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

SEPTEMBER 2022

Subliem Nîmes van Mourgues du Grès

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

CANTINA DEL VERMENTINO 
MONTI ISOLA’S BIANCO 2021

 Van expert Cantina del 
Vermentino Monti

HERDADE DO MOUCHÃO 
DOM RAFAEL TINTO 2019

 Klassiek rood met tonen van 
donker fruit en specerijen

9,95
NORMAAL NU

 voor 8,95  
12,35

NORMAAL NU
 voor 10,70

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
DIGITAAL 
ONTVANGEN? 13% 

korting

DIT WIJNBERICHT IS GELDIG VANAF 1 T/M 30 SEPTEMBER 2022

10% 
korting

 14,95NORMAAL 

NU
 voor 13,40

 14,95NORMAAL 

NU
 voor 13,40

10% 
korting

 10,95NORMAAL 

NU
 voor  9,70

11% 
korting

10% 
korting

NIEUW!

WIJNMAKER FRANÇOIS COLLARD

0222484 WIJNBERICHT SEPT 2022.indd   10222484 WIJNBERICHT SEPT 2022.indd   1 26-08-2022   09:1726-08-2022   09:17



LEKKER BIJ  LAMSKOTELETTEN; 

BEKIJK HET RECEPT OP ONZE WEBSITE

	Blend van onder meer grenache 
en syrah

	Sappig en fruitig dankzij rijping 
in betonnen cuves

	Mooi bij kruidige vlees- en 
groentegerechten

10,95
NORMAAL NU

 voor   9,70

11% 
korting

De rode Galets van Mourgues du Grès heeft die 
kenmerkende milde kruidigheid en volfruitige smaak van 
wijnen uit de Rhône, maar is ook opvallend sappig. 
François Collard laat met deze wijn overtuigend zien dat 
je in een relatief warme streek als de Costières de Nîmes 
middels vakkundig wijngaardbeheer rijpe druiven mét 
behoud van frisse zuren kunt oogsten. Na de oogst vergist 
Collard de syrah-, grenache noir- en marselandruiven in 
betonnen vaten en vermijdt contact met hout voor een 
maximale fruitexpressie. Opvallend is de hoge mate van 
souplesse en perfecte integratie van de tannines in de 
smaak dankzij twaalf tot vijftien maanden rijping in de 
tank. Hier dus geen confiture-achtige zoetheid, maar 
knisperend fruit en sappige doordrinkbaarheid. Grote 
klasse, deze biologische rode Nîmes!

UITMUNTENDE, LOEPZUIVERE RODE BIOWIJN

Château Mourgues du Grès 
Galets Rouges 2021
COSTIÈRES DE NÎMES

Subliem Nîmes van Mourgues du Grès
In het zonovergoten Franse zuiden, op het plateau van Beaucaire in Costières de Nîmes, ligt het mooie historische domein Mourgues du 
Grès. Eens behoorde het toe aan de Ursulinen van Beaucaire, vandaag de dag maken François en Anne Collard er een prachtige serie 
biologische wijnen, die tot de beste van de streek gerekend worden. Omdat we ook van de nieuwe oogst weer bijzonder gecharmeerd 
zijn, bieden we maar liefst drie van hun overtuigende biowijnen aan. Proef ze nu extra voordelig!

NRC | ESMEE LANGEREIS - 
OKTOBER 2020: DE BESTE EN 
BIJZONDERSTE WIJNEN VAN 
2020 | 8.5 (oogst 2019)
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 Van syrah, mourvèdre en 
grenache van oude stokken

