Rioja Blanco, “Real de a8” , Bodega Don
Sancho de Londoño, Spanje
Druivenras
Viura
Karakter
Aromatische wit met zacht fruit en frisse
zuren, gemaakt van 100% Viura.
Hoe word de wijn bereidt?
De druiven worden geplukt in de koele
ochtenduren. En in kleine kratjes naar de
kelder gebracht. Hier worden ze ontsteeld en
gekneusd. De schillen blijven gedurende 3
dagen in contact met de most. De wijn
fermenteert daarna langzaam gedurende 30
dagen op 12°C

Waar komt de wijn vandaan?

De wijn komt uit Rioja Alta, die zijn
verdeeld over de dorpen Briones, met
voornamelijk klei en kalksteen in de
bodem en Arenza met zandbodem.
Deze dorpen liggen op 568 meter
hoogte. In 2004 was de bouw van een
nieuwe bodega klaar.
Lekker bij
Deze aromatische wijn is heerlijk als aperitief.
En ook lekker bij een stukje witte vis.
Serveertempratuur
8 à 10ºC

Wie maakt deze wijn?

De wijn word gemaakt door Familie Bodegas

Ramón Castaño Santa, oprichter van
Bodegas Castaño, begon in 1950 met het
produceren van de eerste bulkwijnen. Als
pionier in het gebruik van de Monastrelldruif, breidde hij het familie-erfgoed uit met

de aankoop van nieuwe landgoederen. Met
de geleidelijke integratie van zijn drie zonen,
Ramón, Juan Pedro en Daniel Castaño,
kwam er innovatie, waarmee de deuren naar
de internationale markt werden geopend.

DOM DORIAC CHARDONNAY RÉSERVE
Karakter

Romige, sappige witte wijn met veel rijp wit/geel
fruit zoals peer, perzik en kruidigheid en bloemig
in de neus, iets zwoel en soepel. Licht vettig in
de mond, houttonen. Moderne herkenbare ZuidFranse commerciële stijl die beslist in de smaak
valt bij een breed publiek.

Hoe word de wijn bereid?
De druiven voor deze wijn worden machinaal
geoogst in nacht en vroege ochtend om oxidatie
zoveel mogelijk te voorkomen en de fruitaroma’s
zoveel mogelijk te behouden. Na de vergisting
wordt de wijn verder gedeeltelijk opgevoed
roestvrij staal en vindt de malolactische gisting
plaats. Een ander deel wordt op groot hout
gelagerd voor 12 maanden, rijpend op de lie. Na
stabilisatie vindt een lichte filtering plaats en
wordt de wijn gebotteld.
Wie maakt deze wijn?
Deze wijn wordt gemaakt bij de Coöperatie
Narbonnais, een samenwerkingsverband sinds
1936 van ruim 300 wijnboeren met een
gezamenlijk areaal van 2500 ha.
Waar komt de wijn vandaan?
Met bijna 250.000 ha wijnbouwgrond is de
Languedoc-Roussillon na La Mancha het
grootste wijnbouwgebied ter wereld. Het dorpje
Ouveillan ligt in het departement Hérault aan de
Franse zuidkust, een 25tal km ten westen van
Béziers. Het ligt in het grote wijngebied
Languedoc, dat globaal loopt vanaf Nîmes tot
voorbij Narbonne, waar het overgaat in de
Roussillon. Het klimaat is mediterraan, veel zon,
koelte vanuit zee, voldoende neerslag en
nauwelijks vorst. In de Languedoc liggen een
aantal betere cru’s zoals Saint-Chinian en PicSt.-Loup, die verkocht worden als AOP dat staat
voor Appellation Controlée Protégée. Daarnaast
is er een algemene Indication Géographique

Protégée, de IGP Vin de Pays, geldend
voor de 4 departementen Gard, Hérault,
Aude en Pyrénées Orientales. Daarbinnen
bestaan weer een aantal kleinere
specifieke IGP-gebieden met een eigen
naam. Ver voor de Romeinse tijd werd
hier al wijn verbouwd. Later was het
gebied bekend door de grote
hoeveelheden bulkwijn van bescheiden
kwaliteit. Zo'n 20 jaar geleden is het roer
omgegaan, tal van druivenrassen van
elders uit Frankrijk werden aangeplant,
denk aan o.a. sauvignon blanc,
chardonnay, merlot.

