
Favoriet rood voor bij de barbecue

15% 
korting

 10,60NORMAAL 

NU
 voor  8,95

 10,80NORMAAL 

NU
 voor  9,60

11% 
korting

10% 
korting

 10,75NORMAAL 

NU
 voor  9,60

ALLE IN DIT BERICHT VERMELDE WIJNEN WORDEN RECHTSTREEKS VAN DE WIJNBOER DOOR ONS GEÏMPORTEERD

AUGUSTUS 2022

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

HUBER ROSENWEG 
GRÜNER VELTLINER 2021 

 Van Markus Huber, 
topwijnmaker in Traisental

OLIVIER SUMEIRE 
LE ROSÉ DE S 2021

Uitstekende prijs-kwaliteit-
 verhouding

10,40
NORMAAL NU

 voor 9,30  
8,30

NORMAAL NU
 voor 7,30

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 12% 

korting

HET WIJNBERICHT AUGUSTUS IS GELDIG T/M WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022

10% 
korting
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WIJNMAKERSDUO MARC GOMÉZ EN THOMAS FEENSTRA

	Spatzuivere biologische Viognier

	Van wijnmakersduo Gómez en 
Feenstra

Uitzonderlijke kwaliteit in deze 
prijsklasse

7,95
NORMAAL NU

 voor   6,50

18% 
korting

De LLoma Bona Viognier is de eerste vrucht van de 
bijzondere samenwerking tussen twee talentvolle 
wijnmakers: Spanjaard Marc Goméz en Nederlander 
Thomas Feenstra. Wat de twee mannen verbindt, is een 
enorme passie voor wijn en voor wijnland Spanje. Met 
hun brede ervaring in de wijnwereld zien ze nog ont
zettend veel onbenutte potentie in Spanjes wijngaarden. 
Hun gezamenlijke doel is dan ook om die potentie tot 
wasdom te brengen in een serie aansprekende wijnen van 
lokale en internationale druivenrassen. Dat is met deze 
Viognier wat ons betreft zeker gelukt! Marc en Thomas 
oogsten de biologisch geteelde druiven rondom Valencia. 
Na de vergisting volgt geen rijping in eikenhout, om 
zoveel mogelijk van het karakter van de viognierdruif te 
laten spreken. De Lloma Bona is dan ook een geurige, 
fruitige witte wijn, met tonen van perzik en bloemen. 

De smaak is mild, weelderig en sappig. Hij is 
fijn als borrelwijn, maar combineert ook goed 
met licht pittige gerechten. Kortom, een fraaie 
biowijn voor een bijzonder scherpe prijs!

TROUVAILLE UIT VALENCIA

Marc & Thomas Lloma Bona 
Viognier 2021

NIEUW!
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 Van carignan en grenache van
 50 jaar oude stokken

 18 maanden gerijpt in houten 
vaten van Frans eiken

 Lekker bij gegrild vlees, stoof of 
pittige worst

Domaine du Bon Remède bevindt zich aan de voet van 
de Mont Ventoux, in het dorpje Mazan. Frédéric en Lucile 
Delay vertegenwoordigen de derde generatie van het 
familiebedrijf. Gezamenlijk cultiveren ze 28 hectaren 
wijngaarden. Het merendeel van de stokken is ruim vijftig 
jaar oud. Hierdoor hebben de Bon Remèdewijnen een 
opvallende smaakconcentratie. Dat geldt zeker ook voor 
de Vignes Rousses, een van de luxere wijnen van het 
domein. Deze krachtige, kruidige Ventoux wordt gemaakt 
van carignan en grenache noir. De carignan komt 
bovendien uit de oudste percelen die een superieure 
kwaliteit druiven leveren. Voor extra rondeur rijpt de wijn 
18 maanden in Frans eiken. Wat een indrukwekkende, 
genereuze Ventoux! En de naam Vignes Rousses? Die 
ontleent de wijn aan het feit dat de bladeren van de 
carignanwijnstokken prachtig rood kleuren in de herfst. 10,75

