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JEAN-LOUIS
DENOIS
Limoux - Languedoc, Frankrijk
Bij de Languedoc stellen we ons vaak
een zeer warm klimaat voor, waarin
vooral krachtige wijnen met hoge
alcohol worden gemaakt. Maar dat gaat
deels voorbij aan de diversiteit van
deze schitterende regio. Aan de
westkant van de Languedoc zijn er een
aantal
appellaties
die
koelere
Atlantische lucht krijgen, en waar ook
de hoogteligging verfrissing brengt.
Limoux is een van die appellaties. Niet
toevallig
worden
daar
ook
mousserende wijnen gemaakt.
Jean-Louis Denois, telg uit een
champagnefamilie, bezit een prachtige
collectie wijngaarden in Limoux.
Denois is rusteloos, steeds op zoek naar
innovatie en perfectie. Zijn wijnen
weten een groot publiek te charmeren,
maar hebben evenzeer de diepgang en
finesse om ingewijden te bekoren.
Denois werkt de laatste jaren meer en
meer biologisch en beperkt het gebruik
van sulfiet tot een minimum.
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Brut Tradition
50% pinot noir,50%
chardonnay
Een biologisch gemaakte
schuimwijn van chardonnay
en pinot noir. Na de tweede
gisting op fles blijft de wijn
nog tot 3 jaar op de gist
rijpen, waardoor hij de
kwaliteit
van
een
uitstekende
champagne haalt, maar dan voor een
meer aantrekkelijke prijs.
Perfect als aperitief, maar de volheid
en kracht van deze wijn maken hem
ook inzetbaar bij de maaltijd.

Brut Classique
pinot noir, chardonnay, syrah
Syrah is voor een schuimwijn
hoogst ongebruikelijk. Het
verleent
originaliteit
en
karakter
aan
deze
mousserende wijn, die het
uitstekend doet als aperitief,
maar ook bij zomerse salades
of sushi.

Chardonnay extra brut
100% chardonnay
Met deze schuimwijn zitten
we echt in het champagneregister: een zeer lange
flesrijping (tot 4 jaar) geeft
aan deze strakke, minerale
schuimwijn complexiteit en
finesse. Enorme spankracht
en lengte. Perfect bij oesters
of als aperitief.

Bulles d’Argile “sous bois” – brut
nature (sans soufre)
chardonnay, pinot noir
Deze crémant is zonder
toevoeging van sulfieten
gemaakt, en een deel van de
basiswijn is houtgerijpt. Het
resultaat is een echte
maaltijdchampagne,
met
beheerste oxydatieve tonen.
Serveren op een iets hogere
temperatuur bij een krachtig
visgerecht of wit vlees.
www.vinilegium.be

Chardonnay "Sainte-Marie"
2014
100% chardonnay
Een
chardonnay
uit
de
Languedoc
in
pure
Bourgondische stijl, vergist en
gerijpt op eiken vaten. In de
mond
houden
de fijne
zuren
(wijngaarden van boven de 400 meter)
en romige textuur elkaar perfect in
evenwicht.
De
eik
is
perfect
geïntegreerd.
Een
prachtige,
gastronomische
chardonnay
met
bewaarpotentieel.

Grande Cuvée 2007
merlot, cabernet sauvignon,
malbec
Zoals
de
naam
doet
vermoeden is dit een van de
paradepaardjes
van
het
domein. Een blend van
merlot, cabernet sauvignon en syrah,
die alles heeft om te verleiden: puur
krokant fruit, een beheerste houttoets,
en een lange, sappige afdronk. Deze
wijn gooit dan ook vaak hoge ogen in
vakbladen en gidsen als de Guide
Hachette (meermaals "coup de coeur").
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De ideale begeleider voor rood vlees,
harde kazen, of gebakken/gegrilde
mediterrane
groenten.
Bewaarpotentieel van minstens 10 jaar
(ook
recentere
jaargangen
te
verkrijgen!)

Les garrigues 2014
merlot, cabernet sauvignon,
grenache, syrah, cabernet
franc
Als je in het Franse zuiden
aankomt is het, naast het
geluid van de krekels, zo
typerend: de geur van garrigue-kruiden
(wilde tijm, rozemarijn, laurier…) die
in de lucht hangt. "Les garrigues" is ook
de naam van deze instapwijn van JeanLouis Denois, een blend van Bordelese
en mediterrane druivenrassen. Het is
een
soepele
rode
wijn
met
uitgesproken kruidige toetsen en
zachte tannines. Zuiders, maar nooit
zwaar of vermoeiend. Te drinken als
plezierwijn of bij een eenvoudige
barbecue.

Pinot noir “la métairie d’Alon”
2014
100% pinot noir
In de haute vallée de l’Aude,
het koelste terroir van de
Languedoc, geeft pinot noir
uitstekende resultaten. Deze
wijn heeft niks van het
overrijpe,
geconfitureerde
profiel dat pinot noir al snel
krijgt in warme gebieden.
Aroma’s van knapperig rood fruit
(griottekers, framboos) met wat leder,
en een zijdezachte textuur. Zonder
meer heerlijk.

