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‘LAAT UW KWALITEITSWIJN
BIJ ONS RIJPEN’
2021 EEN MOOI WIJNJAAR!

obbers & van den Hoogen is met 180 jaar
ervaring en 10.000 m2 aan wijnkelders één van
de bijzonderste wijnhuizen, die ons land rijk is.
Ieder jaar reizen onze wijnadviseurs af naar de mooiste
wijngaarden om de oogst te proeven. Ook 2021 was voor
veel wijngebieden weer een memorabel jaar. Wij zijn zeer
positief verrast over de kwaliteit.

CHÂTEAU CORBIN
3 MONTAGNE ST. EMILION A.C.

15,60
15,90

Pittige wijn met rijping op eiken vaten. Zwarte bessen
en kruidigheid komen naar voren in de rijke smaak.
Een wijn die goed kan ouderen.

4

CHÂTEAU BRONDELLE
GRAVES AC

18,30
18,65

Rijke neus van bosvruchten en specerijen. In de smaak
vol en typerend Bordeaux, milde tannine en een lange
fluwelige afdronk. Wijn van grote klasse.

CHÂTEAU D’ALIX
5 PESSAC-LÉOGNAN A.C.

18,50
18,90

Een wijn vol rijp, rood fruit. Een prachtige, rijke smaak
met kruidige lange afdronk.

CHÂTEAU VIEUX CHEVROL
6 LALANDE DE POMEROL AC (BIOLOGISCH)

18,90
19,30

Verfijnde wijn met zachte aroma’s van zwarte bessen
en bosvruchten. Een lange, ronde afdronk, waarin
pruimen en truffels een hoofdrol spelen. Voor het
zesde jaar eco gecertificeerd.

CHÂTEAU HAUT CHÂTAIN
7 LALANDE DE POMEROL AC

19,50
19,90

Klassieke Lalande de Pomerol. Mooie aroma’s van cassis, bosbes en elegante houttonen completeren deze
fijne wijn. Aroma’s van tabak en ceder komen naar
voren in de afdronk.

CHÂTEAU ALTIMAR-PUY VERSANNES
8 2021 SAINT-EMILION AC

Houttonen en aroma’s van bosbessen typeren deze
rijke zachte wijn.

RODE BORDEAUX WIJNEN 2021
1

CHÂTEAU CRUSQUET SABOURIN
CÔTES DE BORDEAUX AC, BLAYE

11,70

SÉLECTION MADAME
DU CHÂTEAU CANTENAC
SAINT-EMILLION GRAND CRU AC

11,95

Romige, volfruitige Bordeaux met een krachtige, lange
afdronk van bosbes en zoethout.

CHÂTEAU HAUT BARRAIL
2 MÉDOC AC, CRU BOURGEOIS

19,75
20,15

			37,5 CL

14,75
15,05

Rijpe, rode vruchten in combinatie met milde tannine.
Gul in geur en smaak.

BETALINGSWIJZE
U kunt de wijnen op twee manieren betalen:
		
U ontvangt direct een factuur die binnen
14 dagen betaald dient te worden.
U kunt ook een wijnabonnement afsluiten.
U betaalt dan iedere maand een vast bedrag via 			
een automatische incasso, waarmee het totale 			
factuurbedrag in 12 maanden wordt voldaan.

9

			150 CL

21,75
22,20
12,10
12,35
43,70
44,55

Klassieke Saint-Emilion met een mooie balans tussen
fruit en structuur. Rijpe bramen en ceder typeren de
afdronk.

KOSTELOZE OPSLAG TOT 5 JAAR NA DE OOGST

IN DE ARNHEMSE
WIJNKELDERS VAN ROBBERS & VAN
DEN HOOGEN

FRANKRIJK
BORDEAUX
KLEINE OOGST MET GROTE KWALITEIT
UIT FRANKRIJK.
In veel opzichten was 2021 een behoorlijk bewogen jaar.
Gelukkig levert het ook wat moois: we hebben wederom
een selectie van een aantal zeer fraaie wijnen voor u
weten samen te stellen.

