
Alle in dit bericht vermelde wijnen worden rechtstreeks van de wijnboer door ons geïmporteerd

PERSWIJN WIJNCONCOURS 
100 BESTE WIJNEN VAN 2022: 
WINNAAR RODE WIJNEN TOT 
€ 10,- | Heerlijk soepel en sappig 
rood voor een aantrekkelijke prijs

MELD U AAN VIA ONZE WEBSITE.

DOMAINE BESSA VALLEY 
ENIRA RED 2017/18

 Van iconische Saint-Émilion 

producent Von Neipperg

DI LENARDO VINEYARDS SANTA 
PAZIENZA PINOT GRIGIO 2021

 Zuivere, elegant 
 smakende Pinot Grigio

14,85
NORMAAL NU

 voor 13,40  
8,95

NORMAAL NU
 voor 7,95

VANAF NU UW 
WIJNBERICHT 
OOK DIGITAAL 
ONTVANGEN? 11% 

korting

DIT WIJNBERICHT IS GELDIG VAN 1 T/M 31 JANUARI 2023

 De Angelis Rosso Piceno Superiore 
winnaar in Perswijns top 100 van 2022!

NIEUW!

WINTERWERKZAAMHEDEN IN 

 DE WIJNGAARD VAN DE ANGELIS

9,75
NORMAAL NU

 voor  8,95

WINNAAR

100 BESTE VAN 2022
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 Door Marco Bernabei, zoon van 
de beroemde wijnconsultant 

 Blend van sangiovese met een 
beetje cabernet en merlot

 Lekker zo, ook perfect bij de 
 pizza of pasta

9,95
NORMAAL NU

 voor   8,95

Betaalbare Chianti is niet moeilijk te vinden – er wordt meer 
dan voldoende geproduceerd. Goéde betaalbare Chianti 
vinden is een andere discussie. Veel van de generieke 
Chianti-productie is naar onze mening van matige kwaliteit. 
Deze Chianti van Paxa wist ons meteen te overtuigen. Het 
wijnhuis, dat z’n naam ontleent aan de Etruskische wijngod 
(Fufluns Pacha), maakt wijnen in het gebied dat eens het rijk 
der Etrusken was: Toscane, Latium en Umbrië. De wijnmaker 
is Marco Bernabei, zoon van de beroemde wijnconsultant 
Franco Bernabei. Het wijnvak is hem met de paplepel 
ingegoten, evenals de overtuiging dat wijn jaar in jaar uit 
een consistente kwaliteit moet hebben. Deze soepele, rijpe 
Chianti maakt hij van de Toscaanse oerdruif sangiovese, 
aangevuld met 15% cabernet en merlot. De druiven komen 
uit diverse zonnige wijngaarden in het Chiantigebied, 
gelegen op een hoogte van 250 meter. Eenmaal optimaal 
rijp geoogst, worden de druiven apart gevinifieerd. Na de 
vergisting en persing rijpen de wijnen zo’n negen maanden, 
deels in roestvrijstalen tanks, deels in houten vaten. Tot slot 
worden de verschillende cuves geassembleerd en gebotteld. 

Het resultaat is een fraaie, toegankelijke 
Chianti, met een sappige, fruitige en 
verleidelijke smaak dankzij goed gedoseerd 
eiken. Heerlijk Toscaans rood, voor een 
opvallend scherpe prijs.

SOEPELE, RIJPE STIJL  CHIANTI

Paxa Winery 2021
CHIANTI 

NIEUW!

WIJNMAKER MARCO BERNABEI
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 Spatzuivere biologische Viognier

 Van wijnmakersduo Marc Gómez 
en Thomas Feenstra

 Uitzonderlijke kwaliteit in deze 
prijsklasse

Deze LLoma Bona Viognier is de eerste vrucht van de 
bijzondere samenwerking tussen twee talentvolle 
wijnmakers: Spanjaard Marc Goméz en Nederlander 
Thomas Feenstra. Wat de beide mannen verbindt, is een 
enorme passie voor wijn en voor wijnland Spanje. Met hun 
brede ervaring in de wijnwereld zien ze nog ontzettend 
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
VINO DE ESPAÑA  

11% 
korting

7,95
NORMAAL NU

 voor  6,95

DE GROTE HAMERSMA  
JULI 2022: 8

        Het weelderige fruit van de 
viognier, z’n zwoele bloesemgeuren, heeft 
hier in de smaak ook iets pittig Spaans en 
blijft daarbij toch helder en zacht van smaak.