www.vinilegium.be

(domaine J-L Denois)
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CHATEAU
LA BARONNE
Corbières - Languedoc, Frankrijk
Een Parijse dokter laat zijn praktijk
achter en maakt zijn droom waar: wijn
maken in Corbières. Dat is in een
notendop het verhaal achter Château
la Baronne. Corbières is een nog bijna
ongerept
stukje
Frankrijk,
dat
weliswaar een zee aan wijngaarden
herbergt. Het is een van de grootste
appellaties van de Languedoc, waar
kwantiteit in het verleden op kwaliteit
heeft geprimeerd. Niet zo bij dit
domein,
dat
van
Frankrijks
belangrijkste wijntijdschrift (La Revue
du vin de France) 2 sterren krijgt. Dit
is de absolute top in de regio, en bij
uitbreiding in Frankrijk.
Ik proefde de wijnen van la Baronne
voor het eerst in 2009 en werd op slag
verliefd. Sindsdien zijn hun wijnen
alleen maar uitgepuurder en verfijnder
geworden. Een domein dat u absoluut
moet ontdekken.
www.chateaulabaronne.com
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Les Lanes 2014
grenache, carignan
Net zoals de (duurdere )
chemins de traverse is deze
wijn quasi zonder toegevoegde
sulfieten gemaakt (enkel een
minimale hoeveelheid bij de
botteling). Nog maar eens een
bewijs dat het met nauwgezet werk in
de wijngaard mogelijk is wijn te maken
met zo goed als geen additieven. Puur
fruit, groot drinkplezier. Een Zuiderse
wijn die toch frisheid en elegantie
weet te houden.

Les chemins de traverse 2015
grenache, cinsault, carignan
"Natuurwijnen", een categorie
van wijnen die overigens niet
heel duidelijk is afgebakend,
zijn hip dezer dagen. De
wijnbouwer gaat er meestal
prat op haast niet te zijn
tussengekomen
in
het
wijnmaken, en de natuur zijn
werk te hebben laten doen. Helaas in
sommige gevallen niet meer dan een
marketingtruc
om
wijnen
van
bedenkelijke kwaliteit te verkopen.
Het vergt echt een topwijnmaker om
op deze manier te werken: "le plus

difficile, c'est de faire simple". Deze
wijn verkoopt zichzelf niet als
natuurwijn, maar het is er wel een.
Fruit van een haast ontroerende
puurheid, met een vleug kruidigheid en
soepele tannines. Zonder toegevoegde
sulfieten. La revue du vin de France
schrijft hierover: "assurément un de
plus beaux 'sans soufre' du sud de la
France".

Le grenache gris de Jean 2014
100% grenache gris
Kwaliteitsvolle witte wijnen
maken in de Languedoc is geen
sinecure. In vele zones is het te
warm om voldoende aciditeit
(frisheid) in de druiven te
houden. Château la Baronne
slaagt daar met deze grenache
gris wonderwel in, en dat
verbaast des te meer omdat grenache
gris niet meteen bekend staat als een
druif met zeer hoge aciditeit. Men
heeft de schillen hier vrij lang bij het
sap gelaten, waardoor de kleur dieper
en bijna oranje wordt, en je duidelijke
bittertonen proeft - die de wijn breed
gastronomisch inzetbaar maken. Maar
de aantrekkingskracht van deze wijn
zit hem ook in het knapperig frisse
www.vinilegium.be

steenfruit (perzik) dat in overvloed
aanwezig is.

Vermentino NW 2015
100% vermentino (rolle)
De druif vermentino, in de
Provence beter bekend als
rolle, geeft frisse wijnen met
een strakke textuur. Dat is niet
anders in het terroir van de
Montagne d’Alaric, waar naast
mediterrane ook Atlantische
invloeden spelen, en waar
koele lucht die ’s nachts de
heuvel afdaalt de wijngaard
verfrist. Heel natuurlijk gemaakt,
deels gerijpt op amforen, en
ongefilterd gebotteld. Een pure,
verfijnde witte wijn met een
aangename bittertoets in de afdronk.

Las Vals 2014
100% mourvèdre
Mourvèdre is geen evidente
druif. Zelfs in de warme
Languedoc rijpt ze op sommige
plaatsen moeilijk. Maar op
haar
best
geeft
ze
schitterende, intens gekleurde
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en tanninerijke wijnen, vaak ook met
een “wild” kantje. Deze Las Vals is een
buitengewoon mooie mourvèdre, met
krachtige tannines die echter nooit
uitdrogend worden, geconcentreerd
zwart fruit en grote diepgang. Een wijn
voor het wildseizoen, of voor een goed
gekruide côte-à-l'os op de barbecue.

Pièce de Roche 2013
100% carignan
Carignan is aan herwaardering
toe. Wijnbouwers als Sylvain
Fadat (domaine d’Aupilhac)
kennen het potentieel ervan al
langer, en ook La Baronne
maakt er een kroonjuweel van:
Pièce de Roche, afkomstig van stokken
die aangeplant werden in 1892. Dit is
het summum van de klasse die La
Baronne uitstraalt: gedistingeerde
finesse en diepgang, op geen enkele
manier schreeuwerig of overdadig. Een
wijn die in zekere zin de zachte
wijsheid van de ouderdom in zich
draagt. Pure, gebottelde emotie.

www.vinilegium.be
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DOMAINE DE
L’HORTUS
Pic-Saint-Loup
Frankrijk

–

rood bieden een uitzonderlijke prijskwaliteitverhouding.
www.domaine-hortus.fr

Languedoc,

Een twintigtal kilometer ten noordwesten van Montpellier verrijst een
rotsmassief dat de wijdse vlakte van de
Languedoc domineert en van ver in het
rond te zien is : de twee toppen ervan
heten Pic-Saint-Loup en Mont de
l’Hortus. Deze streek kreeg eind 2016
haar eigen appellatie (voorheen was
het slechts een plaatsaanduiding bij de
AOP Languedoc), en dat is niet het
minst de verdienste van pioniers als
Jean Orliac, die een paar decennia
geleden wijn begon te maken in deze
regio.
De wijnen van Hortus zijn geen
blockbusters,
niet
bovenmatig
geconcentreerd, maar ragfijn en
evenwichtig. De basiscuvées in wit en
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La Bergerie de l’Hortus – blanc
2015
30 % Roussanne, 20 % Sauvignon
blanc, 20 % Viognier, 10 %
Sauvignon gris, 10 % Chardonnay, 5
% Petit Manseng, 5 % Bourboulenc
Een zeer complexe blend,
waarmee een perfect evenwicht
wordt
nagestreefd
tussen
kracht, frisheid en aromatisch
karakter. Deze cuvée drinkt
zalig weg, en werd in de Guide
Hachette bekroond met twee
sterren
(“vin
remarquable”).
Uitstekend op zich of bij lichte
visgerechten.

