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‘AL MEER DAN 180 JAAR SELECTEREN WIJ DE BESTE
WIJNEN VOOR LIEFHEBBERS IN HEEL NEDERLAND.’ 

2022 EEN MOOI WIJNJAAR!

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.

Toegankelijke wijn met aroma’s van zwarte bessen  en 
een ronde soepele afdronk.

Voorname wijn met een stevige smaak van cassis,  
tabak en ceder. De volle smaak gaat over in een lange, 
smaakvolle afdronk.

Rijke wijn met een heerlijke geur van donker fruit en 
specerijen. Na een aantal jaren fluweelzacht en rond 
van smaak.

Klassieke Bordeaux met volle romige smaak van ceder 
en bosbessen. 

Volle wijn met rijke houttonen en vol fruitige smaak en 
lange, ronde afdronk. 

Toegankelijke ronde wijn met milde tannine en rijpe 
tonen van bosbessen en een lichte toets van eiken-
hout.

CHÂTEAU GALAU ,  
CÔTES DE BOURG AC, CUVÉE TRADITION 

CHÂTEAU COMTESSE DU PARC
HAUT MÉDOC AC 

MOULIN DE GRENET
LUSSAC SAINT EMILION AC

CHÂTEAU CRUSQUET SABOURIN 
CÔTES DE BORDEAUX AC, BLAYE

CHÂTEAU BRONDELLE
GRAVES AC

CHÂTEAU VIEUX CHEVROL
LALANDE DE POMEROL AC (BIOLOGISCH) 

12,70

15,50

15,95

12,95

18,95 

19,95

12,95

15,80

16,25

13,20

19,35

20,35
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RODE BORDEAUX WIJNEN 2022

Fraaie, diepdonkere kleur, imponerende aroma’s, een 
intense smaak, waarin jamachtig fruit is waar te ne-
men en perfect geïntregreerde tannine.

CHÂTEAU HAUT CHÂTAIN
LALANDE DE POMEROL AC

21,50

21,957

IN DE ARNHEMSE 
WIJNKELDERS VAN ROBBERS & VAN 
DEN HOOGEN

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 2022 was voor 
veel wijngebieden weer een memorabel jaar. Wij zijn zeer 
positief verrast over de kwaliteit.

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. 

Volle, geurige wijn met een goede structuur en 
aroma’s van zwarte bessen en bramen.

CHÂTEAU ALTIMAR-PUY VERSANNES 
SAINT-ÉMILION GRAND CRU AC, ORGANIC 

SÉLECTION MADAME
DU CHÂTEAU CANTENAC
SAINT-ÉMILLION GRAND CRU AC 

22,70

23,50

23,15

23,95

8

Grote wijn met een stevige, droge structuur en een 
enorme rijkheid aan fruittonen en aroma’s van
eiken.  

CHÂTEAU SAINT CORBIAN
”CUVÉE PRESTIGE”
SAINT ESTÈPHE AC, CRU BOURGEOIS

25,95

26,45

10

9

   37,5 CL

   150 CL

12,95

47,00 

13,20

47,95



2022 EEN MOOI WIJNJAAR!

OOGST 2022
Prachtige druiven maar kleine opbrengst
Het was warm maar de wijnboeren hebben een modus 
gevonden in het omgaan met deze hitte.
Overal in Europa was het extreem warm en gebrek aan 
water was dan ook het thema dit jaar. Wijngaarden kun-
nen doorgaans goed tegen droogte en ook druiven heb-
ben liever zonnige omstandigheden om mooi uit te rijpen. 
Dit oogstjaar was het wel erg lang heet en in sommige 
streken was het zelfs toegestaan te irrigeren, wat zeer uit-
zonderlijk is! Een groot voordeel van droge omstandighe-
den is: een gezond gewas en geen ziektes  in de wijngaard. 
We kunnen spreken van een mooi wijnjaar! 

WIJN ABONNEMENT 14 DGN FACTUUR

Stevige Médoc en een krachtige smaak van cassis en 
tabak. Een klassieke wijn met lange afdronk.

CHÂTEAU BRIDANE
SAINT JULIEN AC

28,40

28,9511

FRANKRIJK 
BORDEAUX

Edele Margaux met een rijke geur van zwarte kersen 
en bosbessen. De stevige structuur wordt mooi gehuld 
in een geheel van rijpe fruittonen en cederhout. Heeft 
een lange fluwelige afdronk.

Houttonen typeren de afdronk. Intens fruit en een 
prachtige structuur met mooie houttonen, zijn
kenmerkend voor deze grote wijn. 