Kacheltjes in de wijngaarden, het was een schilderachtig
gezicht, maar voor de wijnboeren een bittere noodzaak.
Zelfs met helikopters werd er getracht de kou uit de wijngaarden te blazen. Het weer zorgde in Frankrijk voor grote
verschillen tussen noord en zuid, zelfs van dorp tot dorp
kon de opbrengst verschillen. Helaas heeft de nacht van 7
op 8 april in de Loire, Champagne, Elzas en Jura bijna alle
jonge loten geruïneerd.
In de zuidelijker gelegen gebieden is de trend veel positiever. De zomer bracht een afwisseling van voldoende vocht
en droge periodes wat gunstig was voor de rijping van de
trossen. Ook hier was er soms wel wat schade, maar wij
waren blij verast met de mooie wijnen die wij te proeven
kregen! Het resultaat is kwaliteit die ondanks en juist door
het lage rendement zeer goed is.

BORDEAUX
LAGE OPBRENGST, MAAR MOOIE WIJNEN.
UNE ANNÉE COMPLIQUÉE.

Het voorjaar en de zomer waren uitdagend en bezorgden de boeren veel extra werk in de wijngaard; door het
natte weer groeide het bladerdek rondom de trossen
fors, wat samen met vochtige omstandigheden een gunstig microklimaat is voor schimmelgroei. Een ontwikkeling
die wijnboeren met lede ogen aanzien en waarmee extra
wijngaardbeheer gemoeid is om gezonde druiven te verkrijgen. Gelukkig werd het uiteindelijk toch mooi weer. De
warme zonnestralen, in combinatie met de vrij late oogst,
leverde de meeste boeren een kleine opbrengt op met
kwalitatief zeer goede duiven.

23,25
23,70

Heerlijk, rijke geur van houttonen, specerijen en rijp,
rood fruit. Prachtige stevige wijn met een geweldig bewaarpotentieel.

CHÂTEAU BRIDANE
11 SAINT JULIEN AC

26,45
26,95

Klassiek gemaakte wijn met een volle, kruidige geur en
krachtige smaak van zwarte bessen en eiken.

CHÂTEAU BELLEGRAVE
12 PAUILLAC AC

29,35
29,95

De buurman van Château Latour bezit kracht en is
zeer vol en rijk van smaak met aroma’s van cassis en
bramen. Houtgerijpt op nieuwe vaten, een wijn met
een groot bewaarpotentieel.

CHÂTEAU VALOIS
13 POMEROL AC (BIOLOGISCH)

30,95
31,55

Krachtige maar ook ronde Pomerol. Fluweelzachte
wijn met het subtiele parfum van kersen, pruimen en
truffels. Houttonen typeren de afdronk.

CHÂTEAU MONGRAVEY
14 MARGAUX AC, CRU BOURGEOIS

31,60
32,25

Evenwichtige en gracieuze wijn. Indrukwekkende aroma’ s van donkerrood fruit, vanille en kruiden. Krachtige smaak van bramen, fijne hints van vanille met een
lange afdronk.

FRANKRIJK - WITTE BORDEAUX WIJNEN 2021

CHÂTEAU BRONDELLE BLANC
15 GRAVES AC

18,95

CHÂTEAU D’ALIX BLANC
16 PRESSAC LÉOGNAN AC

20,35

18,60

Frisse tonen van peer en meloen typeren deze volle
wijn. Een lichte toets van hout komt terug in de lange,
elegante afdronk.
19,95

Romige, volle geur van perzik en eikenhout zijn nadrukkelijk aanwezig in deze edele, witte wijn. De
prachtige lengte en gelaagdheid in de smaak en afdronk blijft verrassen.

Het blijkt eens te meer… een warme nazomer heeft het
jaar gered!

14 DGN FACTUUR

WIJN ABONNEMENT

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

Bijna alle boeren in Bordeaux hebben grote verliezen
moeten incasseren door de vorstschade die met name
Graves en Libournais hebben getroffen. De Medoc, met
traditioneel meer cabernet in de blend, heeft dankzij de
laatrijpende eigenschap van dit druivenras minder onder
de schade geleden.

CHÂTEAU SAINT CORBIAN
”CUVÉE PRESTIGE”
10 SAINT ESTEPHE AC, CRU BOURGEOIS

KOSTELOZE OPSLAG TOT 5 JAAR NA DE OOGST

Het jaar begon voor veel wijnboeren met een opvallend
milde winter. Zo kende eind maart enkele ongewoon warme dagen van soms wel 25 graden. Door deze warmte
liepen de duivenstokken wat eerder uit dan
gewoonlijk, waarmee ook het risico op vorstschade toenam. De weersvoorspellingen werden dan ook zeer nauwlettend in de gaten gehouden om op tijd maatregelen te
kunnen treffen.