Grande cuvée – blanc 2015
60 % Chardonnay, 20 % Viognier, 10
% Sauvignon gris, 10 % Petit
Manseng

In
tegenstelling
tot
de
“Bergerie” is deze wijn op eik
gerijpt, end at proef je, maar
dan vooral door meer kracht en
volume, niet door karikaturale
en overdadige eikaroma’s. Een
zeer breed smaakpalet, dat echter niet
ten koste van de verticale, strakke
dimensie gaat. Te combineren met
krachtige visgerechten of wit vlees
(vol-au-vent, blanquette de veau).

La Bergerie de l’Hortus – rouge
2015
60 % Syrah, 20 % Mourvèdre, 20 %
Grenache
Syrah heeft een prominente
plaats
in
Pic-Saint-Loup.
Hoewel dit voor syrah een vrij
warm klimaat is, slaagt men er
toch in hier de typische
peperige en florale elegantie
van die druif in de wijn te
brengen. Deze “Bergerie” brengt een
fruitige, lichtvoetige interpretatie
(bosbessen, frambozen, zoethout),
gemaakt om jong en licht gekoeld te
worden genoten.
www.vinilegium.be

Grande Cuvée – rouge 2014
60 % Syrah, 35 % Mourvèdre, 5 %
Grenache
De topcuvée in rood, die ook
internationaal hoge ogen gooit.
Syrah domineert opnieuw, met
typisch kruidige tonen, maar
ook de animale toets (leder)
van mourvèdre komt duidelijk
tot uiting. Dat alles doorweven
met
subtiele
eiktonen
(vanille,
rokerig). Voor nog geen 20 euro haalt u
hier een grote wijn mee in huis.
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CHATEAU DU
CEDRE
Cahors - Sud-Ouest, Frankrijk
Leon Verhaeghe uit Moorslede zoekt na
de Eerste Wereldoorlog andere oorden
op. Hij belandt in de Lot, waar zijn
zoon in de jaren '50 druiven begint te
telen, en vanaf 1973 ook zijn wijnen
bottelt. Vandaag zijn het de kleinzonen
van Leon, Jean-Marc en Pascal
Verhaeghe, die het domein besturen en
die het aan de top hebben gebracht.
Het domein beslaat nu 27 hectare,
waarvan 90% met malbec beplant is.
Château
du
Cèdre,
inmiddels
gecertifieerd biologisch, is een van de
absolute referenties in Cahors, met
een onnavolgbare stijl die kracht en
elegantie combineert. De hoofdwijn
van het domein, en de twee topcuvées
"Le Cèdre" en "GC" zijn van een
meesterlijke balans en hebben een
enorm verouderingspotentieel, al zijn
ze ook jong al genietbaar.
www.chateauducèdre.com
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Blandine le blanc 2015

Cedrus Cahors 2012

ugni blanc, colombard
Naast de Cahors-wijnen heeft
het domein ook deze witte
cuvée in de appellatie Côtes de
Gascogne, bekend voor zijn
aromatische,
frisse
witte
wijnen. Deze eenvoudige, goed
gemaakte en licht verteerbare
(slechts 11,5% alcohol) witte
wijn is uw ideale partner voor
een zomers terrasje.

95% malbec, 5% merlot
Met deze cuvée stijgen we een
trapje op de ladder van de
kracht, maar zitten we nog
steeds meer op fruit en
souplesse dan de complexe
topcuvées. Niettemin gaat van
deze cedrus al heel wat kracht uit, en
ook op dit bescheiden niveau tonen de
Verhaeghes
zich
meesterlijke
wijnmakers.

Marcel malbec 2015

Château du Cèdre 2013

100% malbec
De topwijnen van Château du
Cèdre zijn niet echt gemaakt
voor warme zomerdagen daarvoor zijn ze net iets te
krachtig. Deze vin de pays is een
perfect alternatief, waarin
vooral
fruitigheid
en
lichtvoetigheid wordt gezocht.
Kan op zich of bij lichte
charcuterieschotels
worden
gedronken.

malbec, tannat, merlot
Het vlaggenschip van het
domein, vergist op inox-tanks
en vervolgens gerijpt op (deels
nieuwe)
Franse
eik.
Een
explosie
van
zwart
fruit
(bosbessen,
bramen,
…),
kruiden, toast en vanille in de
neus, en een magistraal volume
in de mond, met een bijzonder
lange afdronk. Dit mag naast grote
Bordeaux met een veel hoger
prijskaartje worden gezet.

www.vinilegium.be

Le Cèdre 2012
100% malbec
Een magistrale malbec, en een
illustratie van het gigantisch
potentieel van de appellatie
Cahors.
Daar
waar
in
Argentinië, dat met malbec
naam en faam gemaakt heeft,
vaak
overdreven
geconcentreerde, zware wijnen
gemaakt worden van deze druif,
bereikt Château du Cèdre met deze
cuvée
eenzame
hoogten
van
complexiteit en finesse. De wijn is
afkomstig van oude wijnstokken, en
heeft een enorm bewaarpotentieel. De
2001 is nu nog springlevend.
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CHATEAU TOUR
DES GENDRES

een aantal andere appellaties uit het
gebied ('Le Bergeracois").
www.chateautourdesgendres.com