NORMAAL NU
 voor  9,60

OVERTUIGENDE, AMBACHTELIJKE KWALITEIT UIT DE VENTOUX

Domaine du Bon Remède 
Vignes Rousses 2020
VENTOUX10% 

korting

	Zalmkleurig, droog en verfijnd 

	Heerlijk als aperitief, bij salades 
of vis 

	Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

8,30
NORMAAL NU

 voor   7,30

12% 
korting Olivier Sumeire maakt in ZuidFrankrijk een serie 

prachtige roséwijnen, voornamelijk met de herkomst
benaming Provence. Een daarvan is de heerlijke 
streekwijn Le Rosé de S, gemaakt van onder meer syrah 
en grenache. De oogst begint om vier uur in de ochtend 
en eindigt uiterlijk om half elf, zodat de druiven zo koel 
mogelijk worden geoogst. Dat is van belang om de 
verfijnde aroma's te bewaren die deze rosé zo 
aangenaam maken. Het spreekt vanzelf dat ook de 
vergisting onder een lage en gecontroleerde 
temperatuur gebeurt. In tegenstelling tot de meer 
expressieve en snoepjesachtige rosés is deze bleekroze 
Provencestijl heel geschikt om bij verfijnde maaltijden te 
serveren. Maar ook als aperitief op een zonnig terras is 
‘ie niet te versmaden. Een echte zomerfavoriet!

MOOIE STREEKROSÉ UIT DE PROVENCE 

Olivier Sumeire 
Le Rosé de S 2021
MÉDITERRANÉE

INTERNATIONAL WINE 
CHALLENGE 2021: 
BRONZEN MEDAILLE   
A lovely parfumed nose with 
good freshness (oogst 2019)

HEERLIJK BIJ  EEN LEKKER SALADE

DE GROTE HAMERSMA 
MEI 2022: 8.5 
De hoofdletter S van 
Smakelijk
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ELEGANTE, KARAKTERISTIEKE WITTE DÃO

Casa da Passarella A Descoberta 
Branco 2021
DÃO

 Bijzondere mix van inheemse 
Portugese druiven

 Fris en droog, met tonen van 
appel en vuursteen

 Mooi bij salades of gegrilde vis

Een van de meest klassieke wijngebieden van Portugal 
is een nieuwe fase ingegaan. Vooruitstrevende wijn
huizen hebben gebroken met de drogende, gerijpte stijl 
van de vorige generatie. Ze maken nu elegante wijn 
van wereldklasse op de zo kenmerkende granietbodem 
in de Dão. Een mooi voorbeeld is het kleine Casa da 
Passarella in de subregio Serra da Estrela. Wijnmaker 
Paulo Nunes weet de inheemse druiven hier tot moder
ne én karakteristieke kwaliteitswijn te verwerken. De 
indrukwekkende witte A Descoberta is gemaakt van de 
inheemse Portugese malvasia, verdelho en encruzado
druiven. Voorafgaand aan de vergisting weken de 
 druiven gekoeld enkele uren in. Hierna vergist de wijn 
in roestvrijstalen tanks. Paulo Nunes roert vervolgens 
regelmatig in de tank, zodat de gistcellen optimaal met 
de wijn in contact komen. Deze bâtonnagetechniek 

zorgt voor een milde nuance in smaak, die 
de frisheid van met name de encruzadodruif 
goed aanvult. Een bijzondere wijn met een 
sterke persoonlijkheid, die met recht de naam 
Descoberta (vondst) draagt!

9,95
NORMAAL NU

 voor   8,80

11% 
korting

WIJNMAKER PAULO NUNES
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 Van overwegend garnacha en 
tempranillo van oude stokken

 Pittig en vol, met mooi gedoseerd 
eikenhout

 Heerlijk bij gegrild vlees of 
stoofgerechten

De indrukwekkende Cuesta del Herrero komt van 
Pago Aylés, gelegen in de buurt van Zaragoza. Pago 
is het exclusieve Spaanse kwaliteitslabel, vergelijkbaar 
met de Franse grand cruclassificatie. De voornaamste 
voorwaarden zijn dat er uitsluitend eigen druiven 
gebruikt mogen worden en dat de wijnen van 
topkwaliteit moeten zijn. Aylès’ wijnmaker Jorge 
Navascues maakt hier een volle, pittige rode wijn van 
voornamelijk garnacha en tempranillo. De biologisch 
geteelde druiven worden ‘s nachts geoogst en arriveren 
dus koel en in optimale kwaliteit in de kelder. Na de 
vergisting rijpt de wijn zes maanden in kleine fusten van 
Frans eiken. Toch is het niet zozeer het hout dat deze 
mooie rode wijn uit Aragón typeert; dat doen vooral 
de hooggelegen wijngaarden en de garnachadruif. 
Hij heeft een rijke, volle, maar toch ook frisse smaak die 

uitstekend combineert met pittige gerechten 
zoals gegrild vlees en stoofschotels. Kenners 
weten het al: mooie Spaanse Garnacha van 
oude wijngaarden vind je in Aragón.