 Laag wijngaardrendement geeft 
concentratie

 Een prachtige begeleider van 
stevige vleesgerechten

De rode Terre d’Argence is gemaakt van syrah van 
oude stokken, aangevuld met een beetje mourvèdre en 
grenache. Doordat de stokken ouder zijn, zijn de 
opbrengsten laag. Dit zorgt voor smaakvol en 
geconcentreerd sap. Na de vergisting rijpt de wijn nog 
tenminste anderhalf jaar, hoofdzakelijk in betonnen 
kuipen en grote eikenhouten vaten en voor een klein deel 
in klei-ne eikenhouten fusten. De intentie van wijnmaker 
François Collard is dan ook om een terroirgedreven wijn 
te maken, zonder de ‘make-up’ van nieuw eikenhout en 
zelfs zonder klaring en filtering. De Terre d’Argence is 
een volle, rijpe, kruidige rode wijn, met een stevige 
structuur. Hierdoor kan de wijn gemakkelijk enkele jaren 
rijpen. Drinkt u de wijn jong, dan adviseren we u hem 
één of twee uur van tevoren te decanteren. Heerlijk bij 
stevige gerechten als lam, runderstoof of entrecote.

IMPOSANTE, KLASSIEK GEMAAKTE RODE RHÔNEBLEND

Château Mourgues du Grès 
Terre d'Argence Rouge 2019
COSTIÈRES DE NÎMES10% 

korting

	Van viognier, petit manseng en 
roussanne van oude stokken

	Biologisch en met miniem 
gebruik van sulfiet

	Een eetwijn bij uitstek, 
bijvoorbeeld bij gevogelte of wit 
vlees

14,95
NORMAAL NU

 voor  13,40

14,95
NORMAAL NU

 voor  13,40

10% 
korting De druiven voor de serie Terre d’Argence zijn afkomstig 

uit wijngaarden met oude stokken, wat zorgt voor 
wijnen met rijkdom en concentratie. De blend voor de 
witte is bijzonder: het is een combinatie van Rhône-
druiven viognier en roussanne en de aromatische petit 
manseng uit de Sud-Ouest. Omdat die laatste niet is 
toegestaan in de AOP Costières de Nîmes, wordt de 
wijn ‘gedeclassificeerd’ tot IGP Pont du Gard. Een 
mindere wijn is het echter allesbehalve! De biologisch 
verbouwde druiven worden met de hand geoogst. 
Omdat de wijngaarden rond het domaine liggen, 
arriveren ze al snel na de pluk en in superconditie in de 
kelder. Na de vergisting, waarbij geen sulfiet wordt 
gebruikt, rijpt de wijn nog een jaar; een derde deel in 
houten vaten, de rest in tanks. Het geeft een weelderige, 
rijke witte wijn met rijp fruit, een volle smaak en een 
mooie frisheid. Hij past uitstekend bij gevogelte, wit 
vlees, pittige kazen en zelfs milde curries.

BIJZONDER WIT MET DIEPGANG EN RIJKDOM 

Château Mourgues du Grès
Terre d'Argence Blanc 2021
PONT DU GARD

DE GROTE HAMERSMA  
DECEMBER 2020: 8.5  
STERWIJN: OPVALLEND GOED 

Stoer kruidig rood vol 
zonovergoten herfstgeuren 
(oogst 2017) 

PERSWIJN - JANUARI 2022: 
() ZEER GOED 
TOT UITSTEKEND 
Knappe cuvée (oogst 2019)
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VERFIJNDE, VERLEIDELIJKE WITTE RIOJA

Viña del Lentisco Villota 
Selvanevada Blanco 2021
RIOJA

 Houtgerijpte blend op basis van 
viura

 Vol en zacht, met tonen van appel, 
perzik en geroosterde noten

 Heerlijk bij tapas, gerookte vis of 
paella

Villota is het veelbelovende project van de familie Pérez 
Villota. De familie heeft al vier generaties ervaring in 
Rioja Alavesa, in het deel dat als de Côte d'Or van de 
Riojastreek beschouwd wordt. Na een lange betrokken-
heid in het beroemde Viñedos del Contino besloot de 
familie in 2013 op eigen voet verder te gaan. In 2016 
bottelden ze hun eerste eigen wijnen. De witte en rode 
Selvanevada bieden een uitstekende kennismaking met 
Villota’s verfijnde Rioja’s. Carmen en haar team oogsten 
de witte druiven (overwegend viura aangevuld met onder 
meer garnacha blanca) in Villota’s prachtige oude 
wijngaarden in een bocht van de Ebro-rivier. Eenmaal 
geplukt worden de druiven ontsteeld en volgt een korte 
schilinweking voor extra aromatische intensiteit. Na de 
vergisting rijpt de wijn gedurende zes maanden in 
eikenhouten vaten van Frans eiken, waarbij de gisten 
regelmatig omgeroerd worden voor extra smaakintensiteit. 
De witte Selvanevada is dan ook een verleidelijke, 
sappige en karaktervolle witte Rioja, met tonen van appel, 