CHÂTEAU MONGRAVEY
MARGAUX AC, CRU BOURGEOIS

CHÂTEAU VALOIS 
POMEROL AC (BIOLOGISCH)

32,90

33,50

33,55

34,20

12

13

Stevige wijn van grote klasse, rijpe tonen van rood 
fruit, ceder en zoethout wisselen elkaar af. Een wijn 
die over een aantal jaren memorabel zal smaken. 

14
CHÂTEAU BELLEGRAVE
PAUILLAC AC

33,95

34,65
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De intensiteit, typerend  voor dit warme jaar, is goed 
te proeven. Rijke fruittonen van peer en appel komen 
naar voren in de neus. Een goede balans van hout, 
zuren en fruit zorgt voor een zeer goed bewaarpoten-
tieel. 

CHÂTEAU BRONDELLE BLANC
GRAVES AC 

19,25 
19,6515

FRANKRIJK - WITTE BORDEAUX WIJNEN 2022
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BORDEAUX
 
Wijnboeren in Bordeaux zijn enthousiast.
De kennis van voorgaande warme jaren gaf vertrou-
wen en heeft dit jaar goed uitgepakt.
Het uitgestrekte wijngebied van Bordeaux kent gro-
te verschillen in bodem. Juist die verschillen waren 
kenmerkend wat betreft  de opbrengst van deze 
oogst. Het plateau van Saint-Emilion met kalksteen 
is veel beter in staat vocht vast te houden dan de 
kiezelgronden van de Médoc. Een kiezelbodem met 
een dieper, liggende ondergrond van klei was voor 
oudere wijnstokken, met een groot wortelgestel, een 
zegen en zorgde voor voldoende water. 
Enkele regenbuien eind augustus en ook de koelere 
nachten begin september heeft er voor gezorgd dat 
naast het rijpe fruit ook de balans in zuren en an-
tioxidanten goed is. Met name de tannine zijn zeer 
belangrijk voor het bewaarpotentieel van een wijn.

BORDEAUX

RHONE

BEAUJOLAIS

BOURGOGNE

CAHORS

GAILLAC

   150 CL 67,80 
69,15



Prachtige, stijlvolle wijn. Exotisch fruit en vanilletonen 
komen naar voren in de geur. De smaak is rijk en 
volrijp van geel fruit en noten. 

PERNAND VERGELESSES
SOUS FRÉTILLE BLANC PREMIER CRU AC

49,95

50,9518

BEAUNE, CLOS DE LA CHAUME GAUFRIOT
BEAUNE AC

Rijpe, zwarte kersen en cederhout komen naar voren 
in de rijke neus. Een volle wijn met een fluwelige, lange 
afdronk..

44,50 
45,40

FRANKRIJK
BOURGOGNE & 
BEAUJOLAIS

16

FRANKRIJK - RODE BOURGOGNEWIJNEN 2022
BOURGOGNE  
Fantastische  kwaliteit en een iets hogere opbrengst dan afgelopen 

jaar. Wij spreken alleen maar  blije boeren.

De natte winter  was de ideale voorbereiding op een lang, warm 

voorjaar. De bloei en vruchtzetting verliepen zeer goed onder droge 

omstandigheden. Gelukkig brachten zware buien eind juni verlich-

ting en zowel de Pinot Noir als de Chardonnay rijpten goed uit. Eind 

september werden de laatste trossen geplukt en wij weten nu al, deze 

oogst is zowel voor rood als wit zeer geslaagd. Prachtige, volle aromati-

sche wijnen met een geweldige structuur. We kunnen spreken van een 

groot jaar.

Een voorname wijn met een intensiteit, die toch
verfijnt is. Hout, tabak, bosbessen en tutti frutti komen 
naar voren in de rijke smaak.

PERNAND VERGELESSES
PERNAND VERGELESSEN PREMIER CRU AC

47,95

48,9017
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Domaine Cheysson.  Heerlijk rood fruit en een
toegankelijke lange afdronk. Iets boerse, volle Gamay-
wijn met dik rood fruit en een stevige afdronk met to-
nen van rijp, rood fruit en een hint van amandel.

MORGON
MORGON AC

16,25 
16,6020

FRANKRIJK - RODE BEAUJOLAISWIJN 2022

Jean Pierre Large. Bosvruchten komen direct uit het 
glas naar voren in deze prachtige cru. Het warme jaar 
zorgt voor een milde, volle smaak en lange, fruitige 
afdronk.