FRANKRIJK
BOURGOGNE &
BEAUJOLAIS

Domaine Antonin Guyon. Elegante wijn met een
zachte, volle smaak, aroma’s van kersen en een licht,
kruidige afdronk.

SAVIGNY LES BEAUNE LES GOUDELETTES
18 SAVIGNY LES BEAUNE AC

35,65

PERNAND VERGELESSES
19 PERNAND VERGELESSEN PREMIER CRU AC

46,80

34,95

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

FRANKRIJK - RODE BOURGOGNEWIJNEN 2021
26,95
BOURGOGNE HAUTES-CÔTES DE NUITS
LES
DAMES
DE
VERGY
27,50
17

45,90

Domaine Antonin Guyon. Rijpe kersen en fijne kruidigheid komen naar voren in de geur. In de smaak
veel rijp rood fruit en een zachte lange afdronk.

FRANKRIJK - RODE BEAUJOLAISWIJN 2021

Jean Pierre Large. Klein rood fruit in de mond. Mooi
rijp zonder zwoel te zijn en een lichte amandeltoets.
Ronde tannine en een fijne fraîcheur in de afdronk.

MORGON
21 MORGON AC

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

14,65
14,95

Het belang van een goede relatie is van onschatbare waarde. Dankzij
deze goede banden kunnen wij u wederom prachtige wijnen aanbieden uit de Bourgogne, al zijn de beschikbare hoeveelheden dit jaar erg
klein.
De klassieke wijngebieden van de Bourgogne zijn helaas zwaar getroffen door de vorst in april. Het jarenlange contact met producenten
biedt ons dit jaar de gelegenheid om toch wat te kunnen kopen van
de zeer kleine, maar erg mooie oogst. Witte wijnen kunnen wij u dit
jaar helaas niet leveren, doordat de opbrengst vrijwel nihil was. Zo
meldden wijnboeren Anthonin en Elodie, afkomstig uit het gebied, een
rendementsverlies van zo’n 50% voor het druivenras pinot noir.

Domaine Antonin Guyon. Volle, ronde smaak met
een rijke neus van rood fruit en een verfijnde lange
afdronk met tonen van ceder en zwarte kersen.

FLEURIE
20 FLEURIE AC

BOURGOGNE

De stokken van chardonnay hebben door de vroege uitloop - en daarmee hoge risico op vorstschade - zo goed als geen druiven kunnen
geven. Extra zuur is de zeer mooie zomer die volgde en de eveneens
goede omstandigheden tijdens de oogstperiode. Kortom, er is weinig
wijn, maar de kwaliteit van oogst 2021 is erg goed!

14,95
15,25

Domaine Cheysson. Vol, krachtig en aromatisch.
Heerlijk rood fruit en een toegankelijke lange afdronk.

RODE RHÔNEWIJNEN 2021
16,15
16,50

Crous St. Martin. In de neus tinten van zwarte kersen, bramen, iets van tabak en cacao. In de smaak
zwoele, donkere fruittonen en een heerlijke kruidigheid. De afdronk is rond met aroma’s van het vat
waarop deze wijn gerijpt is..

23

VACQUEYRAS CLASSIQUE
VACQUEYRAS AC

BOURGOGNE

18,55
18,95

Domaine la Garrique. Stevige Vacqueyras met aroma’s van zwarte kersen, pruimen en de typische garrigue. De pittige smaak is goed in balans met de rijpe
tannine. Lange afdronk met een kruidige ondertoon.

RASTEAU ANAÏS
24 RASTEAU AC

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

CAIRANNE CROUS ST MARTIN
22 CAIRANNE AC (BIOLOGISCH)

BORDEAUX

CHAHORS

BEAUJOLAIS

GAILLAC
RHONE

19,95
20,35

Domaine des Banquettes. Mondvullende, rijke wijn
op houtgelagerd met aroma’s van rijpe pruimen en
een kruidige afdronk.