perzik en geroosterde noten in de geur en 
een romige, volle en toch ook frisse smaak. 
Probeer ‘m bijvoorbeeld bij tapas, gerookte 
vis of paella.

13,95
NORMAAL NU

 voor  12,50

10% 
korting

NIEUW!

TIM ATKIN MW | RIOJA REPORT 
2022: 91/100 PUNTEN
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 Biologische blend van 
overwegend sangiovese

	Terroirgetypeerd, elegant en 
sappig

	Nu al heerlijk, bijvoorbeeld bij 
ossobuco

Het klassieke Avignonesi geldt als een van de grote 
namen van Italië. Met de komst van de in België geboren 
Virginie Saverys, die het wijngoed in 2009 overnam, 
waait er een nieuwe wind op het domein. Ze zet sterk in 
op kwaliteit, omdat ze gelooft dat Montepulciano ten 
onrechte een vaak over het hoofd geziene Toscaanse 
appellatie is. Inmiddels krijgt ze versterking van haar 
jonge en getalenteerde dochter, Eline Aloy. Op haar 26e 
opende ze een wijnbar in Antwerpen. Intussen kwam ze 
regelmatig in Montepulciano, waar ze de verleiding niet 
kon weerstaan haar eerste eigen wijnen te maken. En zo 
werd Ventisei (Italiaans voor zesentwintig) geboren. De 
Vino Nobile maakt Eline van overwegend sangiovese 
met een heel klein beetje merlot en cabernet sauvignon, 
afkomstig van diverse biologisch bewerkte percelen. De 
druiven van deze percelen vergist en rijpt ze apart voor 
optimale terroirexpressie. Pas na de rijping blendt ze de 
verschillende vaten. Het resultaat is een pure, elegante 
en harmonieuze Vino Nobile, met tonen van kersen, 
bessen en specerijen en een sappige, zijdezachte 

smaak. Zelf vergelijkt Eline de wijn met 
‘De Kus’ van Gustav Klimt en ‘Go breaking 
my heart’ van Elton John. Of de wijn 
inderdaad deze associaties oproept, laten 
we aan u om te beoordelen. Over de 
kwaliteit kunnen we echter unaniem zijn. 
Die is fantastisch in deze prijsklasse.

16,45
NORMAAL NU

 voor  14,50

NIEUWE GENERATIE VINO NOBILE UIT DE KELDER VAN AVIGNONESI

Ventisei Vino Nobile 
di Montepulciano 2017
TOSCANE

11% 
korting

NIEUW!

JAMESSUCKLING.COM 
JULI 2021: 91/100 PUNTEN 
Subtle and fresh throughout

LEKKER BIJ  OSSOBUCO
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 Bijzondere blend van sauvignon 
blanc en garganega