Lekker bij
Deze wijn met houttonen is heerlijk als
aperatief, lekker bij gegrilde groente en bij
gerechten zoals een carpaccio.
Serveertempratuur
8 à 10ºC

Overige informatie

De wijnwet voor de AOP-wijnen in Languedoc
en Roussillon staat alleen druivenrassen toe, die
er van oudsher aangeplant waren. Veel bekende
rassen uit andere wijngebieden, zoals
sauvignon, chardonnay, merlot en cabernet
sauvignon zijn er in de laatste decennia
aangeplant. Door experimenten is namelijk
gebleken, dat deze rassen hier uitstekende
wijnen voortbrengen. Cépage wijnen, (wijnen
gemaakt van één druivenras) of wijnen waarin
diverse druivenrassen zijn geblend, mogen
echter niet als Appellation d’Origine Protégée
worden aangeboden, maar wel als IGP Pays
d’Oc. Het woord Oc is afgekort van Occitanië,
een lokale naam voor het gebied van de
Languedoc-Roussillon. Wijnbouw is hier al van
ver voor de jaartelling, het klimaat is uitstekend,
veel zon, voldoende regen en nauwelijks
nachtvorst

Pinot Grigio Delle Venezie 'Terre di Marca'
Ramato
Karakter
Een lichte kleur met een rossige zweem. De geur
is intens en vol en flink aromatisch met exotisch
fruit, grapefruit en honing. Smaak met veel body,
frisheid en een perfecte balans met in de afdronk
veel rijp fruit en een hint van eikenhout.

bestrijdingsmiddelen als pesticiden en
insecticiden gebruikt, de bemesting is
organisch. De bodem is hoofdzakelijk
kalkhoudend.

Hoe word de wijn bereid?

De regio van Motta di Livenza ligt in
Veneto ten oosten van Treviso op de
grens met Friuli. Dit gebied ten noorden
van Venetië is beroemd om de pinot
grigio’s. Op de verweerde kalkbodems in de koele
heuvels staan de pinot grigio druiven afgewisseld
met de glera (voor Prosecco).

Eind september/begin oktober worden de
druiven voor deze wijn geoogst. De druiven
worden dan licht gekneusd in de pers en
ondergaan dan een koude schilweking van
ongeveer 6 uur. Daarna worden de druiven
geperst. Door de schilweking krijgt deze pinot
grigio zijn typische koperachtige kleur (Ramato).
De rijping is gedeeltelijk op staal en een gedeelte
van de wijn rijpt verder op eikenhouten vaten.

Wie maakt deze wijn?

Het familiebedrijf Corvezzo wordt gerund door de
3e en 4e generatie. Renzo Corvezzo staat samen
met zoon Giovanni en dochter Katia aan het roer
van dit domein dat 160 ha groot is. Het is
gelegen tussen de plaatsen Cessalto en Motta di
Livenza in het achterland van Treviso aan de
befaamde 'Strada dei Vini del Piave'. Het is
momenteel een van de (zo niet de) grootste
biologisch werkende producent(en) van Veneto.
In de wijngaarden worden geen

Waar komt de wijn vandaan?

Lekker bij

Heerlijk bij lichte visgerechten zoals de salade
oosters of de coquilles. Ook lekker bij de steak
tartaar.

Serveertempratuur
10 à 12ºC

Overige informatie

Deze wijn is bio gecertificeerd en ook geschikt
voor veganisten (ICEA certificatie) dus geklaard
of gefilterd zonder gebruik van dierlijke eiwitten.
Pinot grigio kan indien volrijp geoogst wat kleur
ontwikkelen in de schil, in deze witte wijn dan ook
een rossige zweem.

Côtes du Rhone Blanc, “à la Rêverie”, Château
Montfrin, Frankrijk
Karakter
Oranjebloesem en acacia geuren, honing fris
en fruitig.
Hoe wordt de wijn bereid?
Deze verleidelijke wijn wordt gemaakt van
Grenache Blanc en Roussanne druiven groeien
op een klei en kalkrijke bodem met grote keien
die de warmte van de zon goed vasthouden.

