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
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‘LAAT UW KWALITEITSWIJN
BIJ ONS RIJPEN’
2020 EEN MEMORABEL WIJNJAAR!

ITALIË - TOSCANE, VALPOLICELLA, PIEMONTE, ARGENTINIË, CHILI

ARGENTINIË

ITALIË
Het is nu al duidelijk dat, in navolging van 2019, ook
2020 in het rijtje van de beste vijf oogstjaren van
deze eeuw staat. De lockdown in het land zorgde
voor een verbod op binnenwerken, waardoor alle
handen in de wijngaard aanwezig waren om de uitlopende wijnstokken met alle zorg te omringen.

TOSCANE

11.25
11,50

Ronde, volfruitige wijn met een goede structuur en
smaak van bosbes en specerijen.

CHÂTEAU JEANDEMAN
2 FRONSAC AC

14,50
14,80

Klassieke Merlot wijn met een milde, volle smaak van
bosvruchten en zachte tannines.

CHÂTEAU COMTESSE DU PARC
3 HAUT MEDOC AC CRU BOURGEOIS

14,95
15,25

Stevige wijn met een volfruitige geur en goede structuur. Een wijn met een volle afdronk met cassis en
ceder.

4

CHÂTEAU LA COSTE CHATAIN
MONTAGNE ST. EMILION

15,50
15,80

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

CHÂTEAU BRONDELLE
GRAVES AC

75 CL

5

BETALINGSWIJZE
U kunt de wijnen op twee manieren betalen:

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.

36,65

Volle, romige wijn met een krachtige geur van rood
fruit en houttonen.

CHÂTEAU D’ALIX
6 PRESSAC LEOGNAN AC

18,20
18,60

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

CHÂTEAU VIEUX CHEVROL
7 LALANDE DE POMEROL AC (BIOLOGISCH)

18,60
18,95

Delicate wijn met een verfijnde aroma van bosvruchten, cassis en zoethout. De wijn heeft lichte houttonen
en rond fruit in de zachte afdronk.

VALPOLICELLA
Waar in andere gebieden van
Italië geen problemen waren,
hadden sommige boeren in de
wijngaarden rond Verona veel
schade als gevolg van extreem
weer en hagelbuien in de zomer.
Ivan Pasquala had ook schade
door de hagel, maar gelukkig
bleef verder onheil uit en was
ook hier de oogstperiode ideaal.
Zowel de witte Trebbiano als de
rode rassen waren perfect rijp
en zonder ziekten. Zowel voor
Valpolicella superiore als
Amarone is 2020 een zeer goed
wijnjaar.

RODE ARGENTIJNSE WIJNEN 2020

KAIKEN ULTRA MALBEC
50 MENDOZA VALLEY

15,25
15,55

Enige jaren geleden uitgeroepen tot beste Malbec van
Argentinië. Kruidigheid vol zwart fruit en houttonen
maken deze wijn en feest om te drinken bij een stevige
maaltijd.

KAIKEN ULTRA PINOT NOIR
51 MENDOZA VALLEY

15,30
15,60

Intense geuren van morellen en rijpe pruimen. Een
evenwichtige, ronde wijn met een aangename, delicate afdronk vol kruidigheid en fruit.

RODE CHILEENSE WIJN 2020

ABOLENGO CARMÉNÈRE SYRAH
52 PEUMO

13,95
14,25

Eigenlijk altijd te vroeg uitverkocht door de kleine productie van dit huis. Fluwelige, donkerrode wijn.
Geurend naar chocolade, bosbessenjam en tabak. De
rijpheid van de druiven is goed te proeven in het intens
fruitige maar ook ronde karakter van deze wijn.

VINTAGE PORT

PORT KOPKE
53 VINTAGE 2018

45,95
46,90

Intens rijk aan rood, rijp fruit in geur en smaak. Een
ronde wijn met gekonfijte pruimen en een kruidige,
lange afdronk. Een top port met een grote toekomst.

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

		
U ontvangt direct een factuur die binnen
14 dagen betaald dient te worden.

35,95

Erg goede suikergehaltes in de druiven en een ongekende rijpheid kenmerken de goede kwaliteit van
de oogst van dit jaar. Wijnboer Giorgio Boeri spreekt
van prachtig rijpe druiven door de grote verschillen
in dag- en nachttemperatuur. De goede structuur
en balans tussen fruit en aroma’s zijn een goed
uitgangspunt om deze wijnen langer te bewaren.