	Van biologisch geteelde pecorino 

	Vol, intens van smaak en heerlijk 
sappig

	Mooi bij vitello tonnato, pasta 
met pesto of zeebaars

12,95
NORMAAL NU

 voor   11,50

11% 
korting

Wie in de Italiaanse Abruzzen karakteristieke kwaliteit 
zoekt, komt al snel terecht bij een groepje van gepassio-
neerde kleine wijnbedrijven. Eén daarvan is Azienda 
Collefrisio, nabij het stadje Frisa. Met een kleine bezetting 
worden hier biologische wijnen gemaakt die tot de aller-
beste van de streek behoren. Deze krachtige, droge witte 
wijn is gemaakt van de pecorinodruif. Dit autochtone 
Italiaanse ras wordt vrijwel uitsluitend aangeplant in de 
Abruzzen en de iets noordelijker gelegen Marken. De 
druif is bezig aan een comeback en wordt door kenners 
hoog gewaardeerd. Wijnmaker Amedeo de Luca maakt 
er een volle, loepzuivere witte wijn van, met een prachtig 
evenwicht tussen opwekkend frisse zuren en een verleide-
lijke, volle smaak. Een prima culinaire match met smaak-
volle gerechten als vitello tonnato, pasta met pesto of 
zeebaars uit de oven.

KARAKTERVOL WIT UIT DE ABRUZZEN

Collefrisio Vignaquadra 
Pecorino 2021/22
TERRE DI CHIETI 

DECANTER - WORLD WINE 
AWARDS 2020: ZILVEREN 
MEDAILLE | 90/100 PUNTEN 
Nice complexity and layers of 
flavour (oogst 2019)
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WINNAAR IN PERSWIJNS TOP 100 VAN 2022!  

Tenuta De Angelis 2019
ROSSO PICENO SUPERIORE

 Soepele, houtgerijpte blend van 
sangiovese en montepulciano

 Met een verbluffende prijs-
kwaliteitverhouding

 Heerlijk als borrelwijn en bij 
pasta, pizza of gegrild vlees

Alighiero Fausti maakt in de Italiaanse Marken een 
moderne rode wijn van perfect rijpe montepulciano- en 
sangiovesedruiven. Dat doet hij met respect voor de 
traditie van het familiebedrijf, maar ook met zijn eigen 
signatuur. Zo wijzigde Alighiero niet de druivensamen-
stelling van deze al lang bestaande wijn, maar wel het 
oogstmoment. Als eigentijdse wijnmaker is hij namelijk 
gespitst op het optimaliseren van de rijpheid van de druif 
en let hij sterk op de zachtheid van de tannine. Volgens de 
oude inzichten is een druif al rijp als deze voldoende 
suiker bevat. Alighiero laat juist vooral de rijpheid van de 
tannines in de schil bepalend zijn voor het oogstmoment. 
Deze eikengerijpte Rosso Piceno Superiore is dan ook een 
mondvullende, soepele, rode wijn met een perfecte balans 
tussen sappigheid en spanning. Terecht een van onze 
meest gewaardeerde rode wijnen uit Italië, zowel door 
onze klanten als door de schrijvende pers. 9,75

NORMAAL NU
 voor   8,95

PERSWIJN WIJNCONCOURS 
100 BESTE WIJNEN VAN 2022: 
WINNAAR RODE WIJNEN TOT 
€ 10,- | Heerlijk soepel en sappig 
rood voor een aantrekkelijke prijs