Wie maakt deze wijn?
Château de Montfrin, gesitueerd tussen de
Languedoc en de Provence en de rivieren de
Rhône en de Gard, kent een lange, rijke
geschiedenis. “Montfrin” vertaalt zich
letterlijk als “berg van de wilde dieren” want
bevindt zich op een hoogte waar dieren
konden vluchten voor de woeste
overstromingen van de rivieren. Het
landgoed heeft zowel wijngaarden als
olijfbomen en begon ooit als olijfolie
producent. De 100 hectare wijngaarden
werden later aangekocht. De percelen liggen
verspreid over Costières de Nîmes, Côtes du

Rhône en Vin de Pays de Pont de Gard.
Dit domein werkt sinds 2013
biologisch. De meeste wijngaarden
bevinden zich op hellingen van het
uiterste zuid-oost punt van de Rhône.
Eigenaar van het domein is voormalig
acteur en producent Jean-René de
Fleurieu en wijnmaker is Benjamin
Béguin.
Waar komt de wijn vandaan?
De Rhônestreek wordt meestal opgedeeld in
de noordelijke en het zuidelijke gedeelte. De
wijnen uit het noordelijke gedeelte, waar de
syrah druif de plak zwaait, verschillen dan
ook veel met deze uit het zuidelijke deel,
waar de grenache noir de belangrijkste druif
is.
Lekker bij
Serveertempratuur
10 - 12°C

Tresolmos Lías, Bodega Carciarévalos,
Spanje
Karakter

Lichtgeel in kleur. Zeer stuivende neus met,
venkel, meloen en een frisse kruidigheid.
Extractrijke verfijnde smaak, een goede vulling,
met tonen van wit fruit, citrus, anijs en kruiden.
Zeer zacht en verfijnd in de afdronk. Veel smaak
met een lange afdronk.

Hoe wordt de wijn bereid?

De verdejo druif staat op de arme bodems van dit
gebied en wordt veelal volgens de guyot double
methode gesnoeid, als plant met 2 armen. De
leeftijd van de oudste wijnstokken bedraagt ruim
100 jaar. De druiven vergisten gecontroleerd bij
lage temperaturen. De wijn wordt gedurende de
winter ‘sobre lías’, dus op zijn droesem, gelagerd
op tank met regelmatige bâtonnage, het
doorroeren van de lie. Op deze manier krijgt de
wijn zijn finesse en de zachte, rijpe smaak.

Wie maakt deze wijn?
In 1991 ontstond Bodegas Garciarévalo, de
naam is een samentrekking van de Familie Garcia
en Arévalo. Momenteel maakt de jonge generatie
van de familie Arévalo, Antonio en Manuela, hier
uitermate succesvol wijn. Inmiddels bezit men 80
hectare eigen wijngaard en een 25-tal hectare
wijngaard onder contract bij wijnboeren, waar
men al jaren zaken mee doet en die door
Garciarévalo begeleid worden. Een deel van de
wijngaarden zijn beplant met stokken van meer
dan 100 jaar oud. De zeer moderne uitgeruste
kelders maken het mogelijk om karaktervolle
wijnen te maken die het terroir volledig tot
uitdrukking brengen. In Rueda worden in zeer
beperkte mate ook rosé en rode wijnen gemaakt
van hoofdzakelijk de tempranillo druif. Voor de
witte droge wijnen bestaan er de volgende
belangrijke D.O.'s: - Rueda: minimaal 50%
verdejo, rest viura, palomino, sauvignon blanc, Rueda verdejo: minimaal 85% verdejo, -Rueda
sauvignon: minimaal 85% sauvignon blanc.

Waar komt de wijn vandaan?

Het gebied Rueda (betekent letterlijk: wiel)
ligt 150 kilometer ten noorden van Madrid
in Castilla y Leon. Het vrij kale landschap
bestaat uit vlakke plateaus en lage heuvels,
gedomineerd door gele graanvelden. Het klimaat
is streng continentaal, warm en droog met
gemiddeld slecht 350 mm neerslag. Er zijn grote
verschillen in temperatuur tussen zomer en
winter en dag en nacht. De arme bodem bevat
zand- en kalksteen met afwisselend zeer veel
kiezels. Sinds 1980 heeft Rueda een eigen D.O.,
het gebied omvat zo'n 8.000 ha. Internationaal
gezien staat Rueda pas sinds enkele tientallen
jaren in de belangstelling. Dit komt vooral doordat
de lokale verdejo druif baat heeft bij een moderne
vinificatie. Hij geeft dan een onverwacht
spannende, frisse en aromatische witte wijn.
Naast de verdejo gebruikt men voor de basis
Rueda vaak de eveneens autochtone viura druif,
ook de sauvignon blanc en de palomino zijn hier
aangeplant. Matapozuelos is een klein typisch
dorp uit het Rueda gebied waar veelal kleine
producenten uitermate plezierige wijnen maken .