 Van Amarone-expert Accordini

 Heerlijk bij vis of risotto met 
groene groenten

 Van expert Cantina del 
Vermentino Monti

 Geurig en sappig, met tonen van 
steenfruit, grapefruit en amandel

 Heerlijk zo, bij pasta met 
schelpen of gegrilde vis

De rode Tempus van ons geliefde Amaronehuis Accordini 
veroverde in korte tijd de harten van vele wijnliefheb bers. 
Het is dan ook met veel plezier dat we nu de witte variant 
van deze wijn introduceren. Witte wijn van een 
Valpolicella-producent? Jazeker, en hoe! Valpolicella mag 
dan bij uitstek een rodewijngebied zijn, de Veneto (waar 
Valpolicella ligt) heeft minstens zo’n goede reputatie voor 
z’n witte wijnen uit bijvoorbeeld Soave, Custoza en 
Lugana. De familie Accordini maakt z’n witte wijn van de 
internationale sauvignon blanc en Soave-druif garganega. 
Eenmaal optimaal rijp worden de druiven met de hand 
geoogst. Na een korte schil inweking voor optimale 
aromatiek worden de druiven geperst en vergist het sap in 
roestvrijstalen tanks. Het levert een geurige, sappige en 
intens smaakvolle witte wijn op, die het bijzonder goed 

doet bij vele vis(voor)gerechten of risotto met 
groene groenten. Wat ons betreft nu al een 
favoriet!

Vermentino is dé witte specialiteit van het Italiaanse eiland 
Sardinië. De sympathieke coöperatie Cantina del 
Vermentino Monti is – zoals de naam doet vermoeden – een 
expert in wijnen van deze druif en geniet een uitstekende 
reputatie voor z’n prachtige Vermentino di Gallura. De 
Isola’s mag dan de bescheidener herkomstbenaming 
Vermentino di Sardegna dragen, we waren bijzonder onder 
de indruk van de kwaliteit van deze wijn. De druiven 
worden geteeld in het heuvelachtige noordwestelijke deel 
van het eiland. De wijngaarden met arme granietbodems 
liggen op een hoogte van 300 tot 400 meter en zijn koeler 
dan de meeste zuidelijk gelegen wijngaarden. Perfecte 
omstandig heden om wijnen met frisheid en terroirexpressie 
te maken. Na de oogst volgt een klassieke vinificatie voor 
witte wijn: een temperatuur gecontroleerde vergisting en 
korte rijping in roestvrijstalen tanks. Het levert een prachtig 
zuivere, smaakvolle Vermentino op, met tonen van steenfruit, 

grapefruit en amandel. Hij is ook bijzonder 
gastronomisch. Combineer ‘m bijvoorbeeld 
met pasta alle vongole, gegrilde vis of zachte 
kazen. Zeer fraai, al helemaal voor z’n 
bescheiden prijs!

12,40
NORMAAL NU

 voor   10,40

9,95
NORMAAL NU

 voor   8,95

NU OOK VERKRIJGBAAR IN WIT!

Stefano Accordini 
Tempus White 2021
VINO BIANCO

DÉ WITTE SPECIALITEIT VAN SARDINIË

Cantina del Vermentino 
Monti Isola’s Bianco 2021
VERMENTINO DI SARDEGNA

16% 
korting

10% 
korting

WIJNMAKER TIZIANO ACCORDINI

NIEUW!

NIEUW!

LEKKER BIJ  PASTA ALLE VONGOLE
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 25% reservewijnen geeft de 
typische Charles-stijl

 De ultieme combinatie van 
fraîcheur en romigheid

 Nu al verrukkelijk, na flesrijping 
nóg mooier

74,95
NORMAAL NU

 voor 59,95

20% 
korting

De Blanc de Blancs mag sinds 2018 dan een relatief 
recente toevoeging zijn aan de Charles Heidsieck-
portfolio, de liefde tussen Charles en chardonnay gaat ver 
terug. Al in 1949 was de eerste vintage Blanc de Blancs 
een feit. Deze non-vintage Blanc de Blancs is een perfecte 
aanvulling op het assortiment. Waar vlaggenschip Blanc 
de Millénaires beroemd is om z’n indrukwekkende gerijpte 
karakter, is deze Champagne gemaakt op frisheid en 
jeugdig fruit, in combinatie met een verleidelijke, zijde-
zachte en romige structuur. Om deze balans te bereiken 
én de wijn de typische Charles-signatuur te geven, werkt 
keldermeester Cyril Brun met een verhouding van 75% 
jonge wijn en 25% reservewijn. Na zorgvuldig blenden 
rijpt de wijn nog tenminste vier jaar op de gisten. Het 
eindresultaat is een buitengewoon schitterende Blanc de 
Blancs: mooi fris en strak, met tonen van citrus(schil), 
groene appel, florale tonen en een kalkachtige mineraliteit. 
Tegelijk is de smaak vol en romig, met tonen van brioche, 
gebak en iets notigheid. De mousse is uitermate delicaat, 
de afdronk is eindeloos. Geniet van deze prachtwijn 
tussen nu en zo’n zeven jaar na de oogst, al dan niet in 
combinatie met een luxe en verfijnd (vis)gerecht.

