Cercle Saint - Vincent
‘A la Discrétion des Grands Amateurs’
2017
Sinds bijna twintig jaar bestaat er naast het reguliere aanbod een parallelimport onder de naam ‘Cercle
Saint-Vincent’. In deze Cercle worden wijnen verhandeld waarvoor niet iedereen belangstelling heeft omdat
deze wijnen zeer exclusief zijn en overwegend in de hogere prijsklasse vallen, tevens omdat de beschikbare
hoeveelheid zo minimaal is dat opnemen in het reguliere aanbod onherroepelijk tot irritaties wegens ‘uitverkocht’ leidt.
Toch hebben we besloten om vanaf dit komend najaar het Cercle aanbod standaard aan al onze cliënten te
sturen, omdat we steeds vaker worden geconfronteerd met wijnen die wel beschikbaar zijn, maar toch net niet
in voldoende hoeveelheid voor opname met een uitgebreide beschrijving in het reguliere aanbod en/of op de
proeftafel. Ze zijn zó interessant dat we ze u toch willen aanbieden. Het verschil met de oude Cercle formule
zit hem in een breder aanbod waar ook plaats is voor wat meer bescheiden geprijsde wijnen die voor ons door
wat voor omstandigheden ook, maar beperkt verkrijgbaar zijn.
Wie zich in het aanbod van de Cercle wil verdiepen, wordt geacht zijn weg in de wereld van de wijn grotendeels
zelf te kunnen vinden. De beschrijving van de wijnen is veel beperkter dan die van de wijnen in het reguliere
aanbod. Anders zouden we nóg een brochure schrijven en ziet u door de bomen het bos niet meer. De nieuwe
Cercle, die openstaat voor iedere liefhebber, is dus meer dan een prijslijst, maar het is geen wijngids zoals het
reguliere voor- en najaarsaanbod. Het is dus bedoeld voor de ‘grands amateurs’ onder u! (en voor hen die toe
zijn aan hun volgende stap....)
Let op: het Cercle aanbod kan niet via de website besteld worden, wel op de overige manieren als genoemd op
het bestelformulier.
Met vriendelijke groet,
Michiel de Ruiter

Voerman Wijnen
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Bourgogne
Chaude Écuelle, Chablis
Het domaine is al enkele generaties actief en produceert petit chablis, chablis en chablis premier cru. Chaude Écuelle maakt karaktervolle wijnen die zeer redelijk zijn
geprijsd.
Chablis 2015 1er cru ‘Montée de Tonnerre’
Bestelnummer 108
€ 17,50
Meer matière en diepgang dan de petit chablis uit de brochure. Fijne smaaktonen.
Drinken vanaf 2018.
Domaine du Clos des Lambrays
Het domaine is bekend sinds de Middeleeuwen (1365) en behoort sinds enige tijd
tot de Louis Vuitton Moët Hennessy groep. Deze onderneming investeert uitsluitend in de allerbeste wijngaarden van Frankrijk. De wijnen bezitten een fantastische finesse. Met name de gemeente appellation is hier interessant vanwege het feit dat Lambrays meer grand
cru en premiers crus bezit dan village wijnen. Dit betekent dat de villagewijnen regelmatig worden verbeterd met
afgekeurde ‘hogere’ wijnen.
Morey Saint Denis 2015
Bestelnummer 201
€ 54,95
Fijne côte de nuits uit een groot jaar voor een prijs die te overzien is.
Domaine Drouhin-Laroze
Dit wereldberoemde wijngoed is gevestigd in Gevrey-Chambertin. Het domaine bezit 11,5 ha. wijngaard in de
beste stukken van de Côte de Nuits. Het is een echte familieonderneming waar vader en moeder Philippe en
Christine Drouhin worden geassisteerd door hun kinderen Caroline en Nicolas. De wijnen van het domaine
staan bekend om hun finesse.
Gevrey Chambertin 2015
Bestelnummer 203
€ 36,95
Drouhin-Laroze bezit verschillende stukken in de uitgestrekte Gevrey-Chambertin wijngaard. De opbrengst
van deze stukken wordt samengevoegd tot hun ‘village’ wijn. Voor de opvoeding van de wijn worden vaten
van 1 jaar oud gebruikt. Dat is verstandig, want op die manier overheerst het hout niet zo. Subtiele en zeer
verfijnde wijn op een alleszins acceptabel prijsniveau. Drinken vanaf 2023.
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2015
Bestelnummer 204
€ 114,95
Chambertin ‘Clos de Bèze’ is één van de meest prestigieuze wijnen van de Côte de Nuits. De wijngaard grenst
aan de abdij van Bèze en bestaat al sinds het jaar 630. De 1,5 ha. van de familie Drouhin-Laroze is geplant in
1949.Wijn met een krachtige structuur en met grote finesse. Drinken vanaf 2027.
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Bonnes Mares Grand Cru 2015
Bestelnummer 205
€ 105,95
Samen met ‘Le Musigny’ vormt ‘Bonnes Mares’ het bestand aan grands crus van de gemeente
Chambolle-Musigny. Beide wijngaarden liggen boven het dorp op het meest steile stuk van de helling en
hebben een ligging die vergelijkbaar is met de beste delen van het Clos de Vougeot. Musginy is wat kleiner en
is net iets meer verfijnd. Bonnes Mares is wat steviger. De wijn kan lang rijpen en behoort tot de absolute top
van de rode bourgognes. Drinken vanaf 2027
Clos de Vougeot Grand Cru 2015
Bestelnummer 206
€ 99,95
Drouhin-Laroze bezit 1 ha. van deze prestigieuze wijngaard in het beste deel van dit 50 ha. grote ‘clos’. De opbrengst van hun deel ging vroeger naar Avignon om daar de tafel van de paus te sieren, dus over de kwaliteit
van de wijn hoeven we het niet meer te hebben! Drinken vanaf 2027
Domaine Géantet-Pansiot
Het domaine is gevestigd in Gevrey-Chambertin, het meest noordelijke dorp van de Côte de Nuits waar rode topwijnen vandaan komen. Ook in het naburige Chambolle Musigny heeft Géantet-Pansiot enig bezit. Het wijngoed
is gesticht in de vijftiger jaren van de vorige eeuw door het samengaan van de families Géantet en Pansiot. Inmiddels beslaan de wijngaarden zo’n 20 ha. Géantet-Pansiot staat bekend om zijn aantrekkelijke bourgognes met een
zachte touch. Gevolg van zeer secuur en voorzichtig omgaan met het basismateriaal. De wijnen van dit domaine
worden besproken in alle toonaangevende wijnbladen.
Bourgogne Pinot Fin
Deze rode bourgogne vormt het instapniveau van Géantet-Pansiot. Dat klinkt wat simpel, maar is het in dit
geval niet. Misschien is dit zelfs wel de beste koop van deze producent. De wijngaarden liggen immers in één
van de beste stukken van de Bourgogne, de wijnen krijgen dezelfde secure opvoeding als hun ‘grote broers’ en
dragen dus de signatuur van een prestigehuis. Na enkele jaren rijping heeft u met deze wijn een ronde, zachte
en licht geparfumeerde pinot noir in het glas.
Bourgogne Pinot Fin 2015
Bestelnummer 109
€ 25,50
Het grote jaar 2015 helpt dit keer een handje. Deze wijn mag u zeker nog twee jaar wegleggen en dan voorzichtig maar eens proberen.
Marsannay 2015 ‘Champs Perdrix’
Bestelnummer 110
€ 35,95
De 2015 moet u echt nog 4 jaar vergeten. Maar dan heeft u ook voor een bedrag, dat te overzien is, een prachtig
glas rode bourgogne met een zekere complexiteit en vooral rondeur van een goed geslaagde pinot noir.
Gevrey-Chambertin 2015 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 111
€ 48,50
Deze wijn is gemaakt van druiven die zijn samengevoegd van allemaal kleine stukjes wijngaard. Hun overeenkomst is dat ze alle afkomstig zijn uit Gevrey-Chambertin en door hun leeftijd (gemiddeld 80 jaar) een
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hoog niveau hebben. Vandaar de toevoeging ‘Vieilles Vignes’. Het is een wijn met
bloemachtige tonen en een aroma dat na verloop steeds sterker wordt. Drinken
vanaf 2020.
Chambolle Musigny 2014 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 112
€ 51,50
Chambolles worden tot de meest ‘vrouwelijke’ wijnen van de Côte de Nuits gerekend. Ze hebben een sterk floraal aspect in neus en smaak gebaseerd op een
degelijke ondergrond. De ‘Vieilles Vignes’ biedt meer concentratie. De structuur
van de 2014 vraagt nog om geduld. Drinken vanaf 2020.
Chambolle Musigny 2015 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 113
€ 53,50
Chambolles worden tot de meest ‘vrouwelijke’ wijnen van de Côte de Nuits gerekend. Ze hebben een sterk floraal aspect in neus en smaak gebaseerd op een
degelijke ondergrond. De ‘Vieilles Vignes’ biedt meer concentratie en structuur. Drinken vanaf 2021.
Charmes-Chambertin Grand Cru 2014
Bestelnummer 114
€ 124,95
‘Le Chambertin’ en ‘Charmes-Chambertin’ zijn de beide hoogst geklasseerde wijnen van Géantet-Pansiot. Op
dit niveau kun je concentratie verwachten van het fruit, maar ook van de minerale tonen. Alles gesteund door
een fijne structuur van de fustopvoeding. De smaken zijn complex en hangen minutenlang na. De 2014 heeft
veel structuur en vraag tijd. Drinken vanaf 2021.
Charmes-Chambertin Grand Cru 2015
Bestelnummer 115
€ 126,95
De overtreffende trap van de 2014. Hier speelt het jaar 2015 een belangrijke rol. Rust gunnen tot minstens 2023.
Domaine Arnoux-Lachaux
Voor 2008 stond dit wijngoed bekend onder de naam Robert Arnoux en heeft onder dit label een grote reputatie
opgebouwd. De wijngaarden van Arnoux-Lachaux liggen in het allerbeste gebied van de Côte de Nuits en een
aantal grenzen aan die van het wereldberoemde domaine de la Romanée-Conti. De zijdezachte expressie van de
pinot noir is de signatuur van Arnoux-Lachaux.
Chambolle Musigny 2014
Bestelnummer 116
€ 49,95
2014 is een zeer goed jaar met bewaarpotentieel. Het jaar wordt wat overvleugeld door de uitstekende reputatie
van 2015, maar het is een jaar dat alleszins de moeite van het wegleggen waard is. De internationale waardering
ligt flink boven de 90 punten. Drinken vanaf 2020.