Geconcentreerde wijnen van een microwinery.
Na een droge koude winter liepen de wijnstokken vroeg uit in de
Cachapoal Valley, waardoor het groeiseizoen een voorsprong had
van zeker twee weken. De warme zomer, waarin één derde van de
normale hoeveelheid neerslag viel, zorgde voor een oogst die bijna
een maand eerder was dan men gewend is.
Op tijd plukken was het devies. Er waren prachtig rijpe, kleine
druiven die niet te lang moesten doorrijpen om voldoende zuren
te behouden.
De wijnen hebben dit jaar veel intensiteit en een goede balans
tussen fruit, zuren en tannines. De opbrengst is echter zeer gering
door de kleine oppervlakte van de wijngaard. Op tijd reserveren
dus!

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

			150 CL

17,95
18,30

PIEMONTE

CHILI

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

obbers & van den Hoogen is met 179 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 2020 was
voor veel wijngebieden weer een memorabel jaar. Wij
zijn zeer positief verrast over de kwaliteit.

1

CHÂTEAU CRUSQUET SABOURIN
CÔTES DE BORDEAUX AC, BLAYE

KOSTELOZE OPSLAG TOT 5 JAAR NA DE OOGST

IN DE ARNHEMSE
WIJNKELDERS VAN ROBBERS &
VAN DEN HOOGEN

RODE BORDEAUX WIJNEN 2020

Wederom een prachtig oogstjaar.
Zowel in Montalcino, als in het hart van Toscane, is
men zeer opgetogen over de wijnen van 2020.
Op 18 september startte Franchesca Stianti van
Castello di Volpaia in Chianti met de oogst van de
Sangiovese. Zij was erg positief en stuurde ons
monsterflessen waar al onze vinologen zeer lovend
over zijn.
Ook in het westelijk gelegen Montalcino heeft Alberto Paserini een mooie oogst binnen gehaald.

Lage opbrengst maar topwijnen in Lujan de Cuyo.
Na een droge koude winter met helaas weinig sneeuw waren de
vochtreserves in de bodem klein. Het was een warme zomer, die
hebben gezorgd voor prachtige rijpe druiven. Maar er was ook
schade en verlies van trossen door voorjaarsvorst en hagelstormen, waardoor er in veel gebieden een erg kleine opbrengst was.
Wijnmaker Aurelio Montes en zijn team zijn, ondanks het warme,
droge weer en de problemen rond Covid, zeer te spreken over de
wijnen. De vroege rijping was eigenlijk een zegen; de hele oogst kon
rijp geplukt worden ruim voor een eventuele lockdown, die de Argentijnse boeren boven het hoofd hing. Door die vroege oogst zijn
de wijnen mild in tannines en rijk in aromastructuur.

GAILLAC, ALSACE
ITALIË
PIEMONTE,
VENETO, TOSCANE

FRANKRIJK
BORDEAUX
FRANKRIJK - RODE BORDEAUXWIJNEN 2020

De druivenrassen Loin de l’Oeil, Mauzac en Semillion
staan aan de basis van deze bijzondere wijn van de
oudste wijngaarden van dit domein. Een fruitige maar
ook bloemige geur in combinatie met milde tonen van
het eiken vat maken deze frisse wijn anders dan alle
anderen.

WITTE ALSACE 2020

18,30

Geconcentreerde, volle wijn. In de smaak een enorme
lengte met tonen als lychee en honing. Zuivere, frisse
dinerwijn met een goede structuur.

GEWÜRZTRAMINER
38 VENDANGES TARDIVES

26,00

Pittige, kruidige wijn met aroma’s van bramen en
zoethout. De rijping op vat geeft een prachtige toon
van hout die perfect past bij het volle fruit in
de afdronk.

CORTE GUALA VALPOLICELLA
40 RIPASSO VALPOLICELLA RIPASSO DOC

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

39

13,95

29,95

AMARONE SAN CASSIANO
46 DELLA VALPOLICELLA DOCG

30,55

39,90
40,70

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.

PIEMONTE

VENETO

17,60
17,95

Kruidigheid en intens rijp, rood fruit strijden om de eer
in deze wijn. Door het deels gebruiken van gedroogde druiven en de dubbele gisting, is deze wijn aangenaam zacht maar ook mondvullend en rijk van smaak.