10,80
NORMAAL NU

 voor   9,60

PRACHTIGE EXCLUSIEVE PAGO UIT ARAGÓN

Aylés Vino de Pago 
Cuesta del Herrero 2020
CARIÑENA11% 

korting

DECANTER - WORLD WINE 
AWARDS 2021: BEST IN SHOW 
MEDAILLE | 97/100 PUNTEN 
Generosity, poise and charm
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INDRUKWEKKEND ROOD VAN GRIEKS TOPDOMEIN GAIA

Gaia Wines Gaia S 2019/20 
NEMEA

	Bijzondere mix van agiorgitiko 
 en syrah

	Gerijpt in luxe Franse 
eikenhouten vaten

	Heerlijk bij geroosterd lams- of 
rundvlees

Wat een prachtwijn van ons Griekse domein Gaia 
Wines! De Gaia S is geïnspireerd op het succes 
van de hoge kwaliteit Super Tuscans uit Italië, 
waarbij een inheemse druif wordt aangevuld met 
een internationale soort. Gaia voegt in dit geval 
ongeveer 30% syrah toe aan de lokale agiorgitiko. 
Een ongebruikelijke assemblage die een bijzonder 
fraaie wijn oplevert. De druiven worden met de 
hand geplukt in Gaia's hoger gelegen wijngaarden 
in Nemea. Na de vergisting rijpt de wijn ongeveer 
twaalf maanden in kleine eikenhouten fusten van 
Franse origine. Daarna wordt de wijn ongefilterd 
gebotteld. De Gaia S heeft veel concentratie, rijp 
fruit en een verfijnde, kruidige smaak. Drink ‘m 
bijvoorbeeld bij geroosterd lams of rundvlees. Na 
even decanteren komt de wijn nog mooier tot z’n 
recht. Een absolute aanrader, deze Super Nemea!

18,95
NORMAAL NU

 voor 16,95

  15,95 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
15% 
korting

WIJNGAARD IN NEMEA

VINUM | MIGUEL ZAMORANO 
MEI 2021 | WINZERLEGENDE 
17.5/20 PUNTEN 

Kraftvoll, aber nicht überladen (oogst 2018)
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WIJNPAKKET exclusief
NORMALE PRIJS  100,40
Wijnpakketprijs 

87,50  
6 

flessen

1 Lassalle Graves wit 

1 Winter WeissburgunderChardonnay wit

1 Brun Vinification Bourguignonne wit

1 PuechHaut Argali rosé

1 Monte del Frà Ripasso rood 

1 Gaia S rood

12% 
korting

	Zuivere, verfijnde en complexe 
Chardonnay 

	Met fraaie houtrijping

	Mooi bij delicate vis- of 
gevogeltegerechten

Witte Beaujolais, bestaat dat? Ja, en hoe! JeanPaul Brun 
maakt een verbluffend mooie wijn die veel dure witte 
Bourgognes in verlegenheid brengt. De handgeplukte 
chardonnaydruiven komen van Bruns beste percelen. 
Ze ondergaan de ‘vinification bourguignonne’: vergisting 
in eikenhouten fusten van minimaal één jaar oud én 
bâtonnage (het rijpen op en rondroeren van de gistresten). 
Het resultaat is een complexe, volle droge witte Beaujolais, 
met een discreet aroma van eiken en veel finesse. 
Opvallend is de doordrinkbaarheid voor een wijn met 
zoveel smaak. Dat komt onder meer omdat JeanPaul Brun 
geen chaptalisatie toepast  een proces waarbij suiker 
aan het nog niet vergistende druivensap wordt toegevoegd 
om zo een hoger alcoholpercentage te bereiken. Deze 
markante wijnmaker gelooft bovendien vrijwel vanzelf
sprekend in de positieve eigenschappen van natuurlijke 
gisten en beperkt filtering en klaring tot een minimum. 
Een wijn met weinig opsmuk dus, maar met des te meer 
karakter. 