Bergerac - Sud-Ouest, Frankrijk

Classique 2015
De familie de Conti is van Italiaanse
oorsprong. In 1925 vestigt Vincenzo de
Conti zich met zijn gezin in het
zuidwesten van Frankrijk en richt hij er
een landbouwbedrijf op dat twee
generaties verder een van de
referentiedomeinen in Bergerac is
geworden.
Bergerac is een appellatie die altijd
wat in de schaduw van Bordeaux is
gebleven. Dat heeft meer met het
protectionisme van de Bordelezen dan
met de intrinsieke kwaliteit van de
wijnen te maken, zoals de wijnen van
Tour des Gendres aantonen.
De aangeplante druivensoorten zijn
overigens heel vergelijkbaar met wat
men in Bordeaux vindt: merlot,
cabernet sauvignon en cabernet franc
in rood, sauvignon, sémillon en
muscadelle in wit (ook voor zoete
wijnen). Bergerac, dat officieel is
ingedeeld bij "Le Sud-Ouest", vaart
niettemin een eigen koers, samen met
Vinilegium – marchand de Bonheur

merlot, malbec
De instapwijn in rood. Merlot en
malbec geven samen een fruitige
en elegante wijn. Uitstekende
verhouding prijs-plezier.

Cuvée des Conti 2014
sémillon, sauvigno blanc, muscadelle
Als de wijnbouwer besluit een
cuvée te noemen naar een
familielid, of naar de naam van
de familie zelf, dan moet die
wijn iets bijzonders voor hen
betekenen. En dat proef je in
het glas. Deze blend van
sauvignon,
sémillon
en
muscadelle bewandelt het
juiste midden tussen frisse zuren en
veel volume en kracht, afkomstig van
een lange rijping op de gisten. Grote
kwaliteit voor minder dan 10 euro. In
te zetten bij vis met roomsaus, wit
vlees, of - waarom niet- foie gras uit de

Périgord (in dat geval op een iets
hogere temperatuur serveren om de
kracht en de rijpheid van deze wijn nog
meer tot zijn recht te laten komen).

La gloire de mon père 2014
merlot, cabernet sauvignon
Met deze cuvée heeft Tour des
Gendres een prijsbeest in huis.
Meermaals "coup de coeur" in de
guide Hachette. Een krachtige,
houtgerijpte rode wijn die niet
moet onderdoen voor zeer goede
Bordeaux, en dat voor een zeer
aantrekkelijke prijs. Heerlijk bij wild,
rood vlees, of oude comté.

Le moulin des dames 2014
sauvignon blanc
Deze wijn is vergist op
amforen en vervolgens verder
afgerijpt op Franse eik. De
frisheid en het aromatisch
karakter van de sauvignon
worden aangevuld met een
brede en complexe textuur.
Een wijn van uitzonderlijke
finesse die doet denken aan
een Pessac-Léognan.
www.vinilegium.be

DOMAINE
FONDRECHE
Côtes du Ventoux, Rhône, Frankrijk
Wanneer men op de snelweg naar het
Franse zuiden Valence voorbij is, lonkt
de
Provence,
met
lavendel,
olijfboomgaarden en garrigue. En men
ziet de Mont Ventoux, de eenzame reus
van de Provence, opdoemen. In
wijntermen is dit een streek van
warme, genereuze en rijpe wijnen met
een uitgesproken kruidigheid. Typische
druivenrassen zijn grenache, syrah en
mourvèdre.
Domaine Fondrèche is een absolute
referentie in Côtes du Ventoux, met
pure, eerlijke wijnen in een zeer
natuurlijke stijl, die jaar na jaar hoge
ogen gooien bij het brede publiek en de
vakpers.

Rosé 2015

Persia 2013

cinsault, syrah, grenache

syrah, mourvèdre

Een archetypische rosé uit de
Provence, heel licht van kleur,
met aroma's van klein rood fruit
(frambozen, aalbessen) en een
buitengewone
frisheid
en
levendigheid. Deze wijn brengt
u meteen in Provençaalse
sferen.

“Nature” 2015
grenache, syrah, mourvèdre,
cinsault

De klassieke blend van de
zuidelijke Rhône, maar dan
zonder Grenache. Syrah
geeft hier een bijzonder
mooi en verfijnd resultaat,
mourvèdre voegt wat punch
en karakter toe. Vatgerijpt, maar de
eik domineert op geen enkel moment.
Een klassewijn die minstens nog een
decennium meekan.

Deze wijn is gemaakt zonder
toevoeging van sulfiet of enig
ander additief, vandaar
“nature”. Intens paarse
kleur, met in de neus
griottekersen, frambozen,
en garriguekruiden. Soepel en speels,
puur drinkplezier – bij voorkeur lichtjes
gekoeld serveren.

http://www.fondreche.com
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TENUTA IL
FALCHETTO
Asti - Piemonte, Italië
Piemonte is ongetwijfeld een van de
meest tot de verbeelding sprekende
Italiaanse wijnstreken, die enkele van
de beroemdste wijnen in de laars
produceert. Diep ingesneden dalen
met de Alpen als adembenemende
achtergrond, een rijke culturele
geschiedenis,
en
tal
van
gastronomische troeven (de truffel!)
maken het een geliefd oord voor bon
vivants.
Nebbiolo is er keizer in rood, maar er
is ook de fruitige en soepele dolcetto,
en vooral de onderschatte barbera,
vroeger wat verwaarloosd, maar nu
geherwaardeerd en bron van prachtige
wijnen
met
een
uitstekende
prijs/kwaliteit-verhouding.
Ook in wit is er heel wat opwindends te
vinden. Cortese en arneis geven min of
meer krachtige, aromatische wijnen,
soms met houtlagering. Ook de
muskaatdruif (moscato) verdient een
vermelding:
daarvan
wordt
de
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beroemde, zoete en licht parelende
Moscato d'Asti gemaakt.
Tenuta il Falchetto ligt in het hart van
Piemonte, bezuiden Asti. De familie
Forno heeft zes wijngaarden in de
streek, die ze nauwgezet en met
eerbied voor het milieu bewerken, en
met de hand oogsten, vanuit de
filosofie dat goede wijn in de wijngaard
wordt gemaakt. In de kelder kunnen ze
op de modernste productietechnieken
bogen. Een mooie reeks wijnen die
meer en meer erkenning krijgen,
getuige de recente scores in de
Gambero Rosso.
www.ilfalchetto.com