CAHORS
Volfruitige wijnen met minder tannines dan we van Cahors verwachten. Zeker fraai, maar wel een wat lager bewaarpotentiaal.
Johan Vidal, van wijnhuis Château La Reyne, heeft ondanks de schade
in het voorjaar een kleine maar goede oogst binnengehaald. Het karakter van de wijn is ronder dan andere jaren en de wijn uit 2021 zal
zich na een jaar of vier rijping al mooi presenteren.

FRANKRIJK
RHÔNE,
BANDOL
CAHORS
CROZES HERMITAGE
AMPHORE D’ARGENT ROUGE
25 CROZES HERMITAGE AC

RHÔNE
Prachtige wijnen van noord tot zuid!
Voor de liefhebbers van Rhônewijnen is het een
prachtig jaar geweest. De rijpe druiven leverden
wijnen met een prettige structuur en fijne alcoholpercentages.
Was er dan niets aan de hand in de Rhône?
Natuurlijk heeft de vorst van begin april schade
opgeleverd, maar wijngaarden liggen op verschillende hoogtes en al dan niet in de buurt
van water. Als wij onze leveranciers spreken,
horen wij verschillen in verhalen tussen de ene
en andere helling. Er zijn boeren die bijna hun
gehele oogst hebben verloren en boeren die
weinig tot geen verlies hebben geleden.
Georges Perrot in Rasteau was zelfs zeer blij
met de prachtige rijpheid van zijn druiven. Door
het mooie hoge suikergehalte in de rijpe druiven
was chaptalisatie overbodig en is het alcoholpercentage van 14,5% is op een geheel natuurlijk wijze verkregen. Net als in andere wijngebieden in Frankrijk kende ook de Rhône in 2021
een relatief late oogst, die pas op 13 september
begon. Dit heeft wijn opgeleverd met vol, intens
fruit en geurige aroma’s in de neus, iets waar wij
zeer enthousiast over zijn!

Les Vins Vienne. Kruidige wijn waarin het stevige
maar tevens delicate karakter van de Syrah goed tot
zijn recht komt. Rijpe bramen, hout en een duidelijke
minerale, frisse afdronk typeren deze wijn van de heuvels rond Tournon.

GIGONDAS DOMAINE LA GARRIGUE
26 GIGONDAS AC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
27 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AC

CROZES HERMITAGE
28 AMPHORE D’ARGENT BLANC
CROZES HERMITAGE AC

Les Vins Vienne. Aroma’s van appel en meloen komen naar voren in de rijke geur. Is perfect in balans.
In de smaak droog en vol met perzik en mooie houttonen. Een intens verfijnde, droge top Rhône!

280,90

269,90

30,95
31,55

Crous Saint Martin. Rijke aroma’s van perzik en peer
typeren de geur van deze grote wijn. Een goede structuur, milde zuren, houttonen en een lange fruitige afdronk completeren deze edele wijn.

CONDRIEU LA CHAMBÉE
30 CONDRIEU BLANC AC

41,95
42,80

Les Vins Vienne. Frisse en geurige Viognier met een
enorme lengte in smaak en afdronk. Een bloemig aroma in combinatie met exotisch fruit komt direct naar
voren in deze grote wijn.

RODE BANDOLWIJN 2021
DOMAINE DE L’OLIVETTE
31 BANDOL AC

22,95
23,40

Edele rode wijn met een groot bewaarpotentieel. Je
ruikt rode vruchten, truffels, zoethout en specerijen.
Vol kruidigheid en rijpe fruittonen van pruimen en
bosbessen. Klassieke Zuid Franse Mourvédre.

RODE CAHORSWIJN 2021

9,95
10,15

Donkere kleur met mooie complexe aroma’s van
zwarte bessen en frambozen. Deze top Malbec bezit
veel fruit en krachtige tannine en mooi geïntegreerd
hout in de afdronk.

14 DGN FACTUUR

WIJN ABONNEMENT

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

CHÂTEAU LA REYNE LE PRESTIGE
32 CAHORS AC

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

264,60

23,50
23,95

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

VERPAKT IN STANDAARD DOOS

29,75
30,35

WITTE RHONE WIJNEN 2021

275,40

Verpakt in een 12-vaks geschenkkist met opdruk
van het wapen van het wijnhuis van beide wijnen aan de
zijkanten van de kist.