WINNAAR

100 BESTE VAN 2022

0223825 WIJNBERICHT JAN 2023 .indd   40223825 WIJNBERICHT JAN 2023 .indd   4 23-12-2022   10:4623-12-2022   10:46



 Zuivere, elegant smakende 
 Pinot Grigio

Afkomstig van wijngaarden in 
Friuli

Vroeg geplukte druiven geven 
frisse, sappige stijl

Massimo di Lenardo is al jarenlang onze betrouwbare 
leverancier van witte en rode wijnen uit Friuli, het 
kleine, exclusieve gebied in het noordoosten van Italië. 
Naast zijn volle en vaak ook houtgerijpte witte wijnen, 
maakt Max een kleine hoeveelheid lichtere Pinot Grigio 
van vroeg geplukte druiven, Santa Pazienza genaamd. 
De structuur is wat eleganter en de smaak fris en 
doordrinkbaar. Om Santa Pazienza te onderscheiden 
van zijn Friuliwijnen, maakt Max gebruik van de 
herkomstbenaming Pinot Grigio delle Venezie. Die dekt 
weliswaar een veel groter gebied met ook minder goed 
gelegen wijngaarden, maar het bijzondere van de Pinot 
Grigio van Max is dat de percelen in het Friuligebied 
liggen. Dat proef je terug, want deze Pinot Grigio is 
onderscheidend door zijn zuiverheid en frisheid. 8,95

NORMAAL NU
 voor   7,95

NIEUW VAN MASSIMO DI LENARDO

Di Lenardo Vineyards Santa 
Pazienza Pinot Grigio 2021
DELLE VENEZIE

11% 
korting

WIJNMAKER MASSIMO DI LENARDO

NIEUW!
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INDRUKWEKKENDE 'SINGLE VINEYARD' RIOJA IN RESERVA-STIJL 

Viña del Lentisco 
Villota Tinto 2019/20
RIOJA

 Uit Rioja Alavesa, de 'Côte d'Or' 
van de streek

Met 18 maanden rijping in vaten 
van Frans eiken

Nu heerlijk en geschikt voor 
verdere flesrijping

In 2013 maakte de familie Pérez Villota zich los van 
een samenwerking met de fameuze Viñedos del 
Contino, nam hun prachtige, oude wijngaarden mee en 
startte een eigen artisinale bodega. Op hun ‘single 
estate’ werkt de familie kleinschalig en worden de 
wijnen uitsluitend van zelf verbouwde druiven gemaakt. 
De wijngaarden van het familiebedrijf hebben 
bovendien een prominente ligging in de Rioja Alavesa, 
direct aan de rivier de Ebro. Insiders beschouwen deze 
strook land als de ‘Côte d’Or’ van de Rioja, die grand 
cru-waardige wijnen op kan leveren. De Villota Tinto is 
een zorgvuldig samengestelde blend van tempranillo, 
graciano en garnacha. Na de handpluk gisten de 
druivenrassen afzonderlijk. Hierna volgt de assemblage 
en een rijping van achttien maanden in kleine vaten van 
Frans eikenhout met een extra fijne structuur. Het geeft 
een prachtige, verfijnde Rioja met smaaklengte en 
potentie om verder te rijpen in de fles. Decanteer de 
wijn bij voorkeur om direct te genieten van de fraaie 
aroma’s.

21,60
NORMAAL NU

 voor 18,95

17,95 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
16% 
korting

WIJNTEAM VILLOTA

DE GROTE HAMERSMA MEI 2022: 9

VINOUS | JOSH RAYNOLDS - 
APRIL 2021: 93/100 PUNTEN

Concentrated yet lively in style with a 
smoky mineral quality that adds cut to the 
impressively long, floral- and spice-driven 
finish. This is a bodega to watch closely.

Sap vloeit en het kruidenrek voorziet nog in wat kaneel, 
vanille en een snufje vijf kruiden kruid terwijl de fluwelen 
tannine gordijnen zich langzaam openvouwen.
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WIJNPAKKET exclusief
NORMALE PRIJS 111,90
Wijnpakketprijs 