FLEURIE 
FLEURIE AC
 

15,90
16,2019
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Crous Saint Martin. Favoriet van velen. Zeker dit jaar 
rijk geurend en intens van smaak. 
Specerijen, gekonfijt fruit en rode tannine komen naar 
voren in deze zuidelijk Rhônewijn. 

Domaine la Collière. Intens volle wijn met een prach-
tige balans tussen milde tannine en rijp rood fruit. De 
adronk is vol en kruidig met een aangename lengte.

Boerse maar ook toegankelijke wijn met aroma’s van 
tutti frutti en tabak. 

CAIRANNE, CROUS SAINT MARTIN
CAIRANNE AC 

RASTEAU ESPRIT D’ARGILE
RASTEAU AC

CLOS DES  LUMIÈRES COMME AUTREFOIS 
CÔTES DU RHÔNE AC

17,25 

16,90

11,95 

17,60

17,25

12,20

23
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22

RODE RHÔNEWIJNEN 2022

CAHORS, GAILLAC 
Kleine oogst, mooie kwaliteit!
De warme zomer was voor de boeren in Cahors een uitdaging. Ste-
nige bodems houden slecht water vast terwijl de wijngaarden in de 
vallei  geen problemen hadden op dit vlak. Wijnboer Johan Vidan, met 
zijn wijngaarden in het dal van de Lot, maakte intens krachtige wijnen 
met zachte tannine en veel gekonfijt fruit. Wijnen met een zeer groot 
bewaarpotentieel!

In Gaillac was de oogst vroeg. De witte druiven rijpten veel sneller 
door de hoge temperaturen. Om voldoende frisheid te bewaren 
werd er vroeg begonnen met de pluk.
Aan fruit en suikers geen gebrek dit jaar, vertelde Vigneron David, die 
prachtige wijnen heeft gemaakt deze oogst.
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BORDEAUX

RHONE

BEAUJOLAIS

BOURGOGNE

CAHORS

GAILLAC

FRANKRIJK - WITTE BOURGOGNEWIJNEN 2022

Domaine la Garrigue. Stoere wijn die naast een volle 
fruitige geur en smaak een stevige structuur heeft. 
Mooie tannine die garant staan voor een goede rijping 
op fles. 

VACQUEYRAS CLASSIQUE
VACQUEYRAS AC 

19,75 

20,1524
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21,75

22,20

FRANKRIJK
RHÔNE, 
CAHORS, GAILLAC

Les Vins Vienne. Volle kruidige wijn uit de Noord 
Rhône. In geur en smaak heeft hij een stevig karakter 
en heerlijke pittige kruidigheid. In de afdronk proef je 
mooie houttonen en rijpe bramen.

Les Vins Vienne. Afkomstig uit de allerbeste plek ter 
wereld voor de aanplant van Viognier. Intens, rijke wijn 
geurend naar honing hout en exotisch fruit zonder 
zoet te zijn. De volheid komt ook naar voren in de 
smaak en lange afdronk. 

Crous St. Martin. Koning van de zuidelijke Rhône. 
Volfruitig geurend naar rijpe pruimen en zwarte ker-
sen. In de rijke smaak komen aroma’s van ceder en 
bosvruchten naar voren. De afdronk is soepel en heeft 
een geweldige lengte.

Les Vins de Vienne. Tonen van bramen en tijm zijn 
te proeven in de krachtige smaak.De stevige structuur 
en rijke smaak  maken het een echte wijn voor aan 
tafel.

CROZES HERMITAGE
AMPHORE D’ARGENT BLANC
CROZES HERMITAGE AC

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AC

CROZES HERMITAGE, LES PALIGNONS 
ROUGE CROZES HERMITAGE AC

CONDRIEU LA CHAMBÉE
CONDRIEU BLANC AC

24,95

31,95

26,95

44,95

25,45

32,60

27,50

45,85

27

31

26

29

WIJN ABONNEMENT 14 DGN FACTUUR

RHÔNE
Hitte, regen, hagel en toch…
een zeer goede oogst!

Het noorden
Een wat later intredend voorjaar ( zonder vorst-
schade ) zorgde voor een wat latere bloei  en 
vruchtzetting. Vanaf april was het warm, storm 
en hagel zorgde uiteindelijk voor een iets lage-
re opbrengst. De weersomstandigheden in de 
Rhône waren extreem op alle fronten. Ook in 
het deel van Frankrijk waren de hoge tempera-
turen een gegeven, zware regen begin augustus 
kwam op een zeer welkom moment en heeft de 
ontwikkeling van de druiven een boost gegeven.