Lekker bij
Aperitief, frisse salades, visgerechten of asperges.
Super wijntje als aperatiefof bij visgerechten zoals
de zeebaars of de zeetong.

Serveertempratuur
10ºC

Overige informatie
Verde in de naam verdejo betekent groen en
verwijst waarschijnlijk naar de kleur van de
schillen, die pas zeer laat in het groeiseizoen
verkleurt.

Les Ménines, Domaine Ruffinato, Frankrijk
Karakter

Deze wijn is afkomstig van Domaine ruffinato is
een frisse fruitige wijn. De wijn is aromatisch en
bevat een fris zuurtje maar ook proef je de vele
mineralen.

Hoe wordt de wijn bereid?

De druiven, perceel na perceel worden
handmatig geplukt op basis van volledige
rijpheid. De druiven worden traditioneel vergist
en bewaard in roestvrij stalen tanks en
cementen bakken.

Wie maakt deze wijn?
Christian Ruffinato is begonnen als wijnmaker in
2001 dankzij een boer die zijn grond verhuurde
en het aan zijn ouders toevertrouwde. Hij was al
jaren gepassioneerd over wijnen, christan is
begonnen in het bedrijf na een BTA vini-oeno,
een paar stages en een baan als leidende van alle
processen van snoeien tot bottelen op het
Domaine de la Citadelle. Vandaag de dag is hij
trots om een eigen wijn landgoed te runnen en
een kwaliteitswijn te produceren in zijn dorp
Menerbes.

Waar komt deze wijn vandaan?
In 2003 werd het domein qua oppervlakte
verdubbeld en een eigen wijnkelder onder
de boerderij van zijn ouders geïnstalleerd.
Inmiddels beslaat Domaine Ruffinatto ± 6,5
hectare, versnipperd over het dorp
Ménerbes. Christian werkt o.a. met

counoise, een inheems ras dat door
veel collega’s in de Zuid Rhône
geofferd is voor
meer populaire soorten. Deze
integere wijnmaker, die opvallende
gelijkenis vertoont met een
Amerikaanse acteur, produceert vol
overtuiging natuurlijke wijnen, waarbij
het gebruik van sulfiet tot het
minimale wordt beperkt. Ook doet hij
concessies ten aanzien van volume door
zeer kort te snoeien, wat resulteert in
maximaal 30 hectoliter per hectare. Naast
zijn passie voor het wijn maken, heeft
Christian ook politieke ambities, zij het op
lokaal front. Een fijn adres voor authentieke
Luberon wijnen die een prachtige
terroirexpressie in zich dragen. Domaine
Ruffinatto is sinds 2011 biologisch
gecertificeerd.
Lekker bij

Heerlijk als aperitief en heerlijk bij gevogelte, vis
en salade’s.

Serveertempratuur
11°C

Overige informatie

Domaine Ruffinato is sinds 2011biologisch
gecertificeerd.

Fratelli Zuliani Vino Bianco Spumante, Italië
Karakter
Een aangename neus van groene appels,
heerlijk fris met bloemige tonen. Een ronde
smaak waarbij de elegante mousse deze
spumante zeer toegankelijk maakt. Vol fruit,
een heerlijk aperitief.
Hoe word de wijn bereid?
100% in een roestvrijstalen tank
Wie maakt deze wijn?
Ware ambachtsmannen, dat zijn de
gebroeders Zuliani. Een rijke historie in
beeldhouwkunst en hoogwaardig mozaïek
(terug te vinden op het etiket van de
Sauvignon Blanc) en sinds een paar jaar
voortgezet in volwaardige aandacht voor het
maken van klassewijnen. Gemaakt zoals de
natuur het geeft en met respect voor traditie
en het Italiaanse land. De serie is met een
mousserende wijn, een Sauvignon Blanc,
een Pinot Grigio rosé en een Merlot
helemaal compleet. Maak snel kennis met
deze heerlijke en betaalbare wijnen uit
Veneto!

