende traditionele stijl waarmee de 
regio bij veel wijnliefhebbers een slechte 
reputatie heeft opgebouwd. Prunus heeft juist 
veel fruit, elegantie en een toegankelijke 
smaak. De touriga nacional-, jaen-, tinta 
roriz- en alfrocheiro pretodruiven worden eind 
september met de hand geplukt. Ze weken 
maar korte tijd in het sap om zo alleen de 
zachte tannines te onttrekken aan de schil. 
Hierna volgt de gisting en vervolgens rijpt de 
wijn ongeveer zes maanden in houten fusten. 
Een mooi voorbeeld van een toegankelijke 
en soepele rode wijn uit de traditionele Dão. 
Prima bij gegrilde en gestoofde gerechten of 
een romige, kruidige kaas.

Moderne rode Dão met soepele smaak

Prunus Tinto 2015
Dão

6,95E

NORMAAL NU
 voor e  5,95

Lekker bij stoofschotels

De Grote Hamersma 2018: 8,5 

Perswijn - november 2017:
14.5/20 punten 

14% 
korting
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	zeer goede rode Provence

	uitzonderlijk lage opbrengst 
per wijnstok

	krachtig en vol, met beschaafd 
gebruik van eiken

	kan gemakkelijk tot 8 jaar na 
de oogst rijpen

19,20E

NORMAAL NU
 voor e  16,50

E 15,50  VANAF 12 FLESSEN

Met een uitzonderlijk laag rendement van twintig 
hectoliter per hectare, waar anderen gemakkelijk 
vijfenvijftig hectoliter oogsten, maakt Sylvain 
Hoesch misschien wel de beste rode wijn van de 
Côtes de Provence. Desondanks mag hij slechts 
de regionale herkomstbenaming ‘IGP 
Méditerranée’ voeren. De vele Richeaume-
liefhebbers kijken gelukkig niet naar het etiket, 
maar beoordelen de inhoud en die is groots. 
De Tradition wordt gemaakt van handgeplukte 
cabernet-, grenache-, syrah- en merlotdruiven in 
vrijwel gelijke delen. Het gistings- en inwekings-
proces duurt maar liefst drie weken. Hierdoor 
krijgt de wijn veel concentratie. Na de gisting 
volgt rijping in kleine eikenhouten fusten van twee 
jaar en ouder, zodat het eikenhout verfijnd 
aanwezig is. Een prachtige balans tussen alcohol 
en frisheid en veel aromatische lengte. In één 
woord: subliem!

Indrukwekkend mediterraan rood

Domaine Richeaume Tradition 2015/16
Provence

19% 
korting

TOT

BIJZONDERE WIJNEN 
UIT DE PROVENCE EN GALICIË2

Als jonge wijn lekker bij coq au vin
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	bijzondere specialiteit uit 
Ribera Sacra, Galicië

	grote verfijning, haast  
on-Spaans

	past bij gastronomische 
gerechten

	ook lekker zonder 
 er iets bij te eten

21,95E

NORMAAL NU
 voor e 18,95

Bourgondische finesse uit Spanje. Dat is de kernachtige 
omschrijving van deze prachtige, elegante rode wijn 
uit Ribera Sacra in Galicië. Dit spectaculaire gebied 
met zijn leisteen- en graniethoudende bodems en hoog-
gelegen, steile terraswijngaarden heeft inmiddels een 
magische klank bij liefhebbers van mooie Spaanse 
wijnen. De familie Dominguez maakt hier met hulp van 
de legendarische René Barbier Ferrer – van het topdo-
mein Clos Mogador in Priorat – topkwaliteit rood van 
85% menciadruiven, aangevuld met garnacha tinto-
reira, brancellao en mouratón. Uiteraard met de hand 
geplukt, dat kan ook niet anders op de indrukwekkend 
steile wijngaarden, en daarna langzaam vergist in 
grote cementen en houten kuipen. De twintig maanden 
durende rijping gebeurt in vaten van 300 liter, gemaakt 
van Frans eikenhout. Hierna volgt de botteling en blijft 
de wijn nog achttien maanden op het domein verder 
rijpen. Het resultaat is een unieke combinatie van kro-
kant fruit, frisheid en een fantastische elegantie. 