-5-

Chambolle Musigny 2015
Bestelnummer 117
€ 64,50
Chambolles worden tot de meest ‘vrouwelijke’ wijnen van de Côte de Nuits gerekend. Ze hebben een sterk
floraal aspect in neus en smaak gebaseerd op een degelijke ondergrond. Het blijven tenslotte côte de nuits.
Waardering ligt ruim boven de 90 punten. Drinken vanaf 2023.
Vosne-Romanée 2015
Bestelnummer 118
€ 64,95
Vosne-Romanée vormt het hart van het meest aansprekende en gereputeerde wijngebied in de hele Bourgogne.
Geen enkel ander dorp herbergt zoveel grand cru wijngaarden en nergens anders komen de kwaliteiten van
de Pinot Noir zo tot hun recht als in de wijnen van dit dorp. De 2015 is een zeer fijne bourgogne uit een groot
jaar. Drinken vanaf 2023.
Echézeaux Grand Cru 2015
Bestelnummer 119
€ 207,95
Deze grand cru vormt de overtreffende trap van de villages. Die komt vooral tot uitdrukking in een meer brede
en gelaagde smaak en een eindeloze finale. Drinken vanaf 2027.
Domaine Méo-Camuzet
Samen met het domaine de la Romanée-Conti behoort Méo-Camuzet tot de meest aansprekende producenten van
de Bourgogne. De internationale vraag naar deze wijnen is zo groot dat wij momenteel niet meer in aanmerking
komen voor nieuwe jaargangen. We beschikken nog over enkele flessen oudere wijn van het domaine. Het is dus
nu of nooit.
Bourgogne Pinot Noir 2013
Bestelnummer 120
€ 24,95
Samengestelde wijn van druiven afkomstig uit de hele Côte de Nuits. Deels aangekocht en deels in eigen bezit.
Instapniveau maar met de signatuur van een groot huis. Op dronk.
Corton 2012 Grand Cru ‘Clos de la Vigne au Saint’
Bestelnummer 121
€ 144,95
Méo-Camuzet bezit maar een klein stukje van deze prestigieuze wijngaard. Het stukje ligt pal op het zuiden
en heeft een magnifiek uitzicht op de stad Beaune. Cortons zijn wijnen die tegelijkertijd makkelijk drinkbaar
zijn in een vroeg stadium, maar tevens een flink ouderingspotentieel hebben. Finesse en een neus van viooltjes
spelen de hoofdrol bij deze wijn. Op dronk, maar nog prima te bewaren voor zeker 7 jaar.
Domaine Petitot
De Petitots bewerken al drie generaties lang hun wijngaarden, maar pas in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft
het domaine echt vaart gekregen en hebben de Petitots de reputatie van hun wijnen weten te verankeren. Hervé
en Nathalie Petitot, beiden oenologen, hebben momenteel de leiding. De wijngaarden met een totale oppervlakte
van 9 ha. zijn verdeeld over de Côte de Nuits en de Côte de Beaune. De reputatie van het domaine is te stellen op
het niveau van Largeot, Girardin en Gras. Zeer bevredigende middenklasse waar tegen nette prijzen prima wijn
wordt gemaakt. Wij doen dit jaar voor het eerst zaken met Petitot en daar zijn we blij mee. Gezien de schaarste die
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momenteel in de Bourgogne heerst, kregen wij slechts van hun Côte de Nuits-Villages
2015 ‘Terres Burgondes’ voldoende wijn om daar een utgebreide beschrijving van
in de brochure op te nemen. Van de beide onderstaande wijnen konden we slechts
minieme hoeveelheden krijgen Die horen dus in de Cercle thuis.
Côte de Nuits-Villages 2015 ‘Les Vignottes’.
Bestelnummer 122
€ 19,95
De gemeenten waar de druiven voor deze goedgemaakte ‘recht-toe-recht-aan
rode bourgogne vandaan komt, zijn Fixin, Brochon, Premeaux, Comblanchien en
Corgoloin. Geen top gemeenten, zoals u ziet, maar er wordt eerlijke wijn gemaakt.
Prima prijs/kwaliteitverhouding. Drinken vanaf 2018.
Nuits-Saint-Georges 2015 ‘Les Poisets’.
Bestelnummer 123
€ 24,95
Deze Nuits-Saint-Georges is afkomstig van een aparte wijngaard tussen NuitsSaint-Georges en Premeaux-Prissey. De wijn is gemaakt in een prettige ronde stijl met een sterke associatie met
pruimen. Drinken vanaf 2020.
Domaine Jean-Jacques Confuron.
Het domaine zoals wat dat nu kennen, vindt zijn oorsprong in 1926 door huwelijk waarbij van beide kanten
wijngaarden werden ingebracht. Kleindochter Sophie nam het wijngoed in 1988 over en begon samen met haar
echtgenoot Alain Meunier de wijnen zelf te bottelen. Voorheen werd alle wijn in bulk verkocht. In de loop van de
tijd zijn stukken van de allerbeste wijngaarden in bezit van het domaine gekomen. Momenteel beschikt Confuron
over 8,5 ha. verdeeld over 13 appellations in de Côte de Nuits waaronder de grand cru Romanée-Saint-Vivant. De
reputatie van dit wijngoed is onbetwist. De wijnen komen veel in het hogere segment van de Franse horeca terecht
of worden geëxporteerd. Elk jaar is de oogst in een mum van tijd uitverkocht. Gelukkig hebben wij hier al jaren
een vaste allocatie.
De stijl van wijn maken bij Confuron impliceert het gebruik van relatief veel nieuw eikenhout. Ook voor de lagere
appellations. Dit geeft de wijnen een kwaliteitsboost, maar vraagt ook wat meer tijd om volledig te rijpen en het
hout de gelegenheid te bieden om te integreren. Gezien de reputatie van de Confuron wijnen houden we de beschrijvingen uiterst summier. Het grote jaar 2015 biedt u de gelegenheid echt iets moois in de kelder te leggen. Van
oudere jaargangen resten ons nu nog enkele flessen.
Côte de Nuits-Villages 2014 ‘Les Vignottes’
Bestelnummer 124
€ 28,95
Zachte rode bourgogne met fijn pinot noir aroma. De 2014 heeft wat meer structuur en kan vanaf volgend jaar
worden gedronken.
Côte de Nuits-Villages 2015 ‘Les Vignottes’
Bestelnummer 125
€ 29,50
Schitterend jaar van dit instapniveau van Confuron. Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Drinken vanaf
2020
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Nuits-Saint-Georges 2014 ‘Fleurières’
Bestelnummer 126
€ 31,95
Wijn met een mooie bloemetjes neus : Aromatische wijn met een associatie met pruimen en inkt. Drinken
vanaf 2018.
Nuits-Saint-Georges 2015 ‘Les Fleurières’
Bestelnummer 127
€ 33,95
Samen met de Côte de Nuits-Villages 2015 ‘Les Vignottes’ is dit de wijn om voor te gaan wanneer geld een rol
speelt. We hebben hier te maken met een groot jaar en de signatuur van één van de beste wijnmakers van de
Côte de Nuits voor een prijs die nog is te overzien.
Chambolle Musigny 2015
Bestelnummer 128
€ 40,95
Stevige wijn met veel structuur. Goed potentieel.
Een wijn om weg te leggen. Prachtige côte de nuits. Drinken vanaf 2023.
Chambolle-Musigny 1er Cru 2014
Bestelnummer 129
€ 68,95
Ten opzichte van de 2014 villages heeft de premier cru meer finesse. Drinken vanaf 2020.
Chambolle Musigny 2015 1er cru
Bestelnummer 130
€ 68,95
Zeer goede chambolle. Wegleggen en even vergeten dat u hem hebt. Drinken vanaf 2023.
Clos Vougeot 2015 grand cru
Bestelnummer 131
€ 92,95
Top rode bourgogne met veel structuur en potentieel. Drinken vanaf 2022.
De overtreffende trap. Minstens 10 jaar wegleggen.
Vosne-Romanée 2015 ‘Les Beaumonts’
Bestelnummer 132
€ 74,95
Zijdezachte gladheid, vosne-romanées eigen, maar een goed ouderingspotentieel. Drinken vanaf 2023.
Romanée-Saint-Vivant 2015 grand cru
Bestelnummer 133
€ 254,95
De top van de de Côte de Nuits produceert de mooiste wijnen van de Bourgogne zowel in geur, smaak als afdronk. De complexiteit van deze wijnen is onnavolgbaar. Sinds eeuwen weten de liefhebbers waar ze moeten
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zijn voor het allerbeste. De prijs is daar dan ook naar. Een top wijn uit een top jaar.
Een hebbedingetje voor wanneer geld geen rol speelt. Drinken vanaf 2030.
Domaine Largeot
Familiewijngoed van bescheiden komaf. Wijnmaakster Marie-France heeft hier de
leiding. Haar talent is onbetwist. Ze werd er zelfs voor onderscheiden. Door een
overheidsmaatregel die tot doel heeft wijngaarden te spreiden over boeren die daar
behoefte aan hebben, kreeg de familie een stuk van één van de beste ‘climats’ van Beaune in handen: De ‘Grèves’ wijngaard. Hoewel Largeot zich wat appellations betreft
niet kan meten met de echt grote jongens, worden hier betrouwbare wijnen gemaakt
tegen een alleszins redelijke prijs.
Savigny-les-Beaune 2014 (halfje)
Bestelnummer 134
€ 13,50
Als buurgemeente van Beaune lijken de wijnen van Savigny sterk op die van hun
grotere broer. Ze zijn net een tikkeltje boerser en vetter dan de ragfijne beaunes.
Ze geven altijd plezier met hun herkenbare pinot tonen en zijn zeer redelijk geprijsd. Halfjes kom je in de Bourgogne niet zoveel tegen. Doe er uw voordeel mee. De 2014 is net op dronk,
maar gaat zeker nog 5 jaar mee.
Beaune 2012 1er Cru ‘Grèves’
Bestelnummer 135
€ 24,50
Samen met ‘Bressandes’ en ‘Clos du Roi’ komen van de ‘Grèves’ wijngaard de fijnste beaunes: Ze zijn slank,
evenwichtig en hebben altijd een heel klein zoetje en een lange afdronk.
Remoissenet
Het huis Remoissenet dateert van 1877. Sinds 2005 is het in Amerikaans bezit gekomen en is de leiding in handen
van Pierre-Antoine Rovani, die voorheen voor de prestigieuze ‘Wine Advocate’ werkte. Van Maison Louis Jadot
werd de ervaren Bernard Repolt aangetrokken. De wijnen van Remoissenet zijn momenteel sterk gewild.
Beaune 2012 1er Cru ‘Teurons’
Bestelnummer 136
€ 32,95
De ‘Teurons’ wijngaard ligt net onder die van ‘Greves’. De wijnen hebben net iets minder finesse in vergelijking
tot die van de bovenbuur, maar behoren met de signatuur van Remoissenet nog altijd tot de referentiecategorie.
Op dronk, maar kan zeker nog tot 2024 mee.
Clos de la Chapelle
Clos de la Chapelle is een oudere naam van de bekende wijngaard ‘Bousse d’Or’ uit Volnay. Toen de Amerikaan
Mark O’Connell in 2011 het oude domaine van de familie Boillot kon kopen samen met Pierre Meurgey (die we
nog kennen van het huis Champy) en Philippe Remoissenet, zijn er aan het domaine kleine stukjes wijngaard
toegevoegd van premier- en grand cru niveau uit de gemeenten Volnay, Pommard, Beaune en Aloxe-Corton.
O’Connell is behalve een gefortuneerde gepassioneerde wijnliefhebber- en verzamelaar ook al jaren vaste klant van
het Huis Champy. Zodoende had hij een sterke band met Pierre Meurgey die hem op de mogelijkheid wees om het
oude familie domaine van de Boillot’s te kopen. De vinificatie vindt plaats onder leiding van de briljante wijnmaker Dmitri Bazas (die we ook nog van Champy kennen) in oude kelders naast die van Champy in het hartje van
Beaune. Wonderschone wijnen worden hier gemaakt. Niet goedkoop, maar van een zeldzaam hoog niveau.
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Beaune 2014 1er Cru ‘Teurons’
Bestelnummer 137
€ 35,95
Precies 2 vaten (600 flessen) maken de heren van de 60 jaar oude stokken die ze cultiveren in de vooraanstaande ‘Teurons’ wijngaard. Tonen van donker fruit in een mooi gestructureerde gladde context karakteriseren
deze elegante beaune. Topniveau! Drinken vanaf 2020.
Volnay 2014 1er Cru ‘Monopole’
Bestelnummer 138
€ 59,95