24,65

Crous St. Martin. Rijke pauselijke wijn met een
volfruitige, romige smaak van pruimen en tutti frutti.
Krachtig , maar tegelijkertijd soepel, met de volle
smaak van het vat in de kruidige lange afdronk.

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

6 FLESSEN CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
AC, Crous St. Martin
6 FLESSEN CAIRANNE AC (BIOLOGISCH),
Crous St. Martin

24,15

Domaine la Garrique. Intense volle wijn en stevig
van karakter. De aroma’s van bramen en specerijen
komen naar voren in de smaak en afdronk.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE BLANC
29 CHÂTEAUNEUF DU PAPE AC

SPECIALE OOGSTAANBIEDING

23,50
23,95

GAILLAC,
ITALIË
PIEMONTE, VENETO, TOSCANE
13,50

De top cuvée van een klein perceel met oude stokken.
De druivenrassen Loin de l’Oeil, Mauzac en Semillion
staan aan de basis van deze vat gerijpte wijn die frisheid weet te combineren met een rijke droge smaak
van geel fruit

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

CHÂTEAU CLÉMENT TERMES
33 MÉMOIRE BLANC GAILLAC AC

13,25

RODE ITALIAANSE WIJNEN 2021
13,95
14,25

Klassieke Barbera met veel intensiteit doordat de druiven komen van een wijngaard met oude stokken. Bramen, zwarte bessen en specerijen typeren de smaak.
Rijping vindt plaats op oude eiken fustjes.

CORTE GUALA
35 TERRE DI MARNA APPASSIMENTO

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

34

BOERI
BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

15,20

Een prachtige gelaagdheid van geuren in de neus en
een voorname rijke smaak van rijpe bramen, ceder
en milde tannines, typeren deze klassieke Toscaanse
wijn.

VENETO

TOSCANE

22,50
22,95

24,75

BALIFICO VOLPAIA
43 TOSCANA IGT
KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

22,90
23,35

47,50
48,45

De Balifico is een blend van 65% Sangiovese en 35%
Cabernet Sauvignon. De stoere klassieke “Super Toscana” van Volpaia. Intense geuren en volfruitige
smaak typeren ook dit jaar weer deze grote wijn.

COLTASSALA VOLPAIA
44 CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

47,50
48,45

Top Cuvée van dit prestigieuze wijnhuis. Intens rood
en zwart fruit en een keur aan aroma’s als tabak en
chocolade.

25,25

29,95
30,55

Intense rode wijn gemaakt van gedroogde druiven.
Geurig en vol van smaak met aroma’s van specerijen,
rozijnen en pruimen. Deze wijn heeft een prachtige
gelaagde smaak in de afdronk.

CHARDONNAY BEVIÒN SELEZIONE
45 BOERI ON BARRELS PIEMONTE DOC

22,40
22,40
22,85

De oude stokken leveren ook dit jaar weer een intens
rijke wijn met aroma’s van exotisch fruit. In de smaak
een mooie frisheid en hints van abrikozen en noten.
De rijping op vat is goed te proeven in de lange afdronk.

WITTE ITALIAANSE WIJN 2020

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

Geurige rijke wijn uit de beste wijngaarden rond
Montalcino. De smaak is romig en vol aroma’s van
ceder en rijpe pruimen. Hij heeft een kruidige zachte
afdronk.

AMARONE SAN CASSIANO
40 DELLA VALPOLICELLA DOCG

39,90
40,70

17,95

Top Chianti uit het hart van het Gallo Nerogebied vol
donker fruit van kersen, bramen en pruimen met hints
van specerijen. De smaak is gestructureerd, breed en
krachtig, met rijp rood fruit. Deze wijn heeft een elegante frisheid en een prachtige lengte. Sangiovese op
en top!

LA GERLA
39 ROSSO DI MONTALCINO DOC

BRUNELLO DI MONTALCINO LA GERLA
42 BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

17,60

Pörlapà betekent letterlijk bewonderenswaardig. Dit is
dan ook de topwijn van Giorgio Boeri. De geur is complex met aroma’s van ceder, chocolade, cassis en tabak. Smaak is vol en geconcentreerd door zwart fruit,
zoethout, wat aardse tonen, fluwelen tannine en een
aangename complexiteit. De wijn rijpt 12 maanden op
nieuwe eikenhoutenvaten.