20,40
NORMAAL NU

 voor 18,50

  17,50 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
14% 
korting

BOURGONDISCHE BEAUJOLAIS BLANC VAN PURIST BRUN

Jean-Paul Brun Blanc Vinification 
Bourguignonne 2021
BEAUJOLAIS

JEAN-PAUL BRUN

DE GROTE HAMERSMA 
JUNI 2021: 9- 
 Beaujolais blanc die aan 
dure witte bourgogne doet 
denken (oogst 2020)
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 Typische Grüner: fris, tintelend 
en fruitig

	Van Markus Huber, 
topwijnmaker in Traisental

	Lekker als aperitief of bij 
(gerookte) vis

Markus Huber is een van de referenties van de 
Oostenrijkse wijnregio Traisental. Zijn reputatie dankt 
hij met name aan zijn elegante, authentieke en 
terroirgedreven witte wijnen van de voor de regio 
zo typische kalksteenbodems. Voor alledag maakt hij 
deze voortreffelijke ‘instapkwaliteit’ Grüner Veltliner 
Rosenweg. Hiervoor koopt Markus optimaal rijpe 
druiven in bij bevriende boeren van verschillende 
percelen in Traisental. De druiven komen van stokken 
tussen de vijf en tachtig jaar oud. Na de oogst kneust 
Markus de druiven en volgt een schilinweking van zes 
uur. Vervolgens perst hij de druiven en vergist hij het 
sap in roestvrijstalen tanks. De wijn rijpt hierna drie 
maanden op de neergeslagen gisten. Dit geeft wat 
extra vulling en complexiteit. Het resultaat is een heerlijk 
lichtvoetige, klassieke Grüner, met de onmiskenbare 
kristalzuivere Hubersignatuur. Drink deze fijne witte 
wijn als aperitief, of bijvoorbeeld bij (gerookte) zalm 
of forel, of licht kruidige Aziatische gerechten. 10,40

NORMAAL NU
 voor    9,30

FANTASTISCHE PRIJS-PLEZIERVERHOUDING

Huber Rosenweg 
Grüner Veltliner 2021 
TRAISENTAL

10% 
korting

FALSTAFF | PETER MOSER  
JULI 2021: 91/100 PUNTEN 
(oogst 2020)

MARKUS HUBER
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 Van handgeplukte sauvignon 
blanc en semillon

 Vol, rijp en complex van smaak

 Heerlijk bij coquilles of romige 
visgerechten

 Onweerstaanbare blend van 
weissburgunder en chardonnay

 Zuiver, verleidelijk en met luxe 
houtrijping

 Heerlijk bij gegrilde vis en 
gevogelte

De onderbelichte appellation Graves, ten zuiden van 
de stad Bordeaux, biedt wijnen die tot de meest 
koopwaardige in de Bordeauxstreek behoren. Voor 
droge, op houten fusten gelagerde, witte wijnen is de 
streek bij insiders een referentie. Deze prachtige witte 
wijn van Perrine en Fabien Lalanne is een sprekend 
voorbeeld van topkwaliteit Graves. De sauvignon en 
semillondruiven worden met de hand geplukt. De 
sauvignon ondergaat een korte inweking met de schil 
en de semillon wordt direct geperst. Beide delen blijven 
vier dagen in een koele tank en vergisten vervolgens in 
kleine eikenhouten fusten. De rijping van acht maanden 
op de gistcellen zorgt voor een volle, complexe smaak. 
Luxe, klassieke Graves die bijvoorbeeld heerlijk is bij 
gebakken coquilles, een plateau fruits de mer of vis in 
een romige saus.