Waar komt deze wijn vandaan?
Het wijngebied Veneto in het
noordoosten van Italië is één van
de meest imposante wijnstreken
van Italië. Hier worden de bekende
witte Soave en Lugana wijnen, de
bruisende Prosecco’s en heerlijke
rode wijnen geproduceerd zoals de
fruitige Ripasso, de intense
Carmenere en de complexe
Amarone wijnen. De bescherming
van de Alpen en het mediterrane
klimaat geven de wijnboeren van
Veneto een unieke voorsprong op andere
wijngebieden, wat tot uitdrukking komt in
wijnen van topkwaliteit over het hele
spectrum.
Lekker bij
Als aperitief of bij een wit visje
Serveertempratuur
8-10°C

L’Esprit de La Citadelle
Karakter

Heldere, bleke zalmroze jurk. De neus is delicaat
en biedt een mooie aromatische intensiteit van
klein rood fruit, bloemen en citrus. In de mond is
de wijn rond en evenwichtig om te eindigen met
een delicatesse op aroma's van rood vers fruit.

middel van zijn zoon Alexis die hem
in 1995 vervoegde, is Yves RoussetRouard erin geslaagd het creëren van
een van de topdomeinen in de Côte
du Luberon.

Hoe wordt de wijn bereid?

Waar komt deze wijn vandaan?

In roestvrijstalen vaten op droesem gedurende 4
maanden.

Wie maakt deze wijn?
De familie Rousset-Rouard, oorspronkelijk
afkomstig uit Marseille, bezit sinds 1980 de
indrukwekkende "Citadelle" in Ménerbes.
In 1989 kocht Yves Rousset-Rouard een oude
Provençaalse boerderij met 8 hectare
wijnstokken en besloot al zijn passie en
inspanningen te steken in het creëren van
Domaine de la Citadelle en het beeldhouwen
van een "grand vin" die de kwaliteit en typiciteit
van de appellatie Côtes du Luberon
weerspiegelt. , de jongste van de grote namen
van de Rhônevallei Meer dan twintig jaar, en
door hard werken, geduld, strikte selectie van
alleen de beste wijngaardpercelen en door

Zanderige mergelgrond met een vrij
noordelijke ligging. Het is het coolste
terroir van het Domaine vanwege zijn
hoogte en zijn blootstelling. De wijnen zijn
expressief en harmonieus, met een gemiddeld
rijpingspotentieel, met veel frisheid en
delicatesse, waarbij bloemen, fruit en kruiden
worden gemengd.

Lekker bij

Heerlijk als aperitief, en lekker bij een gerecht
zoals de tonijn sashimi.

Serveertempratuur
8 à 10ºC

Roundhouse, Leeuwenkuil, Zuid Afrika
Karakter
Mooie lichte zalmkleurige rosé. In de geur
klein rood fruit (granaatappel) en iets
kruidig. De smaak is fris door tonen van vers
bessenfruit en rabarber. Niet zoet maar met
een prettige vulling.
Hoe wordt de wijn bereid?

Deze cinsault rosé wordt gemaakt door whole
bunch press, omdat er weinig skincontact is er
weinig kleurextractie. Het druivensap vergist,
onder gist toevoeging, op lage temperatuur in
roestvrij staal.

Wie maakt deze wijn?

Het boerenbedrijf Leeuwenkuil is in bezit van de
familie Dreyer sinds 1851. In de loop der jaren
heeft deze voormalige graanboerderij zich
ontwikkeld tot een veelzijdige wijnbusiness en
vandaag bestaat Leeuwenkuil Family Vineyards
uit niet één, maar vier wijnboerderijen. Dit maakt
hen de grootste wijnbouwers in de
kustgebieden. 10% van de druiven worden
verkocht aan bekende producenten als Fairview
en een aantal van de Swartland revolutionairen.
Na gebruik van de faciliteiten van Perdeberg
Winery voor vele jaren, heeft eigenaar Willie
Dreyer besloten in 2008 zijn eigen kelder te

bouwen, gelegen aan de Bottelary Road,
in de buurt van Stellenbosch.