CHIANTI CLASSICO VOLPAIA
38 CHIANTI CLASSICO DOCG

31,65

Edele wijn van een topwijnhuis. Intens van geur en
smaak en een goede balans tussen het rijke rode fruit
en hout. Net als in 2015 weer een excellente oogst.

PIEMONTE

Krachtige, droge wijn met een karrevracht aan aroma’s
van bosfruit, tabak, ceder en specerijen. De afdronk is
krachtig, fluwelig en lang mede door de tweede gisting
en het gebruik van druiven van de Amarone en twaalf
maanden houtrijping.

PÖRLAPÀ BOERI
37 BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

31,00

14,90

Zachte, fluwelige wijn met aroma’s van rijp rood fruit
met een lang aanhoudende afdronk.

CORTE GUALA VALPOLICELLA
36 RIPASSO VALPOLICELLA RIPASSO DOC

41

CHIANTI CLASSICO RISERVA VOLPAIA
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

WITTE GAILLACWIJN 2021

CHILI,
PORTUGAL
ITALIË - TOSCANE, VALPOLICELLA, PIEMONTE, CHILI, PORTUGAL

BELLISIMA!
ITALIAANSE BOEREN ZEER
VERHEUGD OVER HUN OOGST
VAN 2021!
In alle regio’s van Italië zijn wijnboeren zeer gelukkig
met de prachtige kwaliteit van de oogst.
Na een winter met vrij veel neerslag waren de
vochtreserves in de bodem goed op orde. De zomer was in veel streken wat koeler dan gewoonlijk,
wat zorgde voor een evenwichtige rijping van de
trossen. Lokaal zijn er boeren geweest die schade
hebben moeten incasseren door lokale, sterk verwoestende hagelbuien. Gelukkig bleef de schade
beperkt tot een klein aantal aan wijngaarden.
In vrijwel alle gebieden werden er prachtig rijpe
druiven geoogst onder een blauwe hemel. Al direct
na de oogst spraken wij wijnmakers met volle tanks
gistende wijn waarvan het hoge, natuurlijk gevormde alcoholpercentage getuigde van een perfect
rijpe oogst.

Ideale omstandigheden voor de
oogst uit de Amarone.

TOSCANE

Tijdens ons een bezoek aan Toscane afgelopen augustus waren
de vooruitzichten al zeer goed. In het schilderachtige Volpaia,
ten zuiden van Florence, zijn wijnen vervaardigd met een enorm
bewaarpotentieel.
Ook in het zuiden rond Montalcino zijn de berichten zeer lovend.
De oude stokken in wijngaard de Gli Angeli van La Gerla hingen vol
met gezonde druiven. Helaas zijn sommige wijngaarden, gelegen
her en der in de heuvels rondom dit mooie vestingstadje, getroffen door hagelbuien. Wijnboer Alberto Paserinni had geluk en
heeft prachtige trossen kunnen plukken. Half september werd
sangioveses geoogst en een focus op het plukken van optimaal
rijpe druiven zorgde voor mooie suikergehaltes en rijke fenolen.
De structuur van zowel de Rosso als de Brunello is prima in orde.
De wijnen liggen nu op vat, wij kunnen niet wachten!

PIEMONTE

Piemonte Boeri Vini
“Wij zijn erg blij met de mooie oogst”, zei Giulia Boeri direct na de
pluk. Ondanks de koude nachten begin april is de schade hier vrij
beperkt gebleven. In de zomer bleken de trossen zich goed te
ontwikkelen en is er een mooie oogst binnengehaald.
De zeer fraaie suikergehaltes, aromastructuren en rijpe tannines
geven de wijn dit jaar een goede balans en een groot bewaarpotentieel. Deze mooie balans is onder andere te danken aan de
temperatuurverschillen van de warme nazomer met frisse nachten. De zeer rijke aroma’s van bosvruchten en zwarte bes maken
de wijn helemaal af.

16,95
17,30

Krachtige volfruitige wijn met een rijke geur van bosvruchten en zoethout. Houttonen en gekonfijt rood
fruit is typerend voor de rijke smaak en volle afdronk.

RODE CHILEENSE WIJN 2021

ABOLENGO CARMÉNÈRE SYRAH
47 PEUMO

14,25
14,55

Romige, volle wijn met een kruidig en volfruitige smaak
en lange afdronk. Een wijn waar maar een kleine hoeveelheid van wordt gemaakt.

VINTAGE PORT

PORT KOPKE
48 VINTAGE 2019

45,95
46,90

De intensiteit en volheid komen direct naar voren in
de rijke geur van deze port. Kruidigheid en rijpe
pruimen in combinatie met krenten en rozijnen zijn
te proeven in de volle smaak. Kan gegarandeerd goed
ouderen.

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

Zowel in de noordelijk gelegen Douro als in Alentejo wordt
gesproken over een ‘topvintage’. Evenwicht gerijpte druiven met een oogst, die eerder begon dan gewoonlijk, levert
prachtige wijnen op.
De reeds geproefde wijnen zijn donkerrood van kleur, met
een gezonde balans tussen aroma’s en structuur. Portugal
heeft sterke kaarten in de hand dit jaar en produceerde
overall misschien wel de beste wijnen van Europa.

DESCOBRIDORES RESERVA
46 ALENTEJANO

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

PORTUGAL

RODE PORTUGESE WIJN 2021

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

Wijnboer Yvan Pasquale was zeer te spreken over
het gehele groeiseizoen in zijn wijngaarden rond
Verona . Voldoende vocht, een warme zomer en
een droge, warme periode voor en tijdens de oogst
zorgde voor optimale rijping. Zowel voor de rode
druiven corvina, molinara en rondinella als de witte
trebbiano, die aan de basis staan van de verrukkelijke Soave, waren de groeiomstandigheden ideaal.
Vooral voor de wijnen die volgens de apassimentomethode worden gemaakt - het eerst drogen van
de rijpe druiven voordat de wijn wordt vergist - is
een droge oogstperiode van wezenlijk belang. We
hebben dus een top Amarone te verkopen dit jaar!

HOE WERKT HET
Reserveren, hoe werkt het?
U maakt zelf of met onze hulp, uw keuze uit het ruime aanbod van Robbers
& van den Hoogen. Vervolgens reserveert u een aantal flessen wijn die,
afhankelijk van hun ontwikkelingstempo, gedurende drie of vijf jaar vanaf
hun oogstjaar kosteloos in onze kelders kunnen rijpen. In onze kelders liggen de wijnen onder ideale omstandigheden, bij een temperatuur van 12
graden. De hoge vochtigheidsgraad levert een belangrijke bijdrage aan het
voortreffelijke rijpingsklimaat.
Na uw reservering ontvangt u jaarlijks een overzicht van uw eigen
“wijnkelder” in onze kelders, de rijping en het drinkbaarheidsstadium. Zodra de wijnen op dronk zijn, sturen wij u een bericht zodat u altijd op het
juiste moment van uw wijnen kunt genieten.

WAT ZIJN DE SPELREGELS?
Reserveren is mogelijk vanaf 36 flessen en minimaal 12 flessen* per soort.
Bij aankoop ontvangt u een Garantie-Certificaat. Binnen de termijn van
twee, drie of vijf jaar worden de wijnen, zodra deze op dronk zijn, op
afroep franco huis in Nederland geleverd. Dat gebeurt in eenheden van 12
flessen*, met een minimum van 36 flessen per zending.
(* Wijnen vanaf € 20,- per fles vanaf 6 flessen per soort)
De flessen waaruit u kunt kiezen, vindt u terug in deze brochure. Natuurlijk
kunnen de wijnen ook langer in onze kelders blijven liggen. Na de termijn
van drie of vijf jaar zullen wij hier per fles een
bedrag aan bewaarloon voor in rekening brengen.
De wijnen die bij ons in bewaring liggen, zijn, tegen de aankoopwaarde,
verzekerd tegen breuk en brand.

KWANTUMKORTINGEN
Onderstaande kwantumkortingen gelden ook in combinatie met uw aankoop voor directe levering.
Bij aankoop en gesorteerd van:
36
flessen		
2%
60
flessen		
3%
96
flessen		
4%
120
flessen		
5%
180
flessen		
6%
240
flessen of méér 7%
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
Prijzen blijven geldig tot het verschijnen van een nieuwe prijslijst.
Prijswijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Velperweg 23
6824 BC Arnhem
telefoon 026 4455912
www.robbersenvandenhoogen.nl
wijnhuis@robbersenvandenhoogen.nl