Vanwege de uitstekende klimatologische omstandig
heden en de kalkhoudende bodem zien we in 
Rheinhessen een spectaculaire opkomst van 
Bourgondische druivenrassen. Stefan Winter is een 
van de sterwijnmakers van de streek en bovendien lid 
van de exclusieve VDP (de vereniging van Duitse 
kwaliteitsproducenten). Op zijn twintig hectaren 
tellende Weingut maakt hij onder meer een onweer
staanbaar lekkere assemblage van Burgunderdruiven 
weissburgunder en chardonnay. Hij plukt ze met de 
hand en maakt dan al de eerste kwaliteitsselectie. 
Daarnaast betrekt hij een klein deel van de druiven bij 
bevriende wijnboeren. Na de oogst vergisten de druiven 
spontaan: Stefan twijfelt er niet aan dat de natuurlijke 
gisten uit de wijngaard en kelder de wijn meer 
complexiteit en verfijning geven dan een toegevoegde 
gistcultuur. Tot slot rijpt de wijn in eikenhouten vaten. 

Het geeft een verleidelijke witte wijn met een 
sappige, verfijnde en volle smaak. Onweer
staanbaar lekker en heel concurrerend in prijs!

13,95
NORMAAL NU

 voor   11,95

15,95
NORMAAL NU

 voor   14,50

VERFIJNDE, LUXE WITTE GRAVES

Château Lassalle Blanc 2020
GRAVES

SCHITTERENDE WITTE WIJN VAN VDP-WEINGUT WINTER

Stefan Winter Weissburgunder-
Chardonnay 2021
RHEINHESSEN

14% 
korting

9% 
korting

FABIEN LALANNE
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	Van toonaangevende 
Salentoproducent Due Palme

	Rijp zwoel fruit, concentratie en 
luxe houtrijping

	Een absolute aanrader bij rijke 
gerechten 

Angelo Maci is niet alleen een uitstekende wijnmaker, 
maar ook een man met visie. Hij startte in 1989 een 
kleine coöperatie, om zijn geboortestreek Salento in 
het zuidelijke Apulië de erkenning te geven die het 
verdient. Inmiddels is Cantine Due Palme uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende wijnbedrijven van 
ZuidItalië. Angelo's topwijn, de Selvarossa, behaalde 
al meerdere malen de hoogste waardering in de 
Gambero Rosso. Maar er is meer! Zoals deze geliefde 
rode Albrizzi, een voor de streek ongebruikelijke, 
maar zeer geslaagde blend van de internationale 
cabernet sauvignon en de inheemse primitivo. De 
druiven worden met de hand geplukt en voor de 
vergisting nogmaals visueel op kwaliteit geselecteerd. 
De wijn rijpt vervolgens zes maanden in kleine fusten 
van de meest verfijnde kwaliteit Frans en Amerikaans 
eiken. De volle, ronde en licht kruidige smaak 

harmonieert prachtig met de verleidelijke 
houtinvloed. Houdt u van rijke, volle rode wijn 
met een zachte smaak, dan is dit een absolute 
aanrader.

10,60
NORMAAL NU

 voor    8,95

FANTASTISCHE BLEND VAN CABERNET EN PRIMITIVO

Cantine Due Palme Albrizzi 2020
SALENTO

15% 
korting

WIJNMAKER ANGELO MACI

GILBERT & GAILLARD 
INTERNATIONAL CHALLENGE 
2020: GOUDEN MEDAILLE 

(oogst 2019)
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8,95
NORMAAL NU

 voor   7,95

	Soepel, fris, verfijnd en 
doordrinkbaar

	Lekker bij rood vlees of zomaar 
buiten de maaltijd om

	Zeer geliefd om z’n goede prijs-
kwaliteitverhouding

 Van Valpolicella-druiven corvina, 
corvinone en rondinella 

	Elegante stijl met fraaie balans 
tussen frisheid en rijpheid

	Heerlijk bij geroosterd vlees, 
gerijpte kazen of gewoon zo

Het wijnmakersduo Pierre en Béatrice Ardoin bewijst al 
tientallen jaren dat goede Bordeaux zeer betaalbaar kan 
zijn. Deze prachtige ‘petit’ Bordeaux van Château Cap 
SaintMartin wordt gemaakt van merlot van oude stokken, 
aangevuld met ongeveer 10% cabernet sauvignon en 
malbec. Na de vergisting rijpt de wijn zes maanden in 
gebruikte eikenhouten fusten, gevolgd door twaalf 
maanden in grotere tanks. Een schoolvoorbeeld Bordeaux 
met een uitmuntende prijskwaliteitverhouding! Klassiek en 
met zijn verfijning en toegankelijkheid dé begeleider van 
veel traditionele Franse brasseriegerechten.