SCHITTERENDE CHAMPAGNE VAN 100% CHARDONNAY

Charles Heidsieck Blanc de Blancs
CHAMPAGNE

DECANTER - WORLD WINE 
AWARDS 2022: GOUDEN 
MEDAILLE | 96/100 PUNTEN

Very serious example, with intense biscuit 
and toast notes and such a classy texture. 
Charming.

55,00
NORMAAL NU

 voor 45,00

ONS FAVORIETE CHAMPAGNEGLAS

Riedel Veloce Champagne 
Veloce is Riedels revolutionaire nieuwe serie lichtgewicht wijnglazen. 
De glazen zijn volgens de nieuwste technieken machinaal geproduceerd 
(en daardoor relatief betaalbaar), maar hebben de sensatie van mond-
geblazen glazen. Je voelt bijna niet dat je een glas aan je lippen zet! 
Probeer Riedel Veloce Champagne nu extra voordelig in combinatie met 
de aangeboden Charles Heidsieck Blanc de Blancs. Twee grootheden, 
één onvergetelijke wijnervaring!

Drinken of bewaren? 
Waar voor de meeste non vintage-Champagne 
geldt dat ze het best jong gedronken kunnen wor-
den, kan een Champagne van dit kaliber ook uit-
stekend nog enkele jaren verder op fles rijpen. Al 
naar gelang uw voorkeur voor een jonge frisse of 
juist gerijptere stijl Champagne, kunt u de Blanc de 
Blancs meteen drinken, of nog tot zeven jaar be-
waren. Omdat een non vintage-Champgane geen 
oogstjaar kan vermelden, heeft Heidsieck een bij-
zonder slimme oplossing bedacht. Op het achter-
etiket van de fles heeft het huis zowel de mise en 
crayères als de date de dégorgement vermeld. 
Eerstgenoemde datum geeft aan wanneer de 
Champagne de kelder ingegaan is om te rijpen op 
de lies, laatstgenoemde wanneer de gisten uit de 
fles verwijderd zijn en de Champagne definitief 
gebotteld is. Zo weet u niet alleen hoe lang de 
Champagne op het domein gerijpt heeft, maar ook 
tot wanneer u ‘m zelf nog kunt bewaren!

Riedel Veloce Champagne 
wijnglas (set van 2 glazen)

18% 
korting

44,95NORMAAL 

NU
 voor 36,95

37,5 cl fles 
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PRACHTIG WIT MET SPANNING EN COMPLEXITEIT

Tenuta delle Terre Nere 
Etna Bianco 2021
SICIL IË

	Blend van lokale druiven geoogst 
in vulkanische wijngaarden

	Ingetogen en puur, met tonen van 
citrus en vuursteen

	Ideaal bij ceviche, tonijn of 
zeebaars uit de oven

De eerst aangekochte wijngaarden van Terre Nere zijn 
beplant met zo'n 5% verschillende witte druivenrassen. 
De toenmalige wijnmakers waren gewend om de 
mengelmoes bij de rode wijn te doen. Marco de 
Grazia hield ze apart en maakte er een witte wijn van, 
met veel succes. De druiven (catarratto, inzolia, 
grecanico, minnella en de met 65% dominante 
carricante) staan zoals in andere oude wijngaarden 
door elkaar heen en worden gelijktijdig geoogst. Deze 
manier van aanplant pakt goed uit en draagt bij aan 
de complexiteit van deze bijzondere witte wijn. Hij 
heeft een verfijnd aroma van appel, meloen en lichte 
botertonen. De smaak is vol, zacht en droog en eindigt 
aromatisch en mild in de afdronk. Bijzondere, 
ingetogen klasse met een enorme lengte.