Waar komt deze wijn vandaan?

‘Het zwarte land’ (die Swartland) noemde
Jan van Riebeek dit gebied, dat zijn naam
kreeg door het renosterbos, een inheemse
plant die het landschap na regen (vooral
in de winter) zwart kleurt. Dit ruige, nog
steeds wat afgelegen gebied, is nu een
van de meest dynamische van de ZuidAfrikaanse wijnbouw. Vanaf het begin van
het nieuwe millenium werd Swartland het
gebied van de nieuwe wijnen van ZuidAfrika, geïnspireerd door oude stokken
chenin blanc, cinsault, syrah etc. Swartland
(10.087 ha) grenst aan de oostkant aan
Wellington, Tulbagh en Paarl en eindigt aan de
Westkust. Het is een vrij warm gebied waar
druiven die ook goed gedijen in de Languedoc
zich prima thuis voelen.

Lekker bij

Deze rosé is heerlijk bij de salades maar ook als
aperitief.

Serveertempratuur
10 à 12ºC

Rioja Tinto, “Real de A8”, Bodega Don Sancho
de Londoño, Spanje
Karakter:
Deze frisse, medium bodied, easy-to-drink
Rioja, gemaakt van jonge stokken
Tempranillo en Garnacha druiven biedt
sappig fruit en een solide structuur.
Hoe wordt de wijn bereid?
Na de oogst rust de most samen met de
schillen vijf dagen op 7 ºC. Deze koude prefermentatie vergroot de aroma’s, kleur en
smaak van de wijn. Na de fermentatie blijven
de Tempranillo-schillen 10 dagen in tank
voor extractie van kleur en tannines. Hierna
wordt 50% van de wijn 2 tot 3 maanden
gerijpt op oud Frans eiken en de overige
50% op RVS. Een perfecte rood voor
alledag.
Wie maakt deze wijn?
De wijn word gemaakt door Familie
Bodegas, Don Sancho de Londoño.
Waar komt deze wijn vandaan?
De wijn komt uit Rioja Alta, die zijn verdeeld
over de dorpen Briones, met voornamelijk klei
en kalksteen in de bodem en Arenza met
zandbodem. Deze dorpen liggen op 568
meter hoogte. In 2004 was de bouw van een
nieuwe bodega klaar.

Hoe wordt deze wijn bereid?
Na de oogst rust de most samen
met de schillen vijf dagen op 7 ºC.
Deze koude pre-fermentatie vergroot
de aroma’s, kleur en smaak van de
wijn. Na de fermentatie blijven de
Tempranillo-schillen 10 dagen in
tank voor extractie van kleur en
tannines. Hierna wordt 50% van de
wijn 2 tot 3 maanden gerijpt op oud
Frans eiken en de overige 50% op
RVS. Een perfecte rood voor alledag.

Lekker bij
Deze verfrissende rode wijn is heerlijk bij een
lekker stukje vlees zoals de Bavette.
Serveertempratuur
16 à 18ºC

“La Grassa”, Sangiovese di Romagna, Italië
Karakter
Helder rode kleur met een paarse zweem. In
de neus aroma's van kersen en viooltjes, in
de smaak tonen van geroosterde tomaat en
oregano met een delicate afdronk door de
lichte tannine.
Hoe wordt de wijn bereid?

100% in een roestvrijstalen tank

Waar komt deze wijn vandaan?
Tegen de heuvels van Romagna liggen de
wijngaarde van La Grassa in de volle zon
waar deze Sangiovese verbouwt wordt.
Omgeven door boerenbedrijven zijn de

wijngaarden een prachtige
aanvulling op de hoog kwalitatieve
etenswaren die deze regio voort
brengt en exporteert over de hele
wereld. De vruchtbare grond zorgt
voor een mooie fruit gedreven
Sangiovese die bij veel
verschillende gerechten
gedronken kan worden.
Lekker bij

Lekker als aperitief of bij de bavette

Serveertempratuur
16 à 18ºC

L’Esprit de La Citadelle
Karakter

Mooie intense robijnrode kleur. Een zeer
expressieve neus, met rijke aroma's van
framboos en zwarte bes, benadrukt door een
vleugje peper en jeneverbes. De smaak vindt
deze vrucht met een geweldige structuur,
frisheid en balans, met zeer zachte tannines die
de smaken tot in de subtiel houtachtige
eindnoot overbrengen.