Moscato d’Asti,Tenuta del Fant
2015
100% moscato (muscat)
De beroemde dessertwijn van
Asti ondergaat, in tegenstelling
tot champagne, slechts één
gisting, op vat, waarbij de tank
afgesloten wordt om de CO2 in
de wijn te houden. De gisting
wordt gestopt wanneer een
alcoholpercentage van om en

bij de 7% is bereikt, waardoor de niet
vergiste
suikers
in
de
wijn
achterblijven en hem zijn uitgesproken
mollig karakter geven. Tegelijkertijd
dragen de bubbels en de frisse
fruitzuren bij tot een levendig product,
dat
het
uitstekend
doet
bij
fruitdesserts - denk bijvoorbeeld aan
een frambozentaartje. Kan ook gewoon
voor het plezier worden gedronken, of
zelfs
als
aperitief,
voor
de
zoetekauwen onder ons.

Langhe Arneis 2015
100% arneis
Arneis
is
een
pittige,
karaktervolle druif die wel eens
de naam "witte nebbiolo"
meekrijgt. Haar beroemdste
expressie vindt ze in Roero,
maar ook in de de heuvels van
Langhe worden er uitstekende
wijnen mee gemaakt. Deze
arneis is strak, mineraal en kruidig.
Serveer bijvoorbeeld bij een carpaccio
van coquilles.
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Barbera d'Asti Pian Scorrone 2015
100% barbera
Dit is de lichtste en meest
fruitige versie van de drie
barbera's van il Falchetto.
Deze wijn heeft geen eik
gezien en mikt vooral op
frisheid, fruit en souplesse.
Doet het uitstekend bij
charcuterie of zachte kazen,
maar is ook op zichzelf zeer genietbaar

Barbera d'Asti Lureï 2014
100% barbera
Deze cuvée spendeert na de
vinificatie nog één jaar in
grote vaten (3000l) van
Sloveense eik. Deze vaten zijn
te groot om veel eikaroma af
te geven aan de wijn, maar ze
verlenen wel structuur en
diepgang, de sleutelwoorden
voor
deze
wijn.
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Gastronomische combinaties zoekt
men best in een iets voller en rijker
gamma dan voor de Pian Scorrone.
Denk bijvoorbeeld aan gegrilde en goed
afgekruide lamskoteletjes, of rijpe
harde kazen.

Barbera d'Asti Bricco Paradiso
2014
100% barbera
De krachtigste in de reeks
barbera’s, en de enige die op
kleine eiken vaten (barriques)
heeft gerijpt. De eikinvloed is
duidelijk merkbaar, maar de
wijn heeft voldoende materie
om er tegen op te kunnen.
Mooi
bij
een
stevige
wildschotel.

www.vinilegium.be
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CASA EMMA

druiven als canaiolo en colorino, maar
ook merlot of cabernet sauvignon.

Chianti - Toscane, Italië

Casa Emma is een traditioneel
landhuis,
gelegen
in
de
adembenemende heuvels van Toscane
op 400 meter hoogte. Traditie en
geschiedenis hoeven innovatie echter
geenszins in de weg te staan, zoals dit
domein bewijst: de wijnkelder is met
de modernste technologie uitgerust, en
ook voor het van nabij opvolgen van de
wijngaard wordt een beroep gedaan op
computergestuurde technieken.

Een wijn uit Toscane mag niet in het
assortiment ontbreken. Toscaanse
wijnen hebben in de tweede helft van
de twintigste eeuw een steile opgang
gekend, en er worden heel wat
peperdure icoonwijnen gemaakt. Toch
is het nog mogelijk om "value for
money" te vinden, met name in de
Chianti.
Chianti wordt vaak geassocieerd met
het zurige spul dat je in een Italiaanse
pizzeria uit een dikbuikige fles in een
rieten mandje geserveerd krijgt.
Gelukkig is er veel beter te vinden,
zeker in het historische hart van de
appellatie
(Chianti
classico,
te
herkennen aan de zwarte haan van het
"Consorzio del gallo nero" op het
etiket). Sangiovese heerst hier, en
moet minstens 85% van de blend
uitmaken, aan te vullen met inheemse
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De wijngaarden, die schilderachtig
rondom het landhuis liggen, staan
vooral aangeplant met sangiovese, met
daarnaast lokale druiven als canaiolo
en malvasia nera, en internationale
soorten als merlot.