98,00  
6 

flessen

1 Domaine Vico Le Bois du Cerf wit

1 Smith & Sheth Sauvignon Blanc wit

1 Michel Redde La Moynerie wit

1 Domaine Bessa Valley Enira rood

1 Domaine Vico Le Bois du Cerf rood

1 Viña del Lentisco Villota rood

12% 
korting

 Verfijnd wit met veel 
smaaklengte en rondheid

Nu al heerlijk bij fijne 
visgerechten en als aperitief

Kan ook nog gemakkelijk 2 à 3 
jaar verder rijpen

De broers Sébastien en Romain Redde behoren tot de 
beste Sauvignon-wijnmakers in de Loire. Ze produceren 
hun wijnen op een van de mooiste terroirs van Pouilly-
Fumé. Deze voortreffelijke, loepzuivere Sauvignon geldt 
als de referentiekwaliteit van het wijngoed. De druiven 
komen uit de wijngaard La Moynerie, met de beroemde 
ondergrond van silex (vuursteen), kalk en klei. In de 
kelder werken de broers op een natuurlijke wijze, dat wil 
zeggen zonder gebruik van gistculturen en 
procesversnellende enzymen. Na de vergisting blijven de 
inactieve ‘wilde’ gistcellen geruime tijd in contact met de 
wijn, wat zorgt voor een extra ronde en volle smaak. Het 
resultaat: een topkwaliteit Pouilly-Fumé die makkelijk een 
aantal jaren verder kan rijpen. Volgens velen een van de 
mooiste Sauvignons in ons assortiment.

21,80
NORMAAL NU

 voor 19,95

18,95 VANAF 12 FLESSEN

   tot 
13% 
korting

UNIEKE KWALITEIT SAUVIGNON VAN TOPPRODUCENT

Michel Redde 
La Moynerie 2020
POUILLY-FUMÉ

LEKKER BIJ  DELICATE VISGERECHTEN

JANCISROBINSON.COM | 
TAMLYN CURRIN - AUGUSTUS 
2021: 17/20 PUNTEN

This is pretty damn classy (oogst 2019)
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 Bijzondere bioblend van 
montepulciano en nielluccio

 Met de verfijnde, frisse Mourgues 
du Grès-signatuur

 Perfect bij gedroogde Franse of 
Italiaanse vleeswaren

Reizigers (voyageurs), dat zijn de montepulciano- en 
niellucciodruiven in de wijngaarden van François Collard 
zeker. De montepulciano is hartstikke Italiaans, de 
nielluccio is een specialiteit van Corsica en de lokale 
variant van sangiovese. Dat ze neergestreken zijn in de 
Franse Costières de Nîmes, heeft ermee te maken dat de 
klimaatverandering ook voor François tastbaar is. 
Vanwege de stijgende temperaturen experimenteert hij al 
jaren met diverse mediterrane druivenrassen. Over de 
resultaten met de montepulciano en nielluccio was 
François zozeer te spreken, dat hij besloot een unieke 
blend te creëren. Hij vergist de gelijke delen 
montepulciano en nielluccio spontaan, zonder 
toevoeging van sulfiet. De wijn rijpt zes maanden in 
betonnen vaten en wordt dan gebotteld. De 
montepulciano geeft rijpheid en een zachte structuur, de 
nielluccio finesse en frisheid. Les Voyageurs is dan ook 
een fantastische, originele rode biowijn, van verrassende 
druivenrassen, maar wel met de zo herkenbare 

Mourgues du Grès-signatuur van spanning, 
frisheid en souplesse. Drink ‘m gewoon zo, 
of in combinatie met gedroogde Franse of 
Italiaanse vleeswaren. Deze 2020 is de 
eerste oogst, maar smaakt wat ons betreft 
naar meer!