Hoe wordt de wijn bereid?

Oogst volledig ontstamd. Gefermenteerd in
thermisch gereguleerde roestvrijstalen tanks met
regelmatig overpompen en ponsen. Lange
maceratie van 25-28 dagen.

Wie maakt deze wijn?
De familie Rousset-Rouard, oorspronkelijk
afkomstig uit Marseille, bezit sinds 1980 de
indrukwekkende "Citadelle" in Ménerbes.
In 1989 kocht Yves Rousset-Rouard een oude
Provençaalse boerderij met 8 hectare
wijnstokken en besloot al zijn passie en
inspanningen te steken in het creëren van
Domaine de la Citadelle en het beeldhouwen
van een "grand vin" die de kwaliteit en typiciteit
van de appellatie Côtes du Luberon
weerspiegelt. , de jongste van de grote namen

van de Rhônevallei Meer dan twintig
jaar, en door hard werken, geduld,
strikte selectie van alleen de beste
wijngaardpercelen en door middel van
zijn zoon Alexis die hem in 1995
vervoegde, is Yves Rousset-Rouard erin
geslaagd het creëren van een van de
topdomeinen in de Côte du Luberon.

Waar komt deze wijn vandaan?

Meestal afkomstig van het plateau van
de Boven- en Beneden-Artèmes. Terroir
laat, hoogte (300 meter), zuiden
blootgesteld op zandsteen melasse bodem en
kalksteen lauzes kelders. Het is het meest
zuidelijke van de wijngaard, de wijnen zijn
gestructureerd. Ze hebben een groot
verouderingspotentieel met tonen van zwart fruit
en garrigues, maar altijd met de versheid .

Lekker bij

Een topper als aperitief of bij een gerecht met
rood vlees.

Serveertempratuur

16 à 18ºC ook heerlijk om op 15ºC gekoeld te
drinken

Malbec, “La Côte”, Pays d’Oc, Frankrijk
Karakter
Deze rode wijn is lekker soepel, en heeft
houttonen. Hij heeft tonen van sappig donker
bessenfruit.

Hoe wordt de wijn bereid?
Deze wijnen worden gemaakt met moderne
wijnmaaktechnieken en zijn 100% vegan.
Wie maakt deze wijn?
De producent Summum Wines heeft
wijngaarden in de Languedoc tussen
Narbonne en Limoux. Van zowel lokale als

internationale druivenrassen
worden plezierige, makkelijk
drinkbare wijnen gemaakt.
Waar komt deze wijn vandaan?

Deze wijn wordt gemaakt in de
Languedoc. Languedoc-Roussillon is de
grootste wijnstreek van Frankrijk en
komt ongeveer overeen met de
voormalige regio Languedoc-Roussillon.
Het strekt zich uit langs de zuidoostkust
van de Rhône tot aan de Spaanse
grens.

Lekker bij

Heerlijk als aperitief.

Serveertempratuur
16 à 18ºC

Costières de Nîmes, “à la Rêverie”, Château
Montfrin, Frankrijk
Karakter
Deze Costières de Nîmes wordt gemaakt
van 60% Syrah, 20% Grenache en 20%
Mourvèdre. Een pittige wijn met veel donker
fruit, laurier en peperige aroma’s, met dank
aan het hoge percentage Syrah.
Hoe wordt de wijn bereid?
De bodem van deze Zuidelijkste appellatie
van de Rhône bevat ronde keien die de
warmte van de zon overdag goed
vasthouden. De Mistral zorgt voor
voldoende wind, waardoor rot en schimmel
geen kans krijgen in deze wijngaarden en de
wijn ook genoeg frisheid houdt.
Wie maakt deze wijn?
Château de Montfrin, gesitueerd tussen de
Languedoc en de Provence en de rivieren de
Rhône en de Gard, kent een lange, rijke
geschiedenis. “Montfrin” vertaalt zich
letterlijk als “berg van de wilde dieren” want
bevindt zich op een hoogte waar dieren
konden vluchten voor de woeste
overstromingen van de rivieren. Het
landgoed heeft zowel wijngaarden als
olijfbomen en begon ooit als olijfolie
producent. De 100 hectare wijngaarden