Chianti Classico DOCG 2013
sangiovese, canaiolo, malvasia nera
Het vlaggenschip van het huis
is een klassiek gemaakte
chianti
op
basis
van
voornamelijk
sangiovese,
aangevuld met canaiolo en
malvasia nera. De vinificatie
gebeurt op inox, waarna de
wijn 12 maanden op Franse eik
rijpt. Het resultaat is een
verfijnde, soepele wijn met veel
fraîcheur, die al in zijn jeugd heerlijk
is. Te combineren met rood vlees,
harde kazen of pastaschotels met een
basis van tomatensaus.

www.casaemma.com
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PERTICAIA
Montefalco - Umbrië, Italië
Umbrië, ook wel het "groene hart van
Italië" genoemd, herbergt een schat
aan natuur, cultuur en gastronomie.
Minder bekend dan noorderbuur
Toscane, maar zeer de moeite waard.
In de wijngaarden vinden we hier naast
de alomtegenwoordige sangiovese een
lokale druif die een paar decennia
geleden van de vergetelheid werd
gered (met name door gigant Arnaldo
Caprai), en die een bom van kleur,
tannine en aroma biedt: sagrantino. Als
we die druif met een iets bekendere
Franse
druif
zouden
moeten
vergelijken, dan zou het de tannat
zijn: ook daarvan worden wijnen met
machtige tanninestructuur en een
enorm bewaarpotentieel gemaakt.
Sagrantino is haast nergens anders ter
wereld te vinden dan in Umbrië, en dan
vooral in Montefalco. Daarnaast
worden ook witte wijnen gemaakt van
grechetto, procanico (de lokale naam
voor trebbiano) en spoletino.
Montefalco is de thuisbasis van domein
"Perticaia", het Italiaanse woord voor
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"ploeg". En daarmee is al heel veel
gezegd over deze wijnbouwer. Guido
Giardigli is een bio-ingenieur die op 60jarige leeftijd, na een carrière bij
vooraanstaande
Italiaanse
wijndomeinen, besloot zijn eigen
project op te zetten in Montefalco. De
wijngaarden worden op traditionele
wijze en met respect voor het milieu
bewerkt.
De
resultaten
zijn
verbluffend. Zo haalde de topwijn
(DOCG Montefalco sagrantino) op 9 jaar
al 7 keer "Tre Bicchieri" (de hoogste
onderscheiding) in de befaamde gids
Gambero Rosso. Een authentiek
topdomein.
www.perticaia.it

Umbria Bianco 2015
grechetto, trebbiano, spoletino
De instapwijn in wit voor dit
domein. Complexloos, fris en
fruitig, met toch het nodige
volume in de mond. Serveer bij
lichte visgerechten, geitenkaas,
of een slaatje met zeevruchten.

Trebbiano spoletino 2015
100% trebbiano spoletino
Trebbiano spoletino is een
bijzondere
variant
van
trebbiano, die weinig uitstaans
heeft met de vaak schrale en
oninteressante
trebbiano
toscano. Bovendien heeft deze
wijn wat schilweking gekregen,
waardoor hij nog aan kracht en volheid
wint.
Een
witte
wijn
met
bewaarpotentieel, die het perfect doet
bij rijke visgerechten.

Umbria Rosso 2015
sangiovese, merlot
De instapwijn in rood, soepeler
gemaakt dan de topwijnen. Een
"vin de plaisir", of bij lichte
vleesschotels.

www.vinilegium.be

Rosso di Montefalco 2013

Montefalco Sagrantino 2012

sangiovese, sagrantino, colorino
Net zoals DOCG Brunello di
Montalcino
heeft
DOCG
Montefalco
sagrantino
een
kleine broer, genaamd "Rosso di
Montefalco". Het broertje is in
dit geval echter flink uit de
kluiten gewassen. Sagrantino is
in mindere mate aanwezig in de
blend, die wordt gedomineerd
door sangiovese. Ook wordt minder
hout gebruikt (enkel voor het gedeelte
sagrantino). De druivensoorten vullen
elkaar aan tot een mooi geheel van
structuur, aroma en kleur. Zeer te
genieten bij pastaschotels met vlees en
gerechten op basis van tomaat (ideaal
voor de Italiaanse keuken, dus).

100% sagrantino
De topwijn van het huis, die in 9
jaar tijd maar liefst 7 maal op
het hoogste schavotje van de
Gambero Rosso mocht ("tre
bicchieri"). Neus van zwart fruit,
zoete
specerijen
(kaneel),
viooltjes, vanille. In de mond
een explosie van kracht en
concentratie, zonder echter
vermoeiend te worden. Een grote wijn
voor bijzondere gelegenheden.
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SALADINI
PILASTRI
Marche, Italië
De marken (le marche) zijn een smalle
landstrook in Centraal-Italië, geprangd
tussen de Adriatische kust en de
Appenijnen, die de ruggegraat van
Italië vormen. Het is een grotendeels
heuvelachtige en rurale streek, waar
naast druiven ook veel graan wordt
verbouwd. Wat witte wijn betreft is de
meest typische druif hier verdicchio. In
rood
heerst
de
in
Italië
alomtegenwoordige sangiovese, samen
met montepulciano, die diep gekleurde
en intense wijnen geeft.

http://www.saladinipilastri.it

Rosso Piceno 2015
sangiovese, montepulciano
Een
zeer aangename,
toegankelijke rode wijn vol
Italiaanse charme. In de neus
rijp rood en zwart fruit, een
kruidige toets en een hint
vanille, afkomstig van de
beperkte
houtlagering.
Soepele tannines en een goed
evenwicht in de mond. Prachtig bij
pastagerechten
op
basis
van
tomatensaus, of een klassiek stukje
rood vlees.