GESLAAGD EXPERIMENT VAN FRANÇOIS COLLARD

Mourgues du Grès 
Les Voyageurs 2021
VIN DE FRANCE

12% 
korting

11,20
NORMAAL NU

 voor  9,80

LA REVUE DU VIN DE FRANCE  
SEPTEMBER 2022: 90/100 
PUNTEN

NIEUW!
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15,85
NORMAAL NU

 voor  13,95

 Van de lokale niellucciu en 
sciaccarellu en een beetje syrah

 Geen klaring en slechts lichte 
filtering voor behoud van 
expressie

 Onverslaanbaar lekker bij 
gedroogde ham en worst

11% 
korting

Manu Venturi’s rode Le Bois du Cerf is een schoolvoorbeeld 
van goede Corsicaanse rode wijn. Hij is licht van kleur, 
verfijnd geurend naar rood fruit en kruiden en elegant, 
fris-sappig en droog van smaak. Het is de verrassend koele 
temperatuur in de hoger gelegen wijngaarden die het 
mogelijk maakt om wijn te produceren met een welhaast 
noordelijke finesse. Manu is bovendien gepassioneerd 
natuurliefhebber, zorgt voor grote biodiversiteit op zijn 
domein en werkt bijna vanzelfsprekend biologisch en 
biodynamisch. De traditionele Corsicaanse druiven 
niellucciu, sciaccarellu en een deel syrah bepalen het 
karakter van de wijn. De Italiaanse invloed op het eiland 
vind je onder meer terug in de niellucciu, die verwant is 
aan de sangiovese en in het verre verleden door Italianen 
is aangeplant. Na de handpluk volgt de vergisting met 
behulp van wilde gisten in betonnen cuves. Hierin rijpt 
Manu de wijn vervolgens nog twaalf tot achttien maanden, 
waarna hij ‘m niet geklaard en slechts licht gefilterd bottelt. 
Een kenmerkende mediterrane eilandwijn!

ELEGANTE, FRISSAPPIGE RODE CORSICAAN

Domaine Vico Corse Le Bois 
du Cerf Rouge 2020
CORSE

	Maximale terroirexpressie 
dankzij minimalistische 
werkwijze

	Rijp appel- en perenfruit, witte 
bloemen, anijs en amandel

	Fantastisch als aperitief of bij 
lichte visgerechten

15,85
NORMAAL NU

 voor  13,95

11% 
korting

De witte Le Bois du Cerf, gemaakt van 100% vermentinu 
(ook bekend onder de namen vermentino en rolle), valt 
positief op in het groeiende aanbod van wijnen van deze 
mediterrane druif. Producent en Corsica-ambassadeur 
Manu Venturi maakt een ragfijne variant met spanning en 
sappigheid. Zijn liefde voor de Corsicaanse biodiversiteit 
uit zich welhaast vanzelfsprekend in een biologische 
certificering en zelfs biodynamisch boeren. De druiven 
van topkwaliteit oogst Manu met de hand in hooggelegen 
wijngaarden. Eenmaal in de kelder laat hij ze zonder 
toevoegingen van gistculturen vergisten in betonnen 
cuves. De zo ontstane wijn laat hij nog zes maanden 
verder rijpen op de lie, om ‘m vervolgens slechts licht 
gefilterd te bottelen. Deze minimalistische werkwijze levert 
een schitterende, pure witte wijn op met maximale fruit- 
en terroirexpressie. Heerlijk bij vis met tomaat uit de oven.

PURE, VERFIJNDE CORSICAANSE VERMENTINU 

Domaine Vico Le Bois 
du Cerf Vermentinu 2021
CORSE

LA REVUE DU VIN DE FRANCE  
JUNI 2021: 90/100 PUNTEN

 Un vin franc, avec du caractère (oogst 2020)

WIJNMAKER MANU VENTURI
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STEVE SMITH 

 Van druiven van oude stokken 
uit subregio Wairau

 Geselecteerd door Master of 
Wine Steve Smith

 Rijp en intens, maar ook met 
mooie frisheid en spanning

Smith & Sheth is niet zomaar een duo. Steve Smith is een 
grootheid in de Nieuw-Zeelandse wijnwereld: hij is 
wijngaardenier, een van de weinige Nieuw-Zeelandse 
Masters of Wine en stond aan de wieg van het beroemde 
wijngoed Craggy Range. Texaan Brian Sheth is investeerder 
en natuurbeschermer. Wat de twee verbindt is een enorme 
liefde voor Nieuw-Zeeland en – u raadt het al – wijn. Hun 
beider droom was het maken van wijnen afkomstig van de 
allermooiste terroirs in Nieuw-Zeeland. En zo kwam de 
indrukwekkende serie Cru tot stand. De druiven voor de 
Sauvignon Blanc oogst het duo van oude stokken in Wairau, 
de Marlborough-subregio die geldt als het historische hart 
van deze beroemde wijnstreek. De kiezelrijke bodems nabij 
Renwick zorgen hier, doordat ze warmte vasthouden, voor 
wijnen met een intens en rijp karakter. Dankzij de volwassen 
leeftijd van de wijngaard zijn de opbrengsten laag en de 
druiven geconcentreerd. Eenmaal optimaal rijp geoogst volgt 
een eenvoudige vinificatie: de druiven worden ontsteeld, 
gekneusd, zacht geperst en vergist in 75% roestvrijstalen 
tanks en 25% gebruikte, grote eikenhouten vaten. Het 
resultaat is een magnifieke Sauvignon Blanc die zonder meer 
tot de top van Nieuw-Zeeland behoort.  