CHIANTI CLASSICO VOLPAIA
41 CHIANTI CLASSICO DOCG

28,20

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. Na
enige jaren rijping komt het rijke aroma van gekonfijt,
rood fruit en specerijen pas tot zijn recht.

BRUNELLO DI MONTALCINO LA GERLA
47 BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

RODE ITALIAANSE WIJNEN 2020
14,25

CHIANTI CLASSICO RISERVA VOLPAIA
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

27,65

Wijn gemaakt van 100 dagen gedroogde druiven. De
intense smaak van rijpe pruimen en rozijnen combineren fantastisch met de soepele, lange afdronk en
elegante houttonen.

25,50

Krachtige, frisse wijn met een klein zoetje en veel fruittonen en kruidigheid.
Een wijn met een enorm bewaarpotentieel, heerlijk bij
een goed gevulde kaasplank.

BOERI
BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

23,95

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.

45
KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

RIESLING HENGST EHRHART
37 DOMAINE SAINT-REMY

17,95

23,50

TOSCANE

19,95
20,35

Topwijn van het beste huis voor Chianti.
Bramen, rijpe vlier en een prachtige kruidigheid
komen naar voren in deze heerlijke wijn. Na enige jaren rijping is dit de ideale wijn aan tafel.
22,40
22,85

Frisse, rijke Chardonnay met heerlijke tonen van eikenhout, banaan en perzik in de rijke smaak. Met een
ronde lange afdronk en aangename frisheid.

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

CHARDONNAY BEVIÒN SELEZIONE
42 BOERI ON BARRELS PIEMONTE DOC

WITTE ITALIAANSE WIJN 2020
22,50
22,95

Intense geuren van specerijen, ceder en rijpe bosbessen komen naar voren in deze prachtwijn uit Piemonte.
Een volle, evenwichtige smaak en rijkdom aan aroma’s
van rijpe pruimen en bosbessen zijn lang te proeven in
de prachtige afdronk.

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

PÖRLAPÀ BOERI
43 BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

BALIFICO VOLPAIA
48 TOSCANA IGT

42,50
43,35

Wijn voor de toekomst; gemaakt van Sangiovese en
Cabernet Sauvignon. Zeker dit jaar zeer geconcentreerd en krachtig van smaak met aroma’s van eiken,
rijpe bosvruchten en een mooi geïntegreerde
houtsmaak in de lange afdronk. “ Super Toscan “

COLTASSALA VOLPAIA
49 CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

EEN OOGST MET EEN PRACHTIGE KWALITEIT.

CHÂTEAU HAUT CHÂTAIN
LALANDE DE POMEROL AC

8

Een gulle neus met rijp rood fruit. De rijping op vat
geeft deze wijn naast de fruittonen structuur en lengte.

Na een relatief zachte winter, tegelijk met het uitlopen
van de druivenstokken, werd de wereld opgeschrikt door
Covid. Wijnboeren hebben in de wijngaarden gewoon
doorgewerkt. Sterker nog, iedereen werkte buiten in de
wijngaarden omdat binnenwerken niet toegestaan was.
Deze uitzonderlijke zorg voor de wijngaarden heeft zeker
bijgedragen aan een gezond gewas en de kwaliteit van de
oogst.
Gedurende het groeiseizoen was het weer in de meeste
wijngebieden zeer gunstig. Zowel in de Franse wijnstreken
als in Italië is men erg opgetogen over de inhoud van de
gistingstanks.
De afgelopen jaren zijn consistent warme jaren, wat voor
de wijnstok op zich een goed gegeven is. Toch hebben
de boeren veel werk verzet om geconcentreerde wijnen
te maken. Zo was er in sommige streken sprake van een
groene oogst. Het wegknippen van onrijpe druiven, lang
voor de oogst, zorgt voor meer energie voor de overgebleven trossen, waardoor de intensiteit en suikers in de
vruchten toeneemt.