Saladini Pilastri, een familiebedrijf
met diepe historische wortels, is
gevestigd in een 14e-eeuwse hoeve op
een boogscheut van de Adriatische
kust, ten oosten van Ascoli Piceno. De
wijngaarden zijn gesitueerd in de
heuvels rond Spinetoli en Porto
d’Ascoli.
Vinilegium – marchand de Bonheur
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ALESSANDRO DI
CAMPOREALE

wijnen de broodnodige frisheid, in dit
warm klimaat met hete zomers.
www.allesandrodicamporeale.it

Sicilië, Italië

Catarratto « Benedè » 2016
Sicilië is een van de mooiste plekjes in
Italië. Het (verrassend grote) eiland
kan prat gaan op een rijk historisch
patrimonium, en ook lekkerbekken
zullen zich er niet vervelen. Wat wijn
betreft zou men Sicilië de Languedoc
van
Italië
kunnen
noemen:
massaproductie (Sicilië is kwantitatief
een van de belangrijkste wijnstreken
van Italië), met daarnaast een reeks
producenten
die
topkwaliteit
nastreven en bereiken.
Vooral de wijnen van de Etna zijn “hot”
dezer dagen. Maar ook op andere
sectoren van het eiland vindt men
pareltjes. De familie Alessandro heeft
haar wijngaarden in Camporeale
(tussen Trapani en Palermo), in de
heuvels die over de vlakte van
Mandranova uitkijken. Ze verbouwen
er zowel typisch Siciliaanse druiven
(grillo, catarratto, nero d’Avola) als
meer internationale rassen (syrah,
sauvignon). De hoogteligging geeft de
Vinilegium – marchand de Bonheur

mooi voorbeeld van. De druiven zijn
afkomstig
van
de
Mandranovawijngaard, die voor de helft met grillo
aangeplant staat. Dit is een volle,
krachtige witte wijn met fijn verweven
zuren,
die
hem
uitstekend
gastronomisch inzetbaar maken.

100% catarratto
(beschikbaar vanaf april)
Een pure expressie van druif en
terroir. De vergisting gebeurt op
een lage temperatuur, om
maximale
fruitigheid
te
bekomen. Daarna rijpt de wijn
nog zes maanden “sur lie” en
twee maanden op fles. Deze
wijn kreeg een speciale vermelding
voor zijn goede prijs/kwaliteitverhouding in de Gambero Rosso.

Grillo “Vigna di Mandranova” 2015
100% grillo
Grillo wordt gebruikt in de
bekende zoete Marsala, maar er
kunnen ook mooie droge
exemplaren
van
gemaakt
worden. Deze wijn is daar een
www.vinilegium.be

CELLER AIXALA I
ALCAIT
Priorat - Catalonië, Spanje
Priorat is mogelijk het grootste
succesverhaal
in
de
recente
geschiedenis
van
de
Spaanse
wijnbouw.
Een
verlaten,
achtergestelde streek waar niemand
veel potentieel in zag, tot sommigen
begonnen te beseffen dat de oude
wijnstokken die er aangeplant staan op
adembenemende
leisteenterrassen,
grootse wijn konden voortbrengen. In
geen tijd rees de ster van Priorat aan
het firmament, en de appellatie is nu
naast Rioja de enige in Spanje die de
titel DOCa (Denominación de Orígen
Calificada) mag voeren.
Een warm mediterraan klimaat met
hete
zomers:
dat
betekent
mediterrane
druiven,
met
een
belangrijke
rol
voor
garnatxa
(grenache) en samsó (carignan).
Daarvan worden rijpe, krachtige
wijnen met veel alcohol gemaakt (15%
is geen uitzondering). Toch slagen de
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beste exemplaren erin evenwicht en
frisheid te bewaren.
Celler Aixalà i Alcait is het in 2005
begonnen project van de voormalige
burgemeester van Torroja del Priorat,
Jordi Aixalà. De familie bezit wat
wijngaarden met jongere stokken van
grenache, en ook een perceel van
oudere carignans, waar een single
vineyard-wijn van wordt gemaakt.

Priorat "Destrankis" 2014
grenache, carignan
Deze wijn maakt indruk.
Exuberant kersenfruit en een
lichte ledertoets in de neus,
samen met gedroogde kruiden.
Mooie en sappige structuur in de
mond, waar het wilde kantje
nog
wat
nadrukkelijker
aanwezig is. Een wijn voor bij de
haard, of een mooi stukje wild.
Een koopje ook, gezien de prestigieuze
appellatie.
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CELLER XAVIER
CLUA
Terra Alta - Catalonië, Spanje
Het wijngoed van Xavier Clua ligt in de
regio Terra Alta, in het zuiden van
Catalonië. De familie Clua maakt sinds
vier generaties wijn, aanvankelijk om
in bulk te verkopen. In 1995 werd
echter gekozen om de eigen wijnen te
bottelen en naar hogere kwaliteit te
streven. In 2006 werd een nieuwe
state-of-the-art wijnkelder in gebruik
genomen, waardoor het niveau van
deze - overigens erg betaalbare wijnen verder steeg.
http://www.cellerclua.com/

El Solà d'en Pol blanco 2015
garnacha blanca
De instapwijn in wit, 100% grenache
blanc. Eenvoudig, maar lekker en
verfrissend. Om zomaar van te
genieten, of bij een zomerse
salade.
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El Solà d'en Pol tinto 2015

Mas d'en Pol barrica 2014

syrah, merlot, garnacha, cabernet
sauvignon, tempranillo

Syrah, Merlot, Garnacha, Cabernet
Sauvignon

De instapwijn van het domein in
rood. Een fruitige wijn met
vooral grenache, gemaakt op
inox cuves en nadien nog kort
gerijpt op dezelfde vaten. In de
afdronk heeft hij een puntje
zuiderse zoetheid. Om jong te
drinken en veel plezier aan te
beleven, zeker voor deze prijs.

Een blend van mediterrane en
bordelese druiven die een tijdje
op
eiken
vaten
heeft
doorgebracht.
Sappig
en
karaktervol,
met
goed
geïntegreerde eiktoets.

Il.lusio negre 2015
Mas d'en Pol blanco 2014
sauvignon Blanc, muscat, garnatxa
blanca, chardonnay
Een
frisse
witte
wijn,
gevinifieerd op inox vaten.
Sauvignon blanc en muscat
zorgen
voor
aromatische
expressie,
grenache
en
chardonnay geven wat volume
aan deze mooie cuvée.