SCHITTERENDE NIEUWE AANWINST UIT NIEUW-ZEELAND

Smith & Sheth Wairau Cru 
Sauvignon Blanc 2021 
MARLBOROUGH

21,95
NORMAAL NU

 voor   19,95

NIEUW!

De stijlvolle Extreme White wijnglazen zijn uitermate 
geschikt voor aromatische witte wijnen met een niet te volle 
body en opwekkende frisheid. Zoals deze prachtige 
Marlborough Sauvignon Blanc van Smith & Sheth, of een 
mooie Riesling of Verdejo. De speciale vorm is niet alleen 
fraai ontworpen, maar zorgt ook voor een optimale geur- 
en smaakbeleving – het handelsmerk van het Oostenrijkse 
Riedel. Ideale glazen om in uw collectie te hebben dus.

VOOR DE PERFECTE WIJNBELEVING

Riedel Extreme White wijnglas 

58,20
NORMAAL NU

 voor 44,00

Riedel Extreme White 
wijnglazen (set van 4 glazen) 

24% 
korting

VINOUS | REBECCA GIBBS 
MW - JANUARI 2022: 
93/100 PUNTEN

THE REAL REVIEW | BOB 
CAMPBELL MW - MAART 2022: 
95/100 PUNTEN 

Well-formed thanks to both texture and 
tension

Ripe, concentrated sauvignon blanc 
from a very favourable vintage. 
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VERRASSENDE, ORIGINELE WITTE HONGAAR  

Château Pajzos 
Furmint 2021
TOKAJ

RONAN LABORDE

 Van iconische Saint-
Émilionproducent Von Neipperg

 Houtgerijpte blend van 
Bordeauxdruiven en syrah

 Nu op dronk, kan gemakkelijk nog 
enige jaren verder rijpen 

	Van de eigenaren van beroemd 
Pomerolhuis Clinet

	Gemaakt met natuurlijke gisten 
en zonder houtrijping

	Fraai als aperitief, bij vis of 
gevogelte  

Stephan von Neipperg is de fameuze eigenaar van de 
gerenommeerde grand cru classé Château Canon La Gaf-
felière uit Saint-Émilion. In 1999 startte hij met een Duitse 
zakenpartner een nieuwe wijngaard in de Bulgaarse Bes-
savallei, 150 kilometer zuidoostelijk van Sofia. De promi-
nente aanwezigheid van kalksteen en klei in de bodem 
doet denken aan de betere Saint-Émilionwijngaarden en is 
een van de belangrijkste redenen waarom Von Neipperg 
hier grote kansen ziet. In 2005 was de wijngaard - met 
merlot (52%), syrah, petit verdot en cabernet sauvignon - 
gereed voor de eerste oogst. Nu is de kwaliteit indrukwek-
kend. Enira is een knap gemaakte, luxe rode wijn met ver-
fijnd gebruik van eikenhout, een warme, volle smaak en 
een lang aanhoudende, zachte afdronk. De vinificatie van 
de handgeplukte druiven, met sorteertafels en de tweede 
malolactische gisting in eikenhouten fusten, lijkt sterk op de 
werkwijze in Saint-Émilion. De rijping duurt twaalf maan-
den en vindt plaats in één, twee en drie jaar oude fusten. 
Hierdoor is de houtinvloed mooi gedoseerd. Dit maakt 
Enira tot een bijzondere wijn, die liefhebbers van kwaliteits-
volle en zachte rode wijn zeker zal aanspreken.