Verrassende topkwaliteit rood uit Spanje

Dominio do Bibei Lalama 2014
Ribera Sacra

18% 
korting

TOT

PROEFPAKKET B IJZONDERE WIJNEN
 e  103,00 NU 

VOOR

NORMALE PRIJS  

E  123,45
3 RICHEAUME TRADITION ROOD 
EN 3 DOMINIO DO BIBEI ROOD 16% 

korting

VANAF 12 FLESSENE 17,95  

Guia Peñin - 94 punten
oogst 2015
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 blend van merlot, syrah en 
zinfandel

 soepel, met zachte tannine 
en een mooie kruidigheid

 geweldige prijs-
plezierverhouding

 heerlijk bij kruidige 
gerechten of gewoon zo

12,70E

NORMAAL NU
 voor e 9,95

Friends is een van Pedroncelli’s meest succesvolle 
rode wijnen met een geweldige prijs-plezier-
verhouding. De van origine Catalaanse 
wijnmaakster Montse Reece selecteert in heel 
Sonoma County bij bevriende wijnboeren mooie 
partijen merlot-, zinfandel- en syrahdruiven. Deze 
gisten in de kelder van Pedroncelli en rijpen 
vervolgens tien tot elf maanden in kleine fusten van 
Amerikaans eikenhout, waarvan jaarlijks 30% 
wordt vernieuwd. De wijn krijgt hierdoor meer 
complexiteit, maar heeft zeker geen overdosering 
aan hout. Hij smaakt heerlijk soepel en heeft een 
lichte kruidigheid. Sonoma is tweemaal zo groot als 
het bekendere Napa Valley, maar produceert slechts 
de helft in hoeveelheid. Wijnmakers in Sonoma, 
zoals Pedroncelli, hebben minder sterallures dan de 
grote en meer commerciële wijnmakers in Napa 
Valley. Het streven is dat vanaf 2019 de hele county 
100% duurzaam is wat wijnbouw betreft. Door de 
beperkte beschikbaarheid van goede én betaalbare 
Californische wijnen is het een grote prestatie van 
Pedroncelli om zo’n goede wijn voor deze prijs te 
kunnen aanbieden.

Pedroncelli Friends.red 2016
Sonoma County

Californisch rood: soepel en kruidig, met smaakconcentratie

Familie Pedroncelli

21% 
korting
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	heerlijk bij allerlei hapjes

	volle, pittige, kruidige smaak

	onderscheidende jonge 
Rioja met hoge scores bij 
Peñin en Wine Advocate

	uit de bodega van 
topproducent Rafael Vivanco

Garnacha is – na tempranillo – het meest aangeplante 
druivenras in de populaire Riojastreek en wordt vooral 
gebruikt in assemblages. Wijnboeren noemen de 
garnacha ‘la Maldita’. Letterlijk vertaald betekent dit 
'de vervloekte', omdat dit ras lastig te telen is en een 
laag rendement geeft. Wijnmaker Rafael Vivanco gaat 
‘de vervloekte’ niet uit de weg en maakt er een 
bijzonder aantrekkelijke wijn van, 100% garnacha dus. 
Rafael is in Bordeaux opgeleid tot oenoloog en wordt 
door de Engelse wijnschrijver Tim Atkin genoemd als 
een van de meest succesvolle modernisten van de Rioja. 
De handgeplukte druiven komen van relatief koel 
gelegen wijngaarden, behouden hierdoor fraaie 
fruitaroma’s en gisten in grote tanks. Slechts 10% rijpt 
een paar maanden in kleine eikenhouten vaten.