Garnatxa nera, garnatxa peluda
Nieuw in het gamma van Clua:
een interessante blend van de
klassieke
grenache,
en
“garnatxa peluda” (in de
Languedoc bekend als lladoner
pelut), volledig op grote eiken
vaten gevinifieerd en gerijpt. De
stijl doet denken aan de
garnacha’s van Navarra en Sierra de
Gredos: fris en fijn, mijlenver van de
vermoeiende alcoholrijke stijl van
grenache. Topwijn voor een relatief
zachte prijs.
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CELLER CEDO
ANGUERA
Montsant - Catalonië, Spanje
Het beroemde Priorat, met zijn
bodems van leisteen, wordt omringd
door de wat minder bekende appellatie
Montsant, die niettemin uitstekende
wijnen met een goede prijskwaliteitverhouding produceert. De
bodems zijn hier wat zwaarder, en de
typische llicorella-leisteen van Priorat
ontbreekt. De druivenrassen zijn
vergelijkbaar, met een duidelijk
overwicht van grenache en carignan,
maar ook internationale rassen als
cabernet en syrah.

Clonic 2012
carignan, cabernet sauvignon, syrah
De basis van de assemblage is
carignan van oude stokken,
aangevuld met cabernet en
syrah. De wijn is een tijdje op
eiken
vaten
gedaan,
wat
duidelijk merkbaar is, zonder te
storen. Geniet van deze wijn bij een
tajine
van
lamsvlees
of
een
rundstoofpotje.

Celler
Cedo
Anguera
is
een
familiedomein dat vele generaties
terug begon in La Serra d'Almos. Hun
wijnen zijn biologisch gemaakt, van
onberispelijke kwaliteit en zeer
aantrekkelijk geprijsd.
www.cedoanguera.com
Vinilegium – marchand de Bonheur
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LAVRADORES DE
FEITORIA
Douro - Portugal
De spectaculaire landschappen van de
Portugese Dourovallei zijn een lust
voor het oog. Meestal wordt de streek
spontaan met de productie van
portwijnen geassocieerd, maar meer
en meer wordt er ook uitstekende
droge wijn gemaakt, met name op de
iets koelere hellingen.
De wijnen verraden uiteraard hun
zuiderse origine, maar de rotsige
terrassen waarop de druivenstokken
groeien, geven altijd wat welkome
strakheid en frisheid.

http://www.lavradoresdefeitoria.pt

Meruge 2013
tinta roriz (tempranillo)
Oude
stokken
op
een
ondergrond
van
schist
(leisteen)
geven
een
ongelofelijke elegantie en
frisheid, die de kracht van de
druif en de houtlagering (12
maanden op vaten van Franse
eik) in balans houden. Kruidigheid,
florale toetsen, intense rode en zwarte
vruchten: het is er allemaal. Een
grootse wijn, die zich nu al zeer
aangenaam laat drinken.

Lavradores de Feitoria is een relatief
jong bedrijf dat is voortgekomen uit
een samenwerking van 15
producenten, verspreid over de hele
Dourovallei. Ze maken een breed
gamma in wit en rood.
Vinilegium – marchand de Bonheur
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GAIA ESTATE
Nemea – Peloponnesos, Griekenland
Onbekend is onbemind. Dat geldt zeker
voor Griekse wijn, die op de Belgische
markt nog niet goed vertegenwoordigd
is. Daar komt stilaan verandering in,
want Griekenland is een bron van
schitterende wijnen in alle stijlen,
gemaakt van druivenrassen die voor
een groot deel van de wijnliefhebbers
bij ons nog onbekend terrein zijn.
Wij kozen voor ons gamma het
familiale
domein
Gaia
Estate,
gevestigd in de Peloponnesos. Zij
leveren consistente kwaliteit af, en
werken voornamelijk met inheemse
Griekse druivensoorten.
www.gaia-wines.gr
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Thalassitis 2015
assyrtiko
Het Griekse eiland Santorini
is een bijzonder verhaal in
de wijnbouw. De arme,
vulkanische zandbodems en
de felle wind die op een deel
van het eiland heerst,
plaatsen de wijnstok onder
constante stress, waardoor
de rijpingscyclus veel langer
wordt, en men wijnen met een
wonderbaarlijke frisheid en mineralige
complexiteit krijgt. Deze thalassitis
("Thalassa" verwijst naar de nabijheid
van de zee) is een waar genoegen, en
vermoeit nooit. Een authentieke
topwijn.

Assyrtiko Wild Ferment 2015
100% assyrtiko
De naam “wild ferment”
verwijst naar het feit dat
deze wijn met natuurlijke
gisten
is
gemaakt.
Bovendien wordt hij op eik
vergist en gerijpt, wat een
enigszins
andere
interpretatie
van
het
vulkanische terroir van

Santorini geeft: de strakke minerale
textuur is er nog steeds, maar wordt nu
omgeven door een bredere, romige
sensatie. Daarom wordt deze wijn best
bij wat vollere gerechten geserveerd.

Notios rood 2015
agiorgitiko, syrah
Agiorgitiko, ook wel “black of
Nemea” genoemd, is een
typische inheemse druif van de
Peloponnesos. Ze geeft wijnen
met veel pit en karakter. Een
goeie partner voor syrah, die
een kruidige toets inbrengt.
Een ongecompliceerde, lekker
fruitige wijn, om licht gekoeld in de
lente of de zomer te drinken.

Gaia ‘S’ 2014
agiorgitiko, syrah
Dezelfde blend als Notios, maar
met meer concentratie en
diepgang. De Franse eiken
vaten waarop de wijn gerijpt is,
verlenen hem wat meer
structuur en complexiteit.
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