BORDEAUX 2020 NA NEGEN TURBULENTE
MAANDEN TOCH EEN PRACHTIGE OOGST!
Door de warme temperaturen was het een vroege oogst.
Op 15 september begon men met het binnenhalen van de
Merlot druiven waarna twee weken later ook de Cabernet
druiven onder zeer goede weersomstandigheden geoogst
konden worden. De lichte regen, die eind augustus plaatselijk viel, was zeer welkom en heeft zeker bijgedragen aan
een gezond gewas en prachtige druiven.
Wijnboer Martial Junquas uit La Lande de Pomerol, die
dit jaar het wijnhuis van zijn moeder overnam, was zeer
gelukkig met het resultaat van deze oogst. Een redelijk
volume van zeer goede kwaliteit. Hij heeft voornamelijk
Merlot aangeplant en was eind september klaar met de
pluk, ruim voordat de regen begin oktober met bakken uit
de hemel viel.
Het moment aan oogsten was dit jaar, meer dan ooit, zeer
bepalend voor de kwaliteit van de druiven.
Boeren, die te laat begonnen met de oogst hebben niet
alleen overrijpe druiven geplukt, maar ook veel last gehad
van de enorme hoeveelheden regen begin oktober.

19,15
19,55

SÉLECTION MADAME
75 CL
DU CHÂTEAU CANTENAC
SAINT-EMILLION GRAND CRU AC
			37,5 CL
			150 CL
9

21,50
21,95
11,95
12,20
43,15
44,00

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

CHÂTEAU ALTIMAR
10 LALANDE DE POMEROL AC

21,75
22,20

Een gulle neus met rijp, rood fruit die terugkomt in de
rijke smaak en afdronk. De rijping op vat geeft deze
wijn naast de rijpe, fruittonen structuur en lengte.

CHÂTEAU BRIDANE
11 SAINT JULIEN AC

24,50
24,95

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

CHÂTEAU SAINT CORBIAN
12 SAINT ESTEPHE AC

25,30
25,80

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

CHÂTEAU BELLE GRAVE
13 PAUILLAC AC

29,35
29,95

Prachtig gelegen in het centrum van Pauillac. Klassiek van smaak met een stevige structuur en intense
smaak van zwarte bessen en ceder.

CHÂTEAU VALOIS
75 CL
POMEROL AC (BIOLOGISCH)
			150 CL
14

30,95
31,60
61,95
63,20

Intense smaken van bosbessen, kruiden en eikenhout
komen direct naar voren in deze prachtige wijn. De
afdronk is lang, fluwelig en intens.

CHÂTEAU MONGRAVEY
15 MARGAUX AC, CRU BOURGEOIS

31,50
32,15

Wijn van grote klasse. Door het lage rendement per
hectare komt de intense smaak van kruiden, rood
fruit en houttonen steeds weer naar voren in zowel de
geur, smaak als de fluweelzachte afdronk.

42,50
43,35

Klassieke grote Chianti met een lange rijping op vat,
met rijke smaken van zwarte kersen, specerijen en
tijm. De balans tussen de stevige structuur en het rijke
fruit komt pas na enige jaren rijping tot zijn recht.

14 DGN FACTUUR

WIJN ABONNEMENT

KOSTELOZE OPSLAG TOT 5 JAAR NA DE OOGST

12,95
13,20

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

CHÂTEAU CLÉMENT TERMES
36 MÉMOIRE BLANC GAILLAC AC

LA GERLA
44 ROSSO DI MONTALCINO DOC

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

WITTE GAILLACWIJN 2020

FRANKRIJK
BORDEAUX
BOURGOGNE &
BEAUJOLAIS

FRANKRIJK
RHÔNE,
CAHORS

18,15
18,50

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

CHÂTEAU D’ALIX BLANC
17 PRESSAC LÉOGNAN AC

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

CHÂTEAU BRONDELLE BLANC
16 GRAVES AC

18,90
19,30

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.

SAVIGNY LES BEAUNE LES GOUDELETTES
19 SAVIGNY LES BEAUNE AC

34,95

CHIROUBLES
25 CHIROUBLES AC

35,65

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.

MOREY-SAINT DENIS
20 MOREY-SAINT DENIS AC

37,25

PERNAND VERGELESSES
21 PERNAND VERGELESSEN PREMIER CRU AC

43,20

14,50
14,80

Domaine Cheysson. De kwaliteit van deze oogst is
duidelijk te proeven in deze volfruitige intense wijn. De
structuur en lange afdronk completeren de krachtige
Gamay.
14,65

FLEURIE
26 FLEURIE AC

14,95

36,50

BORDEAUX

CHAHORS

Een topoogst!

Blije boeren in deze vermaarde wijnstreek.: “Pas de gel, pas de malade
et beaucoup de soleil, un millésime excellent!” Letterlijk vertaald: geen
vorst, geen ziektes en veel zon, we hebben een topoogst! Aldus de wijnmaker van de Hospice de Beaune wijngaarden.
Na een natte winter en een vroege, relatief droge lente kwam de bloei
rond 25 mei. De klassieke 100 dagen daarna, die men rekent tot de
oogst, werd niet gehaald. Door de warme zomer verliep de rijping sneller dan normaal. Op 18 augustus was de “ Band des vendanges “ in
Beaune en begon de pluk van de Chardonnay. Eind augustus volgde de
Pinot Noir en was men eind september, lang voor de regen, klaar met
oogsten.

15,80

CAIRANNE CROUS ST MARTIN
28 CAIRANNE AC (BIOLOGISCH)

16,30

15,50

Domaine la Collière. Mondvullende, rijke wijn met
aroma’s van rijpe pruimen en een kruidige zachte afdronk. Op een zeer natuurlijke manier gemaakt.
15,95

Crous St. Martin. Zachte, rijke wijn met tonen van
gekonfijt rood fruit en ceder. De smaak is intens en rijk
met een lange afdronk.

29

VACQUEYRAS CLASSIQUE
VACQUEYRAS AC

16,60
16,95

Domaine la Garrique. Stoere volle wijn voor aan tafel
met een volle smaak van bramen en zwarte bes. Door
het laten mee- gisten van de takjes, is de afdronk stevig
en lang vol romig, rood fruit.

GIGONDAS DOMAINE LA GARRIGUE
30 GIGONDAS AC

24,15
24,65

Domaine la Garrique. Krachtige, pittige wijn die de
warmte en het volle fruit combineert met een tweede
laag secundaire aroma’s die blijven verrassen. Na enige jaren rijping komt deze wijn het beste tot zijn recht.

CROZES HERMITAGE
31 CROZES HERMITAGE AC

26,40
26,95

Wij bieden niet elk jaar Elzasser wijnen aan om
te bewaren, maar de uitzonderlijk goede oogst
van 2020 heeft prachtige wijnen gebracht. Wijnboer Philippe Ehrhart was dan ook zeer te spreken over de kwaliteit van de oogst, die prachtig
rijpe druiven opleverde van dit biodynamisch,
gecertificeerde wijnhuis.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
32 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AC

Crous St. Martin. Klassieke grootheid uit het warme
zuiden. Rijk en zacht van smaak en vol rijpe fruittonen
en volheid door de rijping op vat. De paus bouwde
hier zijn zomerpaleis vanwege het bijzondere klimaat.

WITTE RHONE WIJNEN 2020

CROZES HERMITAGE BLANC
33 CROZES HERMITAGE BLANC AC

Ook in het zuidwesten van Frankrijk liepen de stokken vroeg uit.
Zonder verdere problemen en met hulp van de warme lente,
begon de bloei al op 15 mei wat twee weken eerder is dan het
gemiddelde. De droge zomer zorgde voor veel concentratie in de
Malbec en Tannat in Cahors, waardoor ook de oogst daar veel
eerder kon beginnen. In Gaillac was wijnmaker David, ondanks de
lage opbrengst, zeer tevreden over de rijpheid van de oogst die
ook hier eerder was dan in andere jaren.

23,50
23,95

Les Vins Vienne. Marsanne van de stenige bodem uit
het noorden van de Rhône. Een frisse, mineralige maar
ook filmende wijn met een keur aan fruittonen en een
lange afdronk met een lichte toets van hout.

CONDRIEU LA CHAMBÉE
34 CONDRIEU BLANC AC

CAHORS EN GAILLAC

29,75
30,35

41,95
42,80

Les Vins Vienne. Viognier van het beste terroir, die
er mogelijk is. Kleine druiven zorgden deze oogst voor
een heerlijke geur van exotisch fruit en een overweldigende rijkheid aan smaak met een heerlijke lange
afdronk. Een grote wijn!

RODE CAHORSWIJN 2020

CHÂTEAU LA REYNE LE PRESTIGE
35 CAHORS AC

9,95
10,15

Kruidige volle wijn met een heerlijke geur van rijpe
vlierbessen en prachtige houttonen in de afdronk.

14 DGN FACTUUR

WIJN ABONNEMENT

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

De witte wijnen, die wij proefden, waren ondanks de warme zomer rijk
aan frisheid en fruit met een goede balans en structuur. De witte bourgognes zijn indrukwekkend en rijk aan fruitaroma’s, soepele tannines
en intensiteit. De vaak door hagel geteisterde wijngaarden van de Cote
D’Or zijn in veel gevallen de dans ontsprongen. U kunt zich dus
verheugen op fantastische wijnen, die nog een aantal jaren bij ons in de
kelder kunnen rijpen.