19,70
NORMAAL NU

 voor 17,70

  16,70 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
15% 
korting

VINOUS | ERIC GUIDO JUNI 
2021: 91/100 PUNTEN 

 A wildly attractive and Burgundian 
bouquet (oogst 2020)

De magistrale Etnawijnen van Marco de Grazia
De Bourgogne van de Mediterranée, zo typeert eigenaar Marco de Grazia zijn verfijnde, mineralige Siciliaanse wijnen, afkomstig van 
hellingwijngaarden op de noordelijke flank van de vulkaan de Etna. De hoogte zorgt voor verkoeling en verfijning in de wijnen. De 
biologische aanplant en de ambitie om topkwaliteit te maken dwingen Marco tot lage rendementen zodat de inheemse druiven een 
prachtige expressie hebben. Benieuwd? U ontdekt twee van Marco’s verfijnde, biologische terroirwijnen deze maand extra voordelig.
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WIJNPAKKET exclusief
NORMALE PRIJS  99,70
Wijnpakketprijs 

87,65  
6 

flessen

1 Terre Nere Etna wit

1 Terre Nere Etna rood

1 Mourgues du Grès Terre d’Argence wit 

1 Mourgues du Grès Terre d’Argence rood

1 Viña del Lentisco Selvanevada wit

1 Ventisei Vino Nobile rood

12% 
korting

	Van Etna-druiven nerello 
mascalese en nerello cappuccio

	Fruitig, mineralig en subtiel 
houtgerijpt

	Heerlijk bij gevogelte, rijke 
pasta’s of gerijpte kazen

Druiven telen op de Etna is extreem lastig door de 
steile, soms bijna ontoegankelijke hellingen en de 
aanwezigheid van vulkaanas en stollingsgesteente in 
de bodem. Marco de Grazia bewijst dat er toch grote 
wijnen gemaakt kunnen worden. De hoge ligging van 
de wijngaarden – tussen 600 en 1000 meter – zorgt 
voor verkoeling voor de druiven en dus voor verfijning 
in de wijnen. De nerello mascalese (95%) en nerello 
cappuccio (5%) van de vulkanische wijngaarden 
worden pas in oktober geoogst. De wijn vergist bij 
relatief lage temperatuur (25 à 28°C) en rijpt daarna 
zo’n elf maanden in grote eikenhouten vaten van meer 
dan duizend liter. Dit voegt een subtiele houttoets toe 
aan het fraaie en bijzondere fruitaroma van de 
nerellodruif. Een fantastische, elegante rode wijn met 
een bijzondere herkomst! Drinkt u ‘m jong is ons advies 
de wijn van tevoren te decanteren.

19,70
NORMAAL NU

 voor 17,70

  16,70 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
15% 
korting

ELEGANT ÉN KRACHTIG ROOD

Tenuta delle Terre Nere 
Etna Rosso 2020
SICIL IË VINOUS | ERIC GUIDO - JUNI 

2022: 91/100 PUNTEN 

Remarkably pretty, finessed and floral 

LEKKER BIJ  GEVOGELTE
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 Met de signatuur van Vinho 
Verde-icoon Anselmo Mendes

 Fris, mineralig en droog

 Heerlijk bij schelpdieren en frisse 
salades

 Klassiek rood met tonen van 
donker fruit en specerijen

 Van handgeplukte alicante 
bouschet, aragonez en trincadeira

 Lekker bij gegrild vlees, lamstoof 
en zelfs kruidige vis

“Er is leven na Sauvignon Blanc”, schreef een Engelse 
wijnschrijver die verrukt raakte van de wijnen van Cazas 
Novas. Terecht, wat ons betreft, want hun Vinho Verdes 
zitten boordevol rijp fruit, zijn droog van smaak en hebben 
een aantrekkelijke frisheid. Hierdoor zijn ze zowel heerlijk 
als aperitief, als uitermate goed te combineren met diverse 
gerechten. De dertig hectaren wijngaarden liggen in de 
subregio Baião, het warmste en meest droge deel van dit 
doorgaans koele en vochtige wijngebied in het noorden 
van Portugal. Deze Escolha wordt gemaakt van 100% 
avesso. Hij rijpt niet in 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. Een absolute 
aanrader, zeker voor de bescheiden prijs!