Het zuiden
De zuidelijke Rhône had op 14 augustus te ma-
ken met zware hagelbuien, die sommige boeren 
tot 80 % van de oogst kostte. Gelukkig is deze 
hagel zeer plaatselijk en heeft  niet de gehele 
appellatie getroffen.
In Châteauneuf du Pape worden al vergelijkin-
gen gemaakt met  het zeer goede wijnjaar 2018!
Ook in de omliggende dorpen, als Vacqueyras 
en Cairanne, waren de boeren zeer gelukkig. Wij 
hebben deze topwijnen geproefd.

WITTE RHONE WIJNEN 2022
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Crous Saint Martin. Door de blend van Marsanne, 
Roussanne en  Grenache blanc blijf je smaken
ontdekken in deze edele wijn. De rijping op vat geeft 
een extra rijkheid aan de wijn. In de afdronk zijn aro-
ma’s van peer en lychee te proeven.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE BLANC 
CHÂTEAUNEUF DU PAPE AC

32,95
33,6030

Dit jaar is de rijpheid van Tannat en Malbec goed te 
proeven in de krachtige fruittonen van bosbessen en 
specerijen. De afdronk heeft milde tannine en soepele 
aroma’s van eiken en bramen.

CHÂTEAU LA REYNE LE PRESTIGE
CAHORS AC

10,60 

10,80

32
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Op het perceel ‘Memoire’ waar deze bijzondere cuvée 
vandaan komt, worden de stokken elk jaar ouder en 
de wijn beter. Frisse tonen van gele appel en verfijnde 
houttonen, komen naar voren in deze prachtige wijn.

CHÂTEAU CLÉMENT TERMES 
MÉMOIRE BLANC GAILLAC AC 

14,50

14,8033

WITTE GAILLACWIJN 2022 KO
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Domaine la Garrique. Door het laten gisten van de 
gehele tros heeft deze wijn een zeer krachtig
karakter. Naast het rijpe fruit en karrevracht aan geu-
ren en smaken is de lange afdronk indrukwekkend. 
Prachtige wijn met een boers tintje.

GIGONDAS 
GIGONDAS AC

25,95

26,4525

Les Vins de Vienne. Grote wijn uit het vermaarde 
noorden van de Rhône. De vulkanische bodem geeft 
een intens rijke smaak van bramen en bosbessen. In 
de afdronk is de wijn pittig en kruidig van smaak.

CÔTE RÔTIE, LES ESSARTAILLES
CÔTE RÔTIE AC

54,50

55,6028

   150 CL
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ITALIË
PIEMONTE, VENE-
TO, TOSCANE

Pörlapà betekent letterlijk bewonderenswaardig. Dit is 
dan ook de topwijn van Giorgio Boeri. 
Hout, gekonfijt fruit, ronde tannine en een geur waar 
je nieuwe aroma’s in blijft ontdekken. 
Zeker deze oogst, een begerenswaardige, rijke wijn.

Prijzen winnaar, grote wijn van dit vermaarde wijnhuis. 
Bramen, cassis en houttonen komen in zowel de geur 
als smaak naar voren. De lange afdronk is pittig en vol. 

PÖRLAPÀ BOERI 
BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

CHIANTI CLASSICO RISERVA VOLPAIA 
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

14,95 

23,95

39,90

15,25

24,45

40,70

Elegant en toch zo rijk. Pruimen en zwarte bessen 
proef je duidelijk in de smaak. De afdronk is lang en 
soepel. Het wijngoed heeft een oude toren, de eerste 
verdediging van het beroemde Montalcino.

Een prachtige gelaagdheid van geuren in de neus en 
een voorname rijke smaak van rijpe bramen, ceder en 
milde tannine typeren deze klassieke Toscaanse wijn. 
Pruimen en kruidige aroma’s bepalen de geur van 
deze voorname wijn. Geen brute kracht maar een
gelaagdheid met fruittonen en prachtige tannine,
typeren deze grote wijn.

Een wijn met een groot bewaarpotentieel, één van de 
18 “ SuperToscans “ (een geuzennaam voor wijnen 
die zich niet houden aan de lokale wijnwetten, maar 
enorm krachtig zijn )  Bosbessen, hout en een stevige 
structuur maken het een onweerstaanbare wijn.