Slechts 5 vaten worden gemaakt van deze prestigieuze wijngaard die voor 100% in bezit is van de heren. Vandaar de toevoeging ‘Monopole’ aan het etiket. Bijzonder, want de meeste wijngaarden in de Bourgogne hebben
meerdere eigenaren. De wijn heeft een neus met aroma’s van rijp, donker fruit, tikje kruidig. Zeer volle smaak
die breed uitwaaiert en een mooie structuur heeft met fijne tannines. Grote finesse en een zeer lange afdronk.
Zéér grote wijn! Drinken vanaf 2022.
Domaine Lejeune
Dit familiebezit ter grootte van 7 ha. bevindt zich in Pommard en produceert wijn sinds vijf generaties. Indien mogelijk worden de wijnen zo min mogelijk gefilterd bij het bottelen om de fijne structuur intact te laten. De wijnen
van Lejeune staan in alle toonaangevende wijngidsen en worden regelmatig onderscheiden.
Pommard 2014 1er cru ‘Les Argilières’
Bestelnummer 139
€ 39,95
Pommards zijn stevige, gecorseerde wijnen. In feite zijn ze wat atypisch voor de Côte de Beaune en zou je ze
eerder in het noorden in de Côte de Nuits verwachten. Op het niveau van de premiers crus komt er naast alle
stevigheid ook finesse om de hoek kijken. De wijn heeft een complexe smaak van rood fruit en hangt lang na.
Tien jaar is het minimum voor dit soort wijnen. Drinken vanaf 2024.
Domaine Alain Gras
De wijngaarden van het domaine strekken zich uit over de appellations Saint-Romain, Auxey-Duresses en
Meursault. De wijnen kennen een grote elegantie en fraîcheur. Het meren-deel van de productie gaat naar Franse
restaurateurs. De prijs/kwaliteitverhouding is hier dus per definitie in orde.
Saint-Romain Blanc 2014 (halfje)
Bestelnummer 140
€ 11,95
Het ‘cheval de bataille’ van het domaine met een productie van 36.000 flessen per jaar die goeddeels naar de
Franse horeca gaan. Vandaar dat Gras ook altijd halfjes bottelt. Saint-Romain is minder complex dan meursault
en heeft minder minerale tonen dan auxey-duresses, maar is zeker de meest charmante witte wijn van het domaine. Nu op dronk.
Saint-Romain Rouge 2014 (halfje)
Bestelnummer 141
€ 11,95
De rode saint-romain van Gras wordt gedomineerd door zijn expressieve kersenfruit. De tannines zijn bescheiden en gaan geheel op in de wijn. Nu op dronk.
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Meursault 2015 ‘Les Tillets’
Bestelnummer 142
€ 38,95
Fijne minerale tonen vermengd met ‘fleurs blanches’markeren deze elegante witte
bour-gogne die zeer precies is gedefinieerd en goed kan ouderen. Niet te koud
drinken vanaf 2019.
Auxey-Duresses blanc 2015 ‘Les Crais’
Bestelnummer 143
€ 25,95
Auxey-Duresses is het wat eenvoudiger broertje van Meursault, maar nog altijd
fijn en ‘racé’. De wijnen hebben meer minerale tonen en net wat minder smaakconcentratie. Het maakt ze tot een ideaal aperitief.
Auxey-Duresses rouge 2014 ‘Très Vieilles Vignes’
Bestelnummer 144
€ 23,95
Aan de toevoeging ‘Très Vieilles Vignes’ is geen woord overdreven, want we hebben hier te maken met wijnstokken van 100 jaar oud. Die hebben nog maar weinig opbrengst, maar de kwaliteit is bijzonder. Een combinatie van rijp fruit met hier en daar wat mesttonen, is de beste omschrijving van deze stevige wijn. Minimaal
een uur voor consumptie openen, maar dan ga je ook terug in de tijd… Drinken vanaf 2018.
Domaine François Carillon
De Carillons zijn al als wijnbouwers bekend sinds de 16e eeuw. Vijftien generaties later staan ze aan de top van
witte wijn producenten van de Bourgogne. Hun wijnen vinden hun weg naar alle grote restaurants van Frankrijk
en worden internationaal besproken. François, die in 2010 voor zichzelf is begonnen nadat vader Louis met pensioen was gegaan, heeft 6,5 ha. tot zijn beschikking van het familiebezit. Hij maakt elegante, maar stevige wijnen
met minerale tonen die goed kunnen ouderen.
Puligny Montrachet 2015
Bestelnummer 145
€ 46,95
Zeer zuivere wijn met fijne florale en minerale tonen. Fijn citrusfruitje tegen een crème achtige achtergrond.
Heel mooi. Meer concentratie nog dan de 2014 en wat rijker. Drinken vanaf 2019.
Puligny Montrachet 1er cru Les Champs Gains 2014
Bestelnummer 146
€ 61,95
Licht en elegant met zinderende minerale tonen en fijn citrusfruit. Hoog niveau. Drinken vanaf 2019.
Puligny Montrachet 1er cru Les Champs Gains 2015
Bestelnummer 147
€ 67,50
Rijker dan de 2014 en zeer complex. Zeldzaam glas. Drinken vanaf 2020
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Domaine Bruno Colin
Bruno Colin werkte vanaf 1993 mee op het beroemde wijngoed van zijn vader. In 2003 werd het familiebezit gesplitst in een deel voor hem en voor zijn broer Philippe. Vader behield ook nog een stukje. Bruno produceerde in
2004 zijn eerste oogst. Zijn wijnen zijn toonaangevend voor hun komaf. Colin exploiteert 19 verschillende appellations waarvan er 8 zich kwalificeren als premier cru. Hoewel zijn witte bourgognes wat smaakbeleving betreft
dicht bij elkaar liggen, zijn ze toch allemaal net even anders. Colin typeert de recente oogstjaren kortweg als volgt:
2013: Alles laat, maar geslaagd, 2014: Veel en goed, 2015: Grandioos.
Bourgogne Aligoté 2015
Bestelnummer 148
€ 12,95
Levendig met een vleugje citroen. Verfrissend. Nu drinken
Puligny-Montrachet 2015 1er Cru ‘La Truffière’
Bestelnummer 149
€ 74,95
Pure en zeer precies gemaakte witte bourgogne afkomstig van één van de kleinste wijngaarden van Puligny-Montrachet (2,5 ha.) helemaal boven op de heuvel net onder het gehucht Blagny.
Kan zeer goed ouderen. Vol en lichtjes nerveus. Drinken vanaf 2019.
Chassagne-Montrachet 2014 1er cru ‘Les Chaumées’
Bestelnummer 150
€ 43,50
‘Les Chaumées’ ligt vlakbij Saint-Aubin. Het is een elegante charmeur met aantrekkelijk fruit zowel in neus als
in smaak. Eén van onze favorieten. Hoeft niet te lang te worden bewaard. Op dronk nu.
Chassagne-Montrachet 2015 1er cru ‘Les Chaumées’
Bestelnummer 151
€ 49,95
Drinken vanaf 2019.
Chassagne-Montrachet 1er cru 2014 ‘La Boudriotte’
Bestelnummer 152
€ 43,50
Boudriotte is één van de grotere wijngaarden in Chassagne-Montrachet en grenst aan het eveneens relatief grote ‘Morgeot’. Van beide wijngaarden komt zowel witte als rode bourgogne. Deze dualiteit die in Puligny-Montrachet en in Meursault vijrwel afwezig is, zien we hier weer terugkomen. Buurman Santenay vertoont hetzelfde beeld. De wijnen van ‘Boudriotte’ zijn stevig, zonder boers te zijn en kunnen goed ouderen. Drinken vanaf
2018.
Chassagne-Montrachet 1er cru 2015 ‘La Boudriotte’
Bestelnummer 153
€ 49,95
Voorlopig wegleggen. Mooie belofte. Drinken vanaf 2020.
Chassagne-Montrachet 2015 1er cru ‘La Maltroie
Bestelnummer 154
€ 49,95
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Rijk van smaak en vol in de mond maakt ‘La Maltroie’ altijd veel indruk. ‘Les
Chaumées’ is misschien eleganter, maar wie van duidelijkheid houdt, kiest deze.
Drinken vanaf 2019.
Chassagne-Montrachet 2015 1er cru ‘En Rémilly’’
Bestelnummer 155
€ 57,50
Zeer elegante witte bourgogne met een grote dosis minerale tonen. Beetje streng.
Dat maakt hem geschikt om lang te bewaren. Drinken vanaf 2020.
Bourgogne Pinot Noir 2014
Bestelnummer 156
€ 15,90
De 10 maanden houtopvoeding die deze pinot noir meekrijgt, geeft hem net dat
extra zetje. ‘Il sort de l’ordinaire’ zeggen de Fransen. En zo is het ook. Mooi cassisfruit en soepele tannines. Niet meer bewaren om nu te kunnen genieten van het
ronde fruit dat geleidelijk aan verdwijnt met het ouderen. Op dronk.
Bourgogne Pinot Noir 2015
Bestelnummer 157
€ 16,50
Deze kan nog wel even hebben gezien het excellente jaar. Drinken vanaf 2018.
Chassagne-Montrachet Rouge 2013 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 158
€ 22,50
Geconcentreerde rode bourggne met ouderingspotentieel. Naarmate de tijd voortschrijdt wordt de wijn licht
drogend. Dit geeft een bijzonder gedistingeerd effect. Op dronk nu.
Chassagne-Montrachet Rouge 2014 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 159
€ 22,50
Drinken vanaf 2018.
Chassagne-Montrachet Rouge 2015 ‘Vieilles Vignes’
Bestelnummer 160
€ 24,95
2015 heeft deze wijn net wat extra’s meegegeven. Drinken vanaf 2020.
Domaine Ramonet
Ramonet is zonder enige twijfel de meest beroemde en bekende producentennaam van Chassagne-Montrachet. De
elegante en zuivere stijl van de wijnen is zo’n sterk kenmerk dat je allereerst in de wijnen de signatuur van Ramonet herkent en je dan pas afvraagt welke wijn je nu eigenlijk drinkt. Wijnliefhebbers over de hele wereld vechten
om deze wijnen en ze behoeven dan ook nauwelijks krans. De geweldige reputatie van Ramonet in aanmerking
genomen, is de prijspolitiek hier nog altijd voorbeeldig.
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Bouzeron 2013
Bestelnummer 161
€ 14,25
Een beetje oneerbiedig zou je bouzeron ook bourgogne aligoté kunnen noemen, want de wijn is gemaakt van
100% aligoté druiven. Bouzeron ligt in de Côte Chalonnaise net onder de Côte d’Or. In dat opzicht vormt de
wijn een vreemde eend in de bijt van de Ramonet wijnen, maar de hand van de meester weet de wijn boven
zichzelf uit te tillen. Zachte smaak met fijn citrusfruit zijn de belangrijkste kenmerken van deze bouzeron. Kan
direct worden gedronken.
Bouzeron 2014
Bestelnummer 162
€ 15,95
Een beetje oneerbiedig zou je bouzeron ook bourgogne aligoté kunnen noemen, want de wijn is gemaakt van
100% aligoté druiven. Bouzeron ligt in de Côte Chalonnaise net onder de Côte d’Or. In dat opzicht vormt de
wijn een vreemde eend in de bijt van de Ramonet wijnen, maar de hand van de meester weet de wijn boven
zichzelf uit te tillen. Zachte smaak met fijn citrusfruit zijn de belangrijkste kenmerken van deze bouzeron. Kan
direct worden gedronken.
Saint Aubin 1er cru 2014 ‘Meurgers des Dents de Chien’
Bestelnummer 163
€ 31,95
De opvallende naam van deze wijngaard is afkomstig van de stenen die her en der in de wijngaard aan de
oppervlakte liggen. Alsof een hond er zijn tanden heeft verloren… Saint-Aubins zijn degelijke wijnen (zowel
wit als rood) en hebben als buren van Puligny- en Chassagne-Montrachet bovengemiddelde kwaliteiten. De
ligging, precies aan de andere kant van de heuvel, maakt dat ze altijd net iets minder finesse hebben dan die
van hun beroemde buren. Maar ook hier geldt weer: Saint-Aubin van de tovenaars van Ramonet, dat is andere
koek! Drinken vanaf 2018.
Chassagne Montrachet rouge 2012
Bestelnummer 164
€ 22,50
De rode chassagne van Ramonet is altijd licht en elegant. Mooie tegenhanger van de witte van dezelfde naam.
Maar ja, het zijn niet de rode wijnen die de reputatie van Ramonet hebben gemaakt, maar de witte. Finesse
kenmerkt deze sympathieke pinot noirs. Wij drinken ze graag. De prijs/kwaliteitverhouding is dik in orde. De
2012 is nu op dronk.
Chassagne Montrachet rouge 2013
Bestelnummer 165
€ 22,50
Levendig. Op dronk.
Chassagne-Montrachet rouge 2014
Bestelnummer 166
€ 24,95