Dom Rafael is het visitekaartje van Mouchão, een van de 
grote klassiekers in de Portugese wijnwereld. Het wijn-
domein telt 38 hectaren en is sinds 1901 in bezit van de 
familie Reynolds. Sindsdien heeft de tijd er welhaast 
stilgestaan. Veranderingen gebeuren hier gedoseerd en 
weloverwogen. Enkele jaren geleden is een van de 
topwijnmakers van de Alentejo, Hamilton Reis, 
aangetrokken. Niet om het roer drastisch om te gooien, 
maar wel om de wijnen geleidelijk wat soepeler en minder 
rustiek te maken. Dat proef je al terug in de Dom Rafael 
rood, die een stuk verleidelijker is dan oudere oogsten. 
De handgeplukte druiven (alicante bouschet, aragonez en 
trincadeira) worden in bakjes van 20 kilo naar de kelder 
gebracht, met de voeten geperst en daarna langzaam 
vergist in grote open gistingsbakken, lagares genaamd. 
Na de vergisting verblijft de wijn achttien maanden in 
fusten van verschillende inhoud (225, 2500 en 5000 liter) 
voor een natuurlijke stabilisatie. Dit is een prachtige, 
klassiek gemaakte Portugese wijn, die met z'n opvallende 
rijpingspotentieel ver boven z'n prijskaartje presteert.

9,20
NORMAAL NU

 voor   7,95

12,35
NORMAAL NU

 voor   10,70

HEERLIJK VERFRISSENDE VINHO VERDE

Cazas Novas Colheita Avesso 2021
VINHO VERDE

PRACHTWIJN VAN PORTUGEES ICOON MOUCHÃO

Herdade do Mouchão 
Dom Rafael Tinto 2019
ALENTEJO

13% 
korting

13% 
korting

DECANTER | SARAH AHMED - 
AUGUSTUS 2020: 92/100 PUNTEN 

Raring to go!  (oogst 2019)

EIGENAAR IAIN 

REYNOLDS RICHARDSON
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 Met een zuivere expressie van 
lokale druivenrassen

 Vol, rond en zacht van smaak

 Het ontdekken meer dan waard

 Soepel rood met zuivere, fruitige 
smaken

	Heerlijk bij pasta en pizza

	Licht gekoeld op z'n best

De familie Fausti is van oudsher specialist in het maken 
van rode wijnen. Door de jaren heeft de familie echter ook 
enkele bijzonder fraaie witte wijnen aan het assortiment 
toegevoegd. Bijvoorbeeld deze aantrekkelijke en voordelig 
geprijsde witte Falerio. De wijn is gemaakt van trebbiano-, 
pecorino- en passerinadruiven die vroeg in de koele 
ochtend worden geplukt om maximale fruitigheid te 
behouden. Hier ruikt u geen fabrieksmatige, 'technische' 
snoepjes en perendrups in de wijn zoals bij veel grote 
producenten, maar een zuivere expressie van lokale 
druivenrassen! De Falerio mag dan een slechts regionaal 
bekende wijn zijn, hij is de ontdekking meer dan waard. 
Droog van smaak, mild en uiterst plezierig. IJzersterke 
kwaliteit in deze prijsklasse.