Pittige, vurige Rioja garnacha

La Maldita Garnacha 2017 
Rioja 

7,70E

NORMAAL NU
 voor e  6,60

 fraaie, toegankelijke smaak 
met milde tannine

rijpte 18 maanden in 
 grote vaten

mondvullend, sappig en 
spannend

prima bij gegrild vlees, zelfs 
gekoeld lekker

De jonge wijnmaker Alighiero Fausti maakt van 
perfect rijpe montepulciano- en sangiovesedruiven 
een moderne rode wijn met respect voor de traditie 
van het familiebedrijf. Zo wijzigde Alighiero niet de 
druivensamenstelling van deze al lang bestaande 
wijn, maar wel het oogstmoment. Hedendaagse 
wijnmakers zoals Alighiero zijn gespitst op het 
optimaliseren van de rijpheid van de druif en letten 
sterk op de zachtheid van de tannine. Volgens de 
oude inzichten is een druif rijp als deze voldoende 
suiker bevat. Alighiero let vooral op de rijpheid van 
de schil, met de tannines die bepalend zijn voor het 
oogstmoment. Deze Rosso Piceno Superiore is hier 
een mooi voorbeeld van: een mondvullende rode 
wijn met een perfecte balans tussen sappigheid en 
spanning. Terecht een van onze meest 
gewaardeerde rode wijnen uit Italië.

Een van de beste koopjes in ons Italië-assortiment
Tenuta de Angelis 2015 
Rosso Piceno Superiore – De Marken

9,20E

NORMAAL NU
 voor e  7,95

Wine Enthusiast - 91 punten

Lekker bij tapas

14% 
korting
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	bijzonder fraaie rode wijn 
van de frisse barberadruif

	achttien maanden 
eikenhoutrijping

	complex, rond en soepel

	uitstekende maaltijdwijn

16,65E

NORMAAL NU
 voor e 14,50

De druiven voor de krachtige Le Rocchette worden 
na een lange rijpingsperiode pas in de tweede helft 
van oktober met de hand geoogst. Dino Bertolino 
selecteert oude stokken die druiven met meer 
concentratie en rijpheid geven. Deze selectie is 
belangrijk voor het wijnmaakproces, want Le Rocchette 
rijpt ongeveer achttien maanden in grote vaten van 
2.500 liter, gemaakt van Frans eikenhout. Een lichte 
Barbera, bijvoorbeeld van een jongere wijngaard, 
zou dit niet aankunnen en al snel een overdosering 
eikenhoutinvloed hebben. Maar voor de bijzondere en 
prijswinnende Le Rocchette pakt het heel positief uit. 
De smaak en geur worden complexer door de 
langzame en gelijkmatige rijping in de grote vaten en 
de wijn behoudt de unieke smaakkwaliteiten van een 
optimaal rijpe barberadruif. De broers Dino en Gianni 
maken hiermee een van de mooiste Barbera’s van 
Piemonte. Drink de wijn zoals de Italianen: aan tafel 
met een bijpassend gerecht of gewoon met een stukje 
kaas of worst en stokbrood.

Tenuta Olim Bauda Le Rocchette 2015
Barbera D'Asti Superiore

Uitstekend  (Perswijn augustus 2018)

Perswijn - augustus 2018
 (maximale score)

Heerlijk dit, met een mooie 
geur, rijpe kersen, hout, 

kruidigheid , rond en soepel, 
diepgang, mooie lengte.
(Kijk op onze website voor de 
volledige Perswijn-beoordeling)

Dino Bertolino

Lekker bij antipasti
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13,80E

NORMAAL NU
 voor e 11,80

 kleine productie, grote 
kwaliteit

 geen snoepjes-, maar 
elegante, lekkere citrusgeuren

 prachtig bij frisse salades en 
pasta met schelpdieren

 best van smaak tot 2 jaar 
 na de oogst

De droge witte Gavi is vernoemd naar het gelijknamige 
dorpje in het oostelijke deel van Piemonte, zo’n 25 
kilometer boven Genua. Een inmiddels populaire 
wijnstreek, niet in de laatste plaats door de makkelijk 
in het gehoor liggende en te onthouden naam! Die 
hulp hebben de wijnmakers van Olim Bauda echter 
niet nodig. Hun Gavi is een heerlijke, verfrissende en 
smaakopwekkende witte wijn van de cortesedruif, die 
mede getypeerd is door de kalkhoudende grond in de 
wijngaarden. Bijna vanzelfsprekend gemaakt zonder 
houtrijping om de maximale frisheid te behouden. Knap 
gedaan, want de smaak heeft – naast de fraaie, milde 
zuren – ook rijpe tonen van steenvruchten. Dit betekent 
dat de druiven perfect rijp en gezond zijn geoogst: 
precies op het juiste moment. Mooi als aperitief, maar 
ook optimaal van smaak aan tafel.