Meer structuur. Drinken vanaf 2018.
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Chassagne Montrachet 2014 1er cru ‘Boudriottes’ blanc
Bestelnummer 167
€ 41,95
‘Boudriottes’ wordt gekenmerkt door zijn minerale tonen. Stevig en vol.
Drinken vanaf 2019.
Chassagne Montrachet 2014 1er cru ‘Vergers’ blanc
Bestelnummer 168
€ 41,95
‘Vergers’ is een witte bourgogne die puur op finesse is gemaakt. Heel mooi glas,
Drinken vanaf 2018.
Chassagne Montrachet 2014 1er cru ‘Les Ruchottes’ blanc
Bestelnummer 169
€ 49,95
‘Ruchottes’ staat op een hoger niveau dan de hiervoor gepresenteerde wijnen.
Naast finesse toont deze wijn ook altijd meer complexiteit.
Puligny-Montrachet 2014
Bestelnummer 170
€ 31,95
Puligny-Montrachet van Ramonet is de standaard voor de appellation. Evenals de chassagne-montrachet blanc
moet deze wijn het niet van zijn kracht hebben, maar van zijn hoog fijne subtiliteit. Net wat mooier dan de
chassagne. Drinken vanaf 2018.
Bâtard Montrachet 2014 Grand Cru
Bestelnummer 171
€ 249,50
Altijd gesloten in het begin, zeer krachtig en mannelijk. Grote verborgen complexiteit en diepgang. Wegleggen.
Drinken vanaf 2024.
Domaine Delagrange
Delagrange in Volnay bestaat al 6 generaties en bezit 14,5 ha. van de beste wijngaarden in de Côte de Beaune.
Sinds 2003 heeft Henri Delagrange samen met zijn echtgenote Hélène de leiding van het wijngoed overgenomen.
Kwaliteit staat hier voorop.
Domaine Delagrange
Chassagne-Montrachet Blanc 2015
Bestelnummer 202
€ 36,95
Chassagne-Montrachet Blanc 2015
Min of meer bij toeval stuitten wij op deze wijn van Delagrange. We waren direct verkocht door de zuiverheid
van smaak en de grote finesse die Delagrange in deze wijn heeft weten te leggen. Op een acceptabel prijsniveau
voor de appellation biedt deze chassagne-montrachet een spectaculaire ervaring die in alle opzichten boven
verwachting is. Drinken vanaf nu, maar zal zich nog enkele jaren verbeteren.
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Rhône
Les Vins de Vienne
In 1996 is deze onderneming ontstaan door een samenwerkingsverband van 3 oudgedienden in de Rhône:Pierre
Gaillard, François Villard en Yves Cuilleron. Zij wilden het oude domaine Seyssuel, bekend sinds de Romeinen,
maar sinds de 19e eeuw verlaten, weer doen herleven en zich concentreren op kwaliteit, niet op kwantiteit. In die
opzet zijn ze wonderwel geslaagd. Hun wijnen worden breed gewaardeerd.
Condrieu 2015 ‘Jean Raude’
Bestelnummer 172
€ 39,95
De legendarische wijngaard van Condrieu ligt 11 km ten zuiden van de plaats Vienne. De oppervlakte is zeer
beperkt met als gevolg dat Condrieu zeer schaars is en een echte liefhebberswijn. De combinatie van een bodem met veel graniet en de Viognier druif geeft wijnen die sterk geparfumeerd zijn met elementen van viooltjes en abrikozen. Ze zijn breed en lang van smaak. De wijn wordt 9 maanden op nieuw eikenhout gehouden
wat hem veel structuur geeft. In Condrieu kan de viognier dat hebben. Viognier uit andere streken zoals de
Languedoc zou aan het hout bezwijken. Gecorseerd en toch fris: Een verrassende combinatie. Omdat de vraag
naar wijnen gemaakt van de Viognier veel groter is dan waar Condrieu aan kan voldoen, is deze druif ook elders in de Rhône en de Languedoc aangeplant. Daar levert hij verdienstelijke witte wijnen op, maar die kunnen
zich bij lange na niet meten met een echte condrieu. Condrieu behoort tot de klassieke grote witte wijnen van
Frankrijk. Drinken vanaf 2020.
Côte-Rôtie 2015 ‘Les Grandes Places’
Bestelnummer 173
€ 49,95
Côte-Rôtie behoort tot de oudste wijngaarden van Frankrijk. Die wijngaarden lopen steil, ja soms zelfs verticaal, af naar de Rhône. Wijngaarden die zo moeilijk zijn te bewerken, leveren bijzondere wijnen op. Afwatering
en ligging zijn immers ideaal en de wijn is zo kostbaar dat de dure exploitatie loont. Geen wijngaard in Frankrijk heeft zoveel leisteen in de bodem als Côte-Rôtie. Gecombineerd met de vurige Syrah geeft dat wijnen die
donker van kleur zijn met een sterke smaak van rood fruit en kruiden. Côte-Rôtie behoort tot klassieke grote
rode wijnen van Frankrijk. De ‘Grandes Places’ heeft een diep aroma van bittere kersenbonbons met een navenante intensiteit. Grote wijn! Drinken vanaf 2025.
Domaine Saint-Préfert
Isabel Ferrando, de eigenaresse van het domaine Saint-Préfert, is geboren in Carpentras dichtbij Châteauneuf-duPape. Van huis uit is zij geen vigneronne. Zelden heeft een buitenstaander zo snel de top van het wijn maken weten te bereiken. In vooraanstaande wijnbladen zoals de ‘Wine Spectator’ schommelen de waarderingen van haar
wijnen tussen de 93 en 99 punten. Châteaueuf kan al betrekkelijk vroeg worden gedronken. Dat geldt ook voor
de wijnen die dicht tegen de 100 punten aan zitten. Meestal al na zo’n 5 jaar. Vervolgens kunnen ze lang worden
bewaard (tot 20 jaar). In dat verouderingsproces worden ze minder krachtig, maar veel subtieler. Net als sommige
mensen…
Clos Beatus Ille 2016
Bestelnummer 174
€ 12,95
Sinds 2011 maakt 4 ha. Côtes-du-Rhône naast de Châteauneuf wijngaarden van Saint-Préfert deel uit van de
stal van Isabel Ferrando. De wijn wordt gemaakt van de zachte en ronde grenache en van de cinsault die de
wijn zijn levendigheid verschaft. Relatief eenvoudige wijn, maar met de signatuur van een grote wijnmaakster.
Interessante propositie dus.
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Châteauneuf-du-Pâpe Blanc
Witte châteauneuf is één van de meest intrigerende wijnen van het zuiden van
Frankrijk. De wijn is fris dankzij het gebruik van de Clairette, maar heeft ook het
parfum van exotisch fruit dankzij de Roussanne. Die laatste soort is zeer moeilijk te vinifiëren, maar als het lukt, dan is het resultaat spectaculair. Je kunt witte
châteauneuf vrijwel direct drinken en genieten van het fruit, maar je kunt de wijn
ook zeer lang laten ouderen. Het fruit verandert dan in een olieachtige geur die
ook oude rieslings kenmerkt en combineert wonderwel met zeer jonge geitenkaas. In de kwaliteit van Saint-Préfert is witte châteauneuf ronduit schaars.
Châteauneuf-du-Pâpe Blanc 2016
Bestelnummer 175
€ 29,95
Nu drinken, maar kan lang ouderen.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2014 ‘Classique’ ( fles en magnum )
Bestelnummer fles 177
€ 25,95
Bestelnummer magnum 178
€ 49,95
Basis châteauneuf van het domaine. Schaars op magnum.
Drinken vanaf 2019.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2014 ‘Colombis’ ( fles en magnum )
Bestelnummer fles 179
€ 32,95
Bestelnummer magnum 180
€ 62,95
Drinken vanaf 2019. 91/100. Schaars op magnum.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2015 ‘Colombis’ ( fles en magnum )
Bestelnummer fles 181
€ 33,95
Bestelnummer magnum 182
€ 63,95
Naast elementen van diep donker fruit wordt deze wijn ook gekenmerkt door zoethout en zwarte thee. Prachtige tannines, lange afdronk. Top niveau. Drinken vanaf 2020. Wine Spectator 95/100.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2014 ‘Réserve Auguste Favier’
Bestelnummer 183
€ 31,95
Cassisfruit met een vleugje kaneel spelen hier de hoofdrol. Zeer levendige wijn in een zachte omlijsting. Drinken vanaf 2019. 91/100.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2015 ‘Réserve Auguste Favier’
Bestelnummer 184
€ 33,95
Cassisfruit met een vleugje kaneel spelen hier de hoofdrol. Zeer levendige wijn in een zachte omlijsting. Wine
Spectator 97/100. Drinken vanaf 2020.
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Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2014 ‘Collection Charles Guiraud’
Bestelnummer fles 185
€ 46,95
Hoogste niveau van de serie bijzondere cuvées van het domaine. Drinken vanaf 2019. 93/100.
Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2015 ‘Collection Charles Guiraud’ ( fles en magnum )
Bestelnummer fles 186
€ 52,95
Bestelnummer magnum 187
€ 99,95
Diep geconcentreerde wijn met alle bekende elementen van een grote châteauneuf in superlatieven. De waardering is er dan ook naar. Wine Spectator 99/100. Drinken vanaf 2020.
Domaine de la Mordorée
Domaine de la Mordorée maakt wijnen die toonaagevend zijn voor de regio. In Franse termen is het een ‘domaine
phare’: Een maatstaf in absolute zijn en een lichtbaken waar de omgeving zich op kan richten en inspiratie kan
opdoen.
Lirac Rouge 2014 ‘La Reine du Bois’ ( fles en magnum )
Bestelnummer fles 188
€ 17,95
Bestelnummer magnum 189
€ 36,95
Mordorée maakt wijn in 2 verschillende kwaliteitscategorieën: ‘La Dame Rousse’ en ‘La Reine des Bois’. De
laatste categorie is gereserveerd voor de beste wijnen van deze producent. Grenache noir, mourvèdre en syrah
geven stevige, maar toch elegante rode wijn die de meeste châteauneufs verre achter zich laat. 90/100. Drinken
vanaf 2018.
Lirac Rouge 2015 ‘La Reine du Bois’
Bestelnummer 190
€ 17,95
Rijk geschakeerde wijn met een grote aromatische lengte. Niet zo complex als de châteuneuf, maar prijstechnisch gezien de winnaar. 92/100. Drinken vanaf 2020.
Lirac Blanc 2016 ‘La Reine du Bois’
Bestelnummer 191
€ 17,95
Elegante witte rhône wijn die verrast door zijn fijne spel van fruit en bloemen. De opvoeding op eikenhout geeft
de wijn corps mee en structuur. Kan zeker 10 jaar worden bewaard en zal gaandeweg aan complexiteit winnen.
Chateauneuf du Pape Rouge ‘La Reine des Bois’ 2015
Bestelnummer 192
€ 36,95
Deze wijn vormt het beste dat Mordorée heeft te bieden. De kleur is aardedonker. De geuren van rood en zwart
fruit, viooltjes, truffel, leer en zoethout stijgen op uit het glas. De smaak is zeer geconcentreerd en lang. Eén van
de mooiste châteauneufs op de markt van 2015. 95/100. Drinken vanaf 2025.
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Languedoc
Domaine Jean-Michel Alquier
Jean-Michel Alquier behoort tot de top van producenten van wijnen met de appellation Faugères. Je moet hier nog steeds blij zijn met wat je krijgt. Alquier maakt
wijnen die een langzame klassieke vinificatie ondergaan. Wegleggen is hier het devies. De wijngaarden liggen op 340m hoogte met ‘schistes’ als ondergrond net als in
Côte-Rôtie. De aangeplante druivensoorten zijn Syrah, die zich op deze ondergrond
zeer aromatisch toont, de Grenache Noir, die voor de finesse in de wijn zorgt en de
Mourvèdre die compelxiteit toevoegt. De Revue du Vin de France spreekt van een
‘adresse incontournable’.
Faugères 2015 ‘Les Bastides’
Bestelnummer 193
€ 23,95
De 2015 is net als de ‘Premières’, die wij u in de reguliere brochure aanbieden, een
complex glas met aroma’s van peper, zoethout, kreupelhout (‘garrigue’), rokerig
gesteente, koffie-extract en een fijne mineraliteit, maar alles met net wat meer concentratie en lengte. Drinken
vanaf 2023, maar kan zeker worden bewaard tot 2035.