14,95
NORMAAL NU

 voor 13,20

IDEALE BORDEAUX VOOR ALLEDAG

Château Cap 
Saint-Martin 2018
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX

11% 
korting

11% 
korting

Naast de fraaie wijnkelder in Custoza bezit Monte del 
Frà een tweede wijngoed in Valpolicella Classico: Tenuta 
Lena di Mezzo. Het bevindt zich in een kleine vallei aan 
de Lenarivier, niet ver van Fumane. Monte del Frà maakt 
hier een fraaie reeks rode wijnen, van heerlijk lichtvoe
tige, sappige Valpolicella, tot rijke, complexe Amarone. 
Ook deze elegante Ripasso komt er vandaan. Wijnma
kers Massimo Bonomo en Elia Bartolomai houden het 
beste deel van de Valpolicella apart en voegen in febru
ari de uitvergiste druiven van de geconcentreerde Ama
rone toe. Hierdoor ontstaat een tweede vergisting die de 
wijn meer concentratie in kleur, aroma en smaak geeft. 
Vervolgens rijpt de wijn minstens twintig maanden in 
grote, neutrale houten vaten van Frans eiken. Het resul
teert in een prachtige Ripasso, met een perfecte balans 
tussen Valpolicellafrisheid en Amaronerijkdom. Hij com
bineert heerlijk met bijvoorbeeld geroosterd vlees of ge
rijpte kazen, maar laat zich ook bijzonder goed op zich
zelf genieten. Opnieuw een voltreffer van ons populaire 
Venetodomein!

RIPASSO VOLGENS MONTE DEL FRÀ

Monte del Frà Lena di Mezzo 
Ripasso Classico Superiore 2019
VALPOLICELLA

VINOUS | ERIC GUIDO - 
JANUARI 2022: 
90/100 PUNTEN

BÉATRICE EN PIERRE ARDOIN

A fine and beautifully balanced Ripasso

0222267 WIJNBERICHT AUG 2022 2.indd   110222267 WIJNBERICHT AUG 2022 2.indd   11 18-07-2022   10:4118-07-2022   10:41



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

Meer weten over onze wijnen en 
producenten? Bezoek onze website 
voor meer achtergrondinformatie.

AUGUSTUS
wijnpakket 

NORMALE PRIJS 138,75
Wijnpakketprijs 

120,00  

1 Lloma Bona Viognier wit

1 Sumeire Rosé de S rosé 

1 Bon Remède Vignes Rousses rood

1 Casa da Passarella A Descoberta wit

1 PuechHaut Argali rosé

1 Aylés Cuesta del Herrero rood

1 Lassalle Graves wit

1 Cap Saint Martin rood 

1 Huber Rosenweg wit

1 Winter WeissburgunderChardonnay wit

1 Cantine Due Palme Albrizzi rood

1 Monte del Frà Ripasso rood

12 
flessen

13% 
korting

 Prachtkwaliteit van topdomein Puech-Haut

	Elegant en mondvullend

	Mooi als aperitief of bij verfijnde gerechten

16,20
NORMAAL NU

 voor  13,95

13% 
korting

Château PuechHaut maakt met zijn Argali Rosé een van de 
meest aantrekkelijke rosés van de Languedoc. De handmatig 
geplukte grenache 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 PuechHaut ook bijzonder veel finesse. 
De cinsault is met een aandeel van 40% in de assemblage 
heel bepalend voor de stijl van de wijn. Deze druif geeft 
namelijk een levendige, frisse smaak die prachtig samengaat 
met het ronde karakter van de grenache. De Argali Rosé is 
een volbloed prijswinnaar en een van de populairste luxe
rosés van de Languedoc. Hij is heerlijk als terraswijn, maar 
ook uitstekend bij lichte zomergerechten of kip van de grill.

DÉ REFERENTIE VOOR ROSÉ UIT DE LANGUEDOC

Château Puech-Haut 
Argali Rosé 2021
PAYS D'OC

DE GROTE HAMERSMA  MEI 2022: 8.5 
Zacht-fluwelig, voluptueus en tot in de puntjes verzorgd
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