De meest geliefde witte wijn uit Piemonte
Tenuta Olim Bauda 2017
Gavi

 topkwaliteit Barbera uit Piemonte

	zeer goede review-historie

	rijp, met behoud van een frisse 
smaakstructuur; perfect bij de 
maaltijd

	kan gemakkelijk nog een paar 
jaar verder rijpen

De druiven van het perceel La Villa hebben een 
lange rijpingstijd nodig en worden pas in de 
eerste helft van oktober met de hand geplukt. 
Dino en Gianni Bertolino stellen zich ten doel een 
van de beste, niet-houtgerijpte Barbera’s van de 
streek te maken, met maximale terroir- en 
druifexpressie. De laatste jaren overtuigt La Villa 
met zijn frisse, zuivere en rijpe barberakarakter, 
waarmee het de concurrentie overklast. Volgens 
de broers Bertolino dé wijn bij traditionele 
Italiaanse worstsoorten, maar ook uitstekend bij 
pittige kazen of een barbecue. Drink deze fraaie 
rode wijn tijdens warme dagen gerust ietsjes 
koeler, dan smaakt ‘ie nog beter.

Topkwaliteit Barbera zonder houtrijping
Tenuta Olim Bauda La Villa 2017 
Barbera D'Asti

13,20E

NORMAAL NU
 voor e  11,50

Lekker bij pasta met schelpdieren

14% 
korting
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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

CARUSO E MININI 
TERRE SICILIANE 
FRAPPATO-SYRAH 2017
Pittig fruitig van geur met nuances van 
rijp rood fruit en geurige kruiden. 

E 6,95 PER 

                      
FLES

BODEGAS PIQUERAS 
ALMANSA BLACK LABEL 
SYRAH-MONASTRELL 2015
Spaanse wijn met een kruidig en fruitig 
aroma en een toets van eikenhout. 

E 6,65 PER 

                      
FLES

LA COUR DES DAMES 
PAYS D'OC MERLOT 2016
Franse rode wijn met een aroma van 
bramen, bessen, vanille en karamel.
                

E 6,85 PER 

                      
FLES

CARUSO E MININI 
TERRE SICILIANE GRECANICO-
CHARDONNAY 2017
Soepele droge witte wijn rijp geel fruit 
en frisse citrustonen in het aroma.

E 6,95 PER 

                      
FLES

BODEGAS PIQUERAS ALMANSA 
WHITE LABEL VERDEJO-
SAUVIGNON BLANC 2017
Geurige, droge wijn uit Spanje, met de 
geur van guave, citrus en specerijen.  

E 6,65 PER 

                      
FLES

LA COUR DES DAMES PAYS D'OC 
SAUVIGNON BLANC 2017
Sappige, droge witte wijn uit Frankrijk, 
met fris aroma van groene appel en citrus.
                

E 6,95 PER 

                      
FLES

E 6,37 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSENE 6,37 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

E 6,10 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN E 6,10 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

E 6,37 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN E 6,28 PER 

                      
FLES

VANAF 12 
FLESSEN

PROEFPAKKET 6 FLESSEN HUISWIJN
VOOR e 37,95

ook voor de meest verwende liefhebber6SCHERP GEPRIJSDE EN GOED
 

     GEMAAKTE HUISWIJNEN
OKTOBER
PROEFPAKKET 

NORMALE PRIJS  E 147,40
PROEFPAKKET PRIJS 

e 125,00
Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

1 Cazas Novas Escolha wit
1 Clos Marguerite Grape Whisperer wit
1 Pedroncelli Friends.red rood
1 Tenuta de Angelis rood
1 La Maldita Garnacha rood
1 Prunus Dão Tinto rood
1 Prunus Dão Branco wit
1 Tenuta Olim Bauda La Villa rood
1 Tenuta Olim Bauda Le Rocchette rood
1 Tenuta Olim Bauda Gavi wit
1 Domaine Richeaume Tradition rood
1 Dominio do Bibei Lalama rood

15% 
korting
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