Bordeaux (kerstwijnen)
Deze wijnen zijn speciaal geselecteerd met het oog op uw komende kerstdiner. Ze zijn op dronk, maar
kunnen nog jaren mee. We hebben wijnen voor u geselecteerd die in het verleden nogal eens ondermaats
hebben gepresteerd, maar nu op de weg terug zijn. De prijs ijlt nog wat na bij de gestegen kwaliteit. Dat
maakt onderstaande wijnen interessant.
Château Plince 2010 Pomerol
Bestelnummer 196
€ 33,95
Plince is één van de weinige wijngoederen in Pomerol met een echt kasteel. Over het algemeen zijn de optrekjes
in Pomerol meer bescheiden dan de wijn die ze voortbrengen. En misschien hoort het ook wel zo. Plince is in
het verleden slordig met zijn reputatie omgesprongen, maar heeft zijn leven gebeterd. Er wordt nu scherper op
kwaliteit gestuurd middels o.a. het uitdunnen van de wijnstokken tijdens het groeiseizoen (vendange verte) en
het verminderen van het rendement. Dit heeft geleid tot veel betere wijn dan die uit het verleden. Vandaar dat
wij u deze wijn nu durven aanbevelen: Een echte pomerol uit een mooi jaar en nog steeds betaalbaar. Drinken:
2017, maar kan nog zeker 8 jaar worden bewaard.
Château Desmirail 2010, 3e grand cru classé Margaux
Bestelnummer 197
€ 37,95
Hoewel Desmirail al bekend is sinds de 17e eeuw was het label begin vorige eeuw vrijwel van de markt verdwenen. In 1992 zijn château en wijngaarden weer in oude glorie hersteld. Desmirail vertegenwoordigt de elegantie
in de Médoc: Soepel rood fruit omlijst door fijne tannines. Naar verhouding tot zijn grotere broers uit Margaux
is de wijn nooit duur. 2010 geldt als zeer goed jaar voor Desmirail. Waardering 90/100. Drinken : 2017, maar
kan nog zeker 8 jaar worden bewaard.
Château La Lagune 2008, 3e grand cru classé Haut-Medoc
Bestelnummer 198
€ 51,95
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Voor het jaar 2000 stond La Lagune bekend als een grote producent van nette wijn, maar 1961 was het laatste
jaar waarvoor de liefhebbers in de rij stonden. De oude eigenaresse stelde er een genoegen in om haar gehele
oogst in één keer als eerste op de markt te brengen. Gezien het bescheiden prijsniveau waartegen dat gebeurde,
was dat in één middag gepiept. La Lagune was dus nooit duur, maar heel spannend was de wijn ook niet. Na
2000 is de kwaliteit zeer sterk verbeterd. De prijs ging ook mee, maar blijft nog altijd relatief wat achter. De
2008 is een verfijnde wijn met een mooi evenwicht tussen hout en matière. Nu op dronk, maar u kunt de wijn
nog zeker een jaar of 6 bewaren.
Château Belgrave 2009 5e grand cru classé Haut-Medoc
Bestelnummer 199
€ 38,95
Belgrave behoort samen met de châteaux de Camensac, Marquis d Alesme Becker, Croizet-Bages en Pédesclaux tot de klassieke brekebenen van de Médoc. Overproductie en verwaarlozing zorgden er in het verleden
voor dat de wijnen decennialang hun klassering niet waarmaakten. Met de toegenomen belangstelling voor
kwaliteit en bijbehorende stijgende (grond)prijzen is aan deze schande al jaren geleden een einde gekomen.
Nieuwe eigenaren halen inmiddels alles uit hun grands cru’s classés. Belgrave laat zien waartoe een goed terroir in staat is. Tegenwoordig is de wijn van Belgrave gewild: Het is een elegante haut-médoc, soepel en speels.
Hoewel de wijn van Belgrave momenteel snel duurder wordt, is de prijs nu nog in orde. 2009 is een prachtig
jaar voor de wijnen van de Médoc en nu op dronk. De wijn kan worden bewaard tot minstens 2024.
Château Broustet 2009 Sauternes
Bestelnummer 200
€ 26,95
Château Broustet is in 1855 geklasseerd als 2e grand cru classé. Het is lang in handen van dezelfde familie
gebleven, maar in 2010 is het geveild. De nieuwe eigenaren hebben grote plannen met Broustet. De 2009 is
opgevoed met maar 20% nieuw hout en dat is verstandig. Zodoende blijven de subtiele botrytis tonen goed
bewaard. Met een opbrengst van slechts 850 kistjes wijn per jaar, kom je Broustet niet snel tegen. De wijn kan al
vroeg worden gedronken. Mooie begeleider van een kerstdessert. Zoals u weet kan sauternes zeer oud worden.

Loire
Domaine Henri Pellé.
Pellé is de standaard voor wijnen met de appellation Menetou-Salon. Beter is er niet. Omdat wij na jaren het contact hebben hersteld en Pellé inmiddels vele vaste verplichtignen heeft, konden wij maar mondjesmat wijn krijgen
voor dit najaar. De meest eenvoudige menetou-salon (overigens niet te versmaden) bieden we u in de brochure
aan. Het betere werk, de ‘morogues’ vindt u hieronder. Het zijn maar een paar doosjes…
Menetou-Salon 2015 ‘Morogues’
Bestelnummer 194
€ 13,95
Knisperende sauvignon uit de Loire afkomstig van een excellent terroir en met een voorname signatuur. Snelheid van handelen is hier geboden. Drinken: 2017 - 2019.
Domaine Amirault
Bestelnummer 195
€ 19,95
We sluiten af met nog zo’n ‘domaine phare’. Ook Yannick Amirault behoort tot de top van zijn appellation.
Saint-Nicolas de Bourgueil 2015 ‘Les Malgagnes’ .
Rode Loire wijnen zijn echt voor ‘amateurs avertis’, mensen die weten waar ze het over hebben, want de top
van de appellation stelt eisen aan de liefhebber. Diep donkerrood zijn ze, gemaakt van 100% cabernet-franc
met associaties van drop en met een zekere rokerigheid. Toch zijn ze verpakt in een fluwelen omlijsting. Wie
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eenmaal de smaak te pakken heeft, wil ze niet meer missen. ‘Les Malgagnes ‘ is
het beste stuk van de appellation. Amirault bezit 1,3 ha. geplant in 1936. Drinken:
2018. Kan zeker 10 jaar bewaard worden, maar dat hangt sterk af van ieders persoonlijke smaak.

best.nr

streek

jaar

huis

pag.

prijs

108 Chablis 1er cru ‘Montée de Tonnere

2015

Domaine Chaude Écuelle

3

€

17,50

109 Bourgogne Pinot Fin

2015

Géantet-Pansiot

4

€

25,50

110 Marsannay ‘Champ Perdrix’

2015

Géantet-Pansiot

4

€

35,95

111 Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes

2015

Géantet-Pansiot

4

€

48,50

112 Chambolle-Musigny Vieilles Vignes

2014

Géantet-Pansiot

5

€

51,50

113 Chambolle-Musigny Vieilles Vignes

2015

Géantet-Pansiot

5

€

53,50

114 Charmes-Chambertin Grand Cru

2014

Géantet-Pansiot

5

€

124,95

115 Charmes-Chambertin Grand Cru

2015

Géantet-Pansiot

5

€

126,95

116 Chambolle-Musigny

2014

Arnoux/Lachaux

5

€

49,95

117 Chambolle-Musigny

2015

Arnoux/Lachaux

6

€

64,50

118 Vosne-Romanée

2015

Arnoux/Lachaux

6

€

64,95

119 Échezeaux Grand Cru

2015

Arnoux/Lachaux

6

€

207,95

120 Bourgogne Pinot Noir

2013

Méo-Camuzet

6

€

24,95

121 Corton Grand Cru’ Vigne aux Saint’

2012

Méo-Camuzet

6

€

144,95

122 Côtes de Nuits-Villages ‘Les Vignottes’ Vieilles Vignes

2015

Domaine Petitot

7

€

19,95

123 Nuits-Saint-Georges ‘Les Poisets’

2015

Domaine Petitot

7

€

24,95

124 Côte de Nuits Villages ‘Les Vignottes’

2014

Confuron

7

€

28,95

125 Côte de Nuits Villages ‘Les Vignottes’

2015

Confuron

7

€

29,50

126 Nuits-St.-Georges ‘Les Fleurières’

2014

Confuron

8

€

31,95

127 Nuits-St.-Georges ‘Les Fleurières’

2015

Confuron

8

€

33,95

128 Chambolle-Musigny

2015

Confuron

8

€

40,95

129 Chambolle-Musigny 1er Cru

2014

Confuron

8

€

68,95

130 Chambolle-Musigny 1er Cru

2015

Confuron

8

€

68,95

131 Clos Vougeot Grand Cru

2015

Confuron

8

€

92,95

132 Vosne-Romanée ‘Les Beaumonts’

2015

Confuron

8

€

74,95

133 Romanée-Saint-Vivant Grand Cru

2015

Confuron

8

€

254,95

134 Halfjes Savigny-lés-Beaune

2014

Domaine Largeot

9

€

13,50

135 Beaune 1er cru ‘Grèves’

2012

Domaine Largeot

9

€

24,50

Bourgogne
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136 Beaune 1er Cru Les Teurons

2012

Remoissenet Père et Fils

9

€

32,95

137 Beaune 1er Cru Les Teurons

2014

Domaine Clos de la Chapelle

10

€

35,95

138 Volnay 1er cru ‘Monopole Clos de la Chapelle’

2014

Domaine Clos de la Chapelle

10

€

59,95

139 Pommard ‘les Argelières’

2014

Domaine Lejeune

10

€

39,95

140 Halfje Saint Romain Blanc

2014

Alain Gras

10

€

11,95

141 Halfje Saint Romain Rouge

2014

Alain Gras

10

€

11,95

142 Meursault Les Tillets

2015

Alain Gras

10

€

38,95

143 Auxey-Duresses Blanc ‘Les Crais’

2015

Alain Gras

11

€

25,95

144 Auxey-Duresses ‘Trés Vieilles Vignes’

2014

Alain Gras

11

€

23,95

145 Puligny Montrachet

2015

Carillon

11

€

46,95

146 Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs Gain

2014

Carillon

11

€

61,95

147 Puligny Montrachet 1er Cru Les Champs Gain

2015

Carillon

11

€

67,50

148 Aligoté

2015

Bruno Colin

12

€

12,95

149 Puligny-Montrachet 1er Cru La Truffière

2015

Bruno Colin

12

€

74,95

150 Chassagne-Montrachet ‘Les Chaumées’

2014

Bruno Colin

12

€

43,50

151 Chassagne-Montrachet ‘Les Chaumées’

2015

Bruno Colin

12

€

49,95

152 Chassagne-Montrachet ‘La Boudriotte’

2014

Bruno Colin

12

€

43,50

153 Chassagne-Montrachet ‘La Boudriotte’

2015

Bruno Colin

12

€

49,95

154 Chassagne-Montrachet ‘La Maltroie’

2015

Bruno Colin

12

€

49,95

155 Chassagne-Montrachet ‘En Remilly’

2015

Bruno Colin

13

€

57,50

156 Bourgogne Pinot Noir

2014

Bruno Colin

13

€

15,90

157 Bourgogne Pinot Noir

2015

Bruno Colin

13

€

16,50

158 Chassagne-Montrachet Rouge Vieilles Vignes

2013

Bruno Colin

13

€

22,50

159 Chassagne-Montrachet Rouge Vieilles Vignes

2014

Bruno Colin

13

€

22,50

160 Chassagne-Montrachet Rouge Vieilles Vignes

2015

Bruno Colin

13

€

24,95

161 Bouzeron Aligoté

2013

Domaine Ramonet

14

€

14,25

162 Bouzeron Aligoté

2014

Domaine Ramonet

14

€

15,95

163 Saint-Aubin 1er cru ‘Meurgers des Dents de Chien’

2014

Domaine Ramonet

14

€

31,95

164 Chassagne-Montrachet Rouge

2012

Domaine Ramonet

14

€

22,50

165 Chassagne-Montrachet Rouge

2013

Domaine Ramonet

14

€

22,50

166 Chassagne-Montrachet Rouge

2014

Domaine Ramonet

14

€

24,95

167 Chassagne-Montrachet 1er cru ‘Boudriottes’ Blanc

2014

Domaine Ramonet

15

€

41,95

168 Chassagne-Montrachet 1er cru ‘Vergers’ Blanc

2014

Domaine Ramonet

15

€

41,95

169 Chassagne-Montrachet 1er cru ‘Les Ruchottes’ Blanc

2014

Domaine Ramonet

15

€

49,95

170 Puligny-Montrachet

2014

Domaine Ramonet

15

€

31,95

171 Bâtard-Montrachet Grand Cru

2014

Domaine Ramonet

15

€

249,50

201 Morey Saint Denis

2015

Clos des Lambrays

3

€

54,95

202 Chassagne-Montrachet Blanc

2015

Domaine Delagrange

15

€

36,95

203 Chevrey Chambertin

2015

Domaine Drouhin-Laroze

3

€

36,95

204 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru

2015

Domaine Drouhin-Laroze

3

€

114,95

205 Bonnes Mares Grand Cru

2015

Domaine Drouhin-Laroze

4

€

105,95

206 Clos de Vougeot Grand Cru

2015

Domaine Drouhin-Laroze

4

€

99,95
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Rhône
172 Condrieu ‘Jean Raude’

2015

Les Vins de Vienne

16

€

39,95

173 Côte-Rôtie ‘Les Grandes Places’

2015

Les Vins de Vienne

16

€

49,95

174 Clos Beatus Ille Côtes-du-Rhône Rouge

2016

Domaine Saint-Préfert

16

€

12,95

175 Châteauneuf-du-Pâpe Blanc

2016

Domaine Saint-Préfert

17

€

29,95

177 Châteauneuf-du-Pape Rouge ‘Classique’

2014

Domaine Saint-Préfert

17

€

25,95

178 Magnum Châteauneuf-du-Pâpe Rouge Classique

2014

Domaine Saint-Préfert

17

€

49,95

179 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Colombis’

2014

Isabel Ferrando

17

€

32,95

180 Magnum Châteauneuf-du-Pâpe ‘Colombis’

2014

Isabel Ferrando

17

€

62,95

181 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Colombis’

2015

Isabel Ferrando

17

€

33,95

182 Magnum Châteauneuf-du-Pâpe ‘Colombis’

2015

Isabel Ferrando

17

€

63,95

183 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Réserve Auguste Favier’

2014

Domaine Saint-Préfert

17

€

31,95

184 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Réserve Auguste Favier’

2015

Domaine Saint-Préfert

17

€

33,95

185 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Collection Charles Giraud’

2014

Domaine Saint-Préfert

18

€

46,95

186 Châteauneuf-du-Pâpe ‘Collection Charles Giraud’

2015

Domaine Saint-Préfert

18

€

52,95

187 Magnum Châteauneuf-du-Pâpe ‘Collection Charles Giraud’

2015

Domaine Saint-Préfert

18

€

99,95

188 Lirac Rouge ‘La Reine des Bois’

2014

Domaine de la Mordorée

18

€

17,95

189 Magnum Lirac Rouge ‘La Reine des Bois’

2014

Domaine de la Mordorée

18

€

36,95

190 Lirac Rouge ‘La Reine des Bois’

2015

Domaine de la Mordorée

18

€

17,95

191 Lirac Blanc ‘La Reine des Bois’

2016

Domaine de la Mordorée

18

€

17,95

192 Châteauneuf-du-Pape Rouge ‘La Reine des Bois’

2015

Domaine de la Mordorée

18

€

36,95

2015

Jean-Michel-Alquier

19

€

23,95

194 Menetou-Salon ‘Morogues’ Blanc

2015

Domaine Henri Pellé

20

€

13,95

195 Saint-Nicolas de Bourgeuil ‘Les Malgagnes’

2015

Domaine Amirault

20

€

19,95

196 Château Plince

2010

Pomerol

19

€

33,95

197 Château Desmirail

2010

3e grand cru classé Margaux

19

€

37,95

198 Château La Lagune

2008

3e grand cru classé Haut-Medoc

19

€

51,95

199 Château Belgrave

2009

5e grans cru classé Haut-Medoc

20

€

38,95

200 Château Broustet

2009

Sauternes

20

€

26,95

Languedoc
193 Faugères ‘Les Bastides’

Loire

Kerstwijnen Frankrijk
Bordeaux
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Voerman Wijnen

Windlustweg 2
2242 HL Wassenaar
0651 977 567
info@voermanwijnen.nl
www.voermanwijnen.nl

