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Bespreking door Stefaan De Belder, sommelier-conseil 
 

1 Frankrijk 

Château Sauvage, Les Caves du Château Lamothe (Neel-Chombart) 

Bordeaux (wit) 

2009 

 
Het uitbundige, bijna exotische fruit in de neus en zijn soepele smaak, maken deze witte Bordeaux zeer mooi 
om nu te drinken. Polyvalent inzetbare witte wijn, bij voorgerechten en lichte maaltijden.   € 7.00 

 

Cépages : Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle 12,5 % 

 

2 Spanje 

Carrasviñas, Bodegas Félix Lorenzo Cachazo