Tenuta de Angelis is bekend geworden door het vakman schap 
van eigenaar Quinto Fausti. Meer dan vijftig jaar ervaring met 
wijngaarden op de beste plekken van Piceno verklaren zijn 
succes. Inmiddels werkt zoon Alighiero al een aantal jaren 
aan de zijde van zijn vader. Hij hecht veel waarde aan een 
biologische werkwijze en brengt geleidelijk zijn moderne 
kennis en vaardigheden in. Dat doet hij met gevoel voor 
authenticiteit en respect voor het erfgoed van zijn vader. 
Sinds de komst van Alighiero zijn de rode wijnen wat ronder 
en toegankelijker, maar nog altijd karakteristiek en onder-
scheidend. De Rosso Piceno is een onweerstaanbaar lekkere 
assemblage van sangiovese- en montepulcianodruiven, die
 na een paar maanden tankrijping wordt gebotteld. 
Fruitig, sappig, soepel en met de onmiskenbare signatuur 
van De Angelis. Ideale (na)zomerwijn!

7,85
NORMAAL NU

 voor   6,85

FRAAI ÉN VOORDELIG WIT UIT DE MARKEN

Tenuta de Angelis Falerio 2021
MARCHE

DÉ ITALIAANSE RODE (NA)ZOMERWIJN

Tenuta de Angelis Rosso 
Piceno 2020/21
MARCHE

12% 
korting

12% 
korting

7,85
NORMAAL NU

 voor   6,85

PERSWIJN - DECEMBER 2020
() GOED TOT ZEER 
GOED (oogst 2019)

DE GROTE HAMERSMA
MEI 2020: 8 
Eigenzinnig maar 
lieftallig druiventrio uit 
Fermo (oogst 2019)

QUINTO EN ALIGHIERO FAUSTI
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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

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

SEPTEMBER
wijnpakket 

NORMALE PRIJS 140,60
Wijnpakketprijs 

122,00  

1 Cazas Novas Colheita Avesso wit

1 Mouchão Dom Rafael Tinto rood

1 De Angelis Falerio wit

1 De Angelis Rosso Piceno rood

1 Accordini Tempus wit

1 Mourgues du Grès Galets rood

1 Mourgues du Grès Terre d’Argence wit

1 Mourgues du Grès Terre d’Argence rood

1 Cantina del Vermentino Isola’s wit

1 Viña del Lentisco Selvanevada wit

1 Ventisei Vino Nobile rood

1 Bon Remède La Grange Delay rood

12 
flessen

13% 
korting

 Van grenachte en syrah van oude stokken

 Krachtig, kruidig & geconcentreerd van smaak

 Trouvailles bestaan nog: topkwaliteit voor een 
scherpe prijs

9,75NORMAAL 

NU
 voor  8,70

Frédéric en Lucile Delay maken op een ambachtelijke manier 
een prachtige rode wijn van druiven uit hun beste 
wijngaarden. Ook dit kleine familiebedrijf versterkt onze 
stelling dat klein schalige productie het doorgaans wint van 
grootschalig heid als het om kwaliteit gaat. La Grange Delay 
wordt gemaakt van 70% grenache en 30% syrah, aangeplant 
in een heuvelop gelegen perceel in het dorpje Mazan, vlak bij 
de Mont Ventoux. De wijnstokken zijn er ruim 45 jaar oud en 
hebben een laag rendement van 35 hectoliter per hectare; 
ideaal voor een topwijn. Na een zachte kneuzing vergisten en 
weken de druiven bijna vijf weken lang, gevolgd door een 
korte rijping in kleine eikenhouten fusten. Het resultaat is een 
krachtige, geconcentreerde en kruidige rode wijn met een 
goed bewaarpotentieel. La Grange Delay kan gemakkelijk tot 
zeven jaar na de oogst verder rijpen, maar is nu al heerlijk bij 
lams- of rundvlees van de grill, of zomaar buiten de maaltijd 
om. Kortom, een spectaculaire kwaliteitswijn uit de zuidelijke 
Rhône – zo bewijst ook de indrukwekkende lijst met goede 
persreferenties.

SPECTACULAIRE KWALITEITSWIJN UIT DE ZUIDELIJKE RHÔNE 

Domaine du Bon Remède 
La Grange Delay 2019/20
VENTOUX

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2021: BRONZEN 
MEDAILLE | Rich, concentrated fruits (oogst 2019) 10% 

korting
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