RASTEAU ESPRIT D’ARGILES
27 RASTEAU AC

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

Domaine Antonin Guyon. Rijke, volle neus met een
weldaad aan geel, rijp fruit en honing. In de smaak
komt de volfruitige smaak terug gecombineerd met
tonen van hazelnoot en ceder.

KOSTELOZE
OPSLAG 3 JAAR
NA DE OOGST

67,50
68,85

BOURGOGNE

RODE RHÔNEWIJNEN 2020

Les Vins Vienne. Kruidige wijn waarin het stevige
maar tevens delicate karakter van de Syrah goed tot
14zijn recht komt. Rijpe bramen, hout en een duidelijke
minerale, frisse afdronk typeren deze wijn van de heuvels rond Tournon.

ALSACE

57,95

Domaine Antonin Guyon. Geuren van banaan, perzik en eiken komen je tegemoet. Een frisse wijn met
een volfruitig karakter en romige, lange afdronk.

BEAUJOLAIS

RHONE

56,80

FRANKRIJK - WITTE BOURGOGNEWIJNEN 2020
PERNAND VERGELESSES SOUS
45,00
FRÉTILLE PERNAND VERGELESSES
45,90
PREMIER
CRU
AC
23

Ook in de zuidelijke gebieden rond Châteauneuf
du Pape was het een en al lof. Georges Perrot
van Domaine Colliere uit Rasteau sprak over de
beste oogst in zijn carrière.

GAILLAC

42,35

Domaine Alain Michelot. Klassieke wijn van een van
de beste boeren uit Nuits Saint Georges.
Dikke Bourgognewijn met een rijke geur van zoethout
moerbeien en een volle smaak van eiken en zwarte
kersen, samen met de voor deze wijnen typerende,
boerse en lange afdronk.

24

BOURGOGNE

Jean Pierre Large. Le Roi du Beaujolais! Rijke wijn met
een geur vol rood zomerfruit met een intense gelaagdheid in de smaak en afdronk. Een echte wijn voor aan
tafel.

Domaine Antonin Guyon. Edele wijn met een
kruidige, volfruitige geur. Een goede structuur in de
afdronk en verfijnde tannines.

MEURSAULT CHARMES 1ER CRU
LES CHARMES DESSUS

ALSACE

Van noord tot zuid waren de vooruitzichten
top! De witte Viognier en Marsanne hebben een
mooie zuurgraad en intense rijpheid. De later
rijpende Syrah en Grenache hebben een zeer
goede structuur en balans tussen tannines en
fruit, wat goed nieuws is voor de bewaarbaarheid van deze wijnen.
Wij proefden vooral een geweldige Condrieu.

En tevens zijn er in Vacqueyras en Gigondas
memorabele wijnen gemaakt met een zeer
goed bewaarpotentieel!

Domaine Alain Michelot. Zwarte kersen en zoethout
komen naar voren in deze zuivere Pinot Noir.

NUITS-SAINT-GEORGES
22 LA RICHEMONE 1E CRU

Alleen maar goede berichten uit de Rhônevallei.
“C’est une belle nouvelle, la vigne est splendide,
radieuse avec des grappes magnifiques”, waren
de enthousiaste woorden van Pierre Gaillard uit
het noorden van de Rhône.

Op 18 augustus was de start van de pluk voor de witte wijnen in Bordeaux. Door de vroege oogst en de lange vinificatie is men er in de
Graves toch in geslaagd om, ondanks het warme weer, wijn te maken
met een prachtige frisheid en lengte. De wijnen, die wij proefden,
overtroffen alle verwachtingen!

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

Domaine Alain Michelot. Rijpe kersen, soepele tannines typeren deze ronde Bourgogne met een lange
afdronk.

WITTE BORDEAUX

RODE BEAUJOLAISWIJN 2020

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

FRANKRIJK - RODE BOURGOGNEWIJNEN 2020
24,50
HAUTES-CÔTES DE NUITS
24,95
18 HAUTES-CÔTES DE NUITS AC

RHÔNE

KOSTELOZE
OPSLAG 5 JAAR
NA DE OOGST

FRANKRIJK - WITTE BORDEAUX WIJNEN 2020