LA GERLA
ROSSO DI MONTALCINO

LA GERLA
BRUNELLO DI MONTALCINO

COLTASSALA VOLPAIA
CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

BALIFICO VOLPAIA
TOSCANA IGT 

26,75

43,50

53,80

53,80 

22,40

27,30

44,35

54,90

54,90BOERI
BARBERA D’ASTI DOCG SUPERIORE

37
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42
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38

34
Stoere wijn, rijk geurend naar cranberries en bramen. 
In de smaak komt het donkere fruit en kruidigheid naar 
voren. De afdronk is pittig en lang.

Single Vineyard wijn van zeer oude stokken. Chianti 
met pittige smaak van zwarte kersen en bramen. Ta-
bak, pure chocolade en houttonen zijn duidelijk te 
proeven in de lange afdronk.

RODE ITALIAANSE WIJNEN 2022
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Volgens velen het beste Chiantihuis. Het lijkt wel of 
je het prachtige Toscaanse landschap terug proeft in 
deze klassieke wijn. Rijpe bosbessen tonen van ceder 
en tabak zijn typerend voor de smaak.

CHIANTI CLASSICO VOLPAIA 
CHIANTI CLASSICO DOCG

24,90

25,4036

De oude wijnstokken van deze  kleine wijngaard geven, 
zeker dit warme jaar, een geurige wijn die dankzij de 
koele nachten toch fris is. Aroma’s van exotisch fruit 
en nieuw eiken komen naar voren in de volle afdronk.

CHARDONNAY BEVIÒN SELEZIONE
BOERI ON BARRELS PIEMONTE DOC 25,3043
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24,80

WITTE ITALIAANSE WIJN 2022

TOSCANE

PIEMONTE
VENETO

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.

PORT KOPKE
VINTAGE 2020

46,50

47,45
44
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Een echte grote Barolowijn, krachtig maar met een 
zachte afdronk en gemaakt van 100% Nebbiolo.

BOERI 
BAROLO DOCG

41,95
42,8039



PIEMONTE
Wij spreken de producenten van onze wijnen 
met enige regelmaat. Wijnboer Giorgio
Boeri die wij in augustus spraken in tijden 
van droogte en zorgen rond de rijping van de 
druiven. De verlossende regen eind augustus  
zorgde voor een gezonde rijping van de
druiven, die half september onder ideale
omstandigheden geoogst konden worden.
 
TOSCANE 
Het Chianti Classico gebied is 70.000 ha groot, 
slechts 10 procent daarvan is wijngaard en de 
rest bos. Het koelende effect van zoveel bos 
was zeer welkom dit jaar. Net als in andere 
streken was het gebrek aan water een
probleem, er werd soms extra water gegeven 
aan jongere stokken. Door de warme en droge 
omstandigheden, rijpten de Sangiovese
druiven prachtig en is er naast het volle fruit 
ook een zeer goede structuur van tannine en 
fenolen. De wijnen van Volpaia liggen nu nog 
op vat.  Wijnboerin Federica Mascheroni is 
zeer te spreken over de prachtige oogst.

In Montalcino was Alberto Paserini, eigenaar 
van  La Gerla, blij dat de oogst binnen was. Het 
was een warme zomer met weinig water. De 
opbrengst is klein maar wat we hebben is zeer 
intens en prachtig rijp geoogst. Een jaar met 
veel potentie.

VALPOLICELLA 
Intense, volle wijnen.
De koele winter en voorjaar zorgden voor een 
late bloei in het gebied rond Verona.
De warme zomer speelde een grote rol,
temperaturen tot boven de 40 graden waren 
geen uitzondering. Gelukkig hebben boeren 
geleerd van voorgaande warme jaren en kon 
er op cruciale punten geïrrigeerd worden. Ook 
werd er in het beheer van de wijngaarden veel 
blad behouden om schaduw te creëren voor 
de rijpende trossen.
De oogst is door al die warmte 15 % kleiner, 
maar… wat een wijnen!

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 vier jaar vanaf 
hun oogstjaar kosteloos in onze kelders kunnen rijpen. In onze kelders lig-
gen 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. Zo-
dra 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 
PER 1 JANUARI 2023?
Reserveren is mogelijk vanaf 36 flessen en minimaal 12 flessen* per soort. 
Bij aankoop ontvangt u een Garantie-Certificaat. Binnen de termijn van 
drie of vier jaar worden de wijnen, zodra deze op dronk zijn, op
afroep geleverd. Deze worden verzonden tegen het dan geldende 
vrachttarief. Hiervoor ontvangt u separaat een factuur.

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 vier 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 aan-
koop 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.

* wijnen vanaf € 20,- per fles vanaf 6 flessen per soort 
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