werden later aangekocht. De
percelen liggen verspreid over
Costières
de Nîmes, Côtes du Rhône en
Vin de Pays de Pont de Gard. Dit
domein werkt sinds 2013
biologisch. De meeste
wijngaarden bevinden zich op
hellingen van het uiterste zuidoost punt van de Rhône.
Eigenaar van het domein is
voormalig acteur en producent
Jean-René de Fleurieu en
wijnmaker is Benjamin Béguin.
Waar komt deze wijn vandaan?
De Rhônestreek wordt meestal opgedeeld in
de noordelijke en het zuidelijke gedeelte. De
wijnen uit het noordelijke gedeelte, waar de
syrah druif de plak zwaait, verschillen dan
ook veel met deze uit het zuidelijke deel,
waar de grenache noir de belangrijkste druif
is.
Lekker bij
Heerlijk bij de carpaccio of als aperitief.
Serveertempratuur
16 à 18ºC

Les Menines, Domaine Ruffinato
Karakter

In de neus donker (kersen)fruit, kruiden
(garrigues) en specerijen (steranijs,
jeneverbes). De mondinzet is gul, eveneens
door donker fruit (pruimen, bramen) en kruiden
getypeerd. In de ontwikkeling tonen van zwarte
olijven en herfst. De finale biedt soepele tannine
en is redelijk complex. Een wijn met veel smoel
die tot 5-6 jaar na oogst gedronken kan
worden. [september 2018]

Hoe wordt de wijn bereid?
De druiven, perceel na perceel, handmatig
geplukt op basis van volledige rijpheid. De
druiven worden traditioneel vergist en
bewaard in roestvrij stalen tanks en
cementen bakken.
Wie maakt deze wijn?

Christian Ruffinato is begonnen als wijnmaker in
2001 dankzij een boer die zijn grond verhuurde
en het aan zijn ouders toevertrouwden.
Hij was al jaren gepassioneerd over wijnen,
christiaan is begonnen in het bedrijf na een BTA
vini-oeno, een paar stages en een baan als
leidende van alle processen van snoeien tot
bottelen op het Domaine de la Citadelle.
Vandaag de dag, is hij trots om een eigen wijn
landgoed te runnen en een kwaliteits wijn te
produceren in zijn dorp Menerbes.
Hij begon met een paar wijnstokken, syrah,
counoise en grenache. Het jaar daarna is dit
verdubbeld en heeft hij zijn wijnbereiding en
verouderingskelder onder de boederij van zijn
ouders gevestigd.
Zo zet hij elk jaar een extra stap om meer
wijnstokken aan te schaffen. Hij maakt geen
gebruik van onkruidverdeling of kunstmest om
de oogst zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen.
In 2011 kreeg hij het biologische certificaat.
Hoewel ze nog te klein zijn om echt mee te
werken, werken de 3 kinderen van christian
gepassioneerd mee in de wijngaard, bij het

wijnproces en volgen zij
steeds meer hun vader op.

Waar komt deze wijn
vandaan?

In 2003 werd het domein
qua oppervlakte verdubbeld
en een eigen wijnkelder
onder de boerderij van zijn
ouders geïnstalleerd. Inmiddels beslaat Domaine
Ruffinatto ± 6,5 hectare, versnipperd over het
dorp Ménerbes. Christian werkt o.a. met
counoise, een inheems ras dat door veel
collega’s in de Zuid Rhône geofferd is voor meer
populaire soorten. Deze integere wijnmaker, die
opvallende gelijkenis vertoont met een
Amerikaanse acteur, produceert vol overtuiging
natuurlijke wijnen, waarbij het gebruik van sulfiet
tot het minimale wordt beperkt. Ook doet hij
concessies ten aanzien van volume door zeer
kort te snoeien, wat resulteert in maximaal 30
hectoliter per hectare. Naast zijn passie voor het
wijn maken, heeft Christian ook politieke
ambities, zij het op lokaal front. Een fijn adres
voor authentieke Luberon wijnen die een
prachtige terroirexpressie in zich dragen.
Domaine Ruffinatto is sinds 2011 biologisch
gecertificeerd.

Lekker bij
Heerlijk bij de carpaccio en bij de steak tartaar

Serveertempratuur
16 à 18ºC