De witte Tokaji van de legendarische furmintdruif heeft al 
eeuwenlang een goede reputatie. Met name de zoete wijnen 
zijn wereldberoemd. Droge witte furmint was eigenlijk niet zo 
interessant, tót de intrede van moderne vinificatietechnieken. Dit 
bleek wel toen we – na heel veel andere Hongaarse wijnen – 
deze Pajzos proefden! De Franse eigenaar van dit wijnhuis, de 
familie Laborde van het vermaarde Château Clinet in Pomerol, 
heeft zich dan ook gespecialiseerd in droge witte Tokaji. Ronan 
Laborde maakt deze originele, hedendaagse witte wijn met 
behulp van moderne keldertechnieken. Hij is wars van 
uniformiteit en enkelvoudige aroma’s. Ronan voegt dan ook 
geen gistcultuur toe, maar gebruikt de ‘wilde’ gisten uit de 
wijngaard en de kelder. Bovendien laat hij houtrijping 
achterwege. Hij toont hiermee respect voor de traditionele 
furmintdruif en het bijzondere terroir in de regio Tokaj-Hegyalja. 
Het resultaat is een heerlijke droge witte wijn die een 
opvallende plaats inneemt in ons assortiment.

14,85
NORMAAL NU

 voor   13,40

10,50
NORMAAL NU

 voor   9,40

LUXE BULGAAR MET DE KLASSE VAN BORDEAUX 

Domaine Bessa Valley 
Enira Red 2017/18
BESSA VALLEY

PERSWIJN - NOVEMBER 2019: 
DERDE PLAATS IN DE PROEVERIJ 
BULGAARS ROOD |  () 
ZEER GOED TOT UITSTEKEND

Vol maar fris, fijn opgevoed, mooie lengte 
(oogst 2015)

JANCISROBINSON.COM | 
JANCIS ROBINSON - 

DECEMBER 2021: VERY GOOD 
VALUE | 17/20 PUNTEN

0223825 WIJNBERICHT JAN 2023 .indd   110223825 WIJNBERICHT JAN 2023 .indd   11 23-12-2022   10:4623-12-2022   10:46



Ceramstraat 104 
3312 SJ Dordrecht 
tel: 078-614 02 08  
info@boonstoppelwijnen.nl 

Check voor alle wijnen en overige 
aanbiedingen onze website:

HETWIJNPORTAAL. NL

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

JANUARI
wijnpakket 

NORMALE PRIJS 151,55
Wijnpakketprijs 

132,50  

1 Di Lenardo Vineyards Santa Pazienza wit

1 Marc & Thomas Viognier wit

1 Collefrisio Pecorino wit

1 Domaine Vico Le Bois du Cerf wit

1 Château Pajzos Furmint wit

1 Smith & Sheth Sauvignvon Blanc wit 

1 Tenuta De Angelis Rosso Piceno rood

1 Paxa Winery Chianti rood

1 Mourgues du Grès Les Voyageurs rood

1 Domaine Vico Le Bois du Cerf rood

1 Domaine Bessa Valley Enira rood

1 Château Puech-Haut Les Complices rood

12 
flessen

12% 
korting

 Verrukkelijke assemblage van grenache en 
syrah

 Fruitig, kruidig en toegankelijk van smaak

 Combineert goed met gegrild vlees of een 
stoofschotel 

11,80NORMAAL 

NU
 voor 10,50

Les Complices is de op fruit en soepelheid gemaakte rode 
wijn van het prestigieuze Château Puech-Haut in de 
Languedoc. De wijnmaker selecteert hiervoor de typische 
Zuid-Franse druiven grenache en syrah van jonge stokken en 
vult aan met een klein deel van de meer geconcentreerde 
wijnen die bestemd zijn voor de prestige wijnen. Het 
resultaat is een verrukkelijke en zeer kenmerkende 
Languedoc-assemblage die snel na de botteling al optimaal 
smaakt. Les Complices hoeft dan ook niet verder te rijpen en 
biedt direct drinkplezier.

FRAAIE KENNISMAKING MET TOPDOMEIN PUECH-HAUT 

Château Puech-Haut 
Les Complices 2019
LANGUEDOC

11% 
korting

JEB DUNNUCK - AUGUSTUS 2020:
90/100 PUNTEN | Just a great drink (oogst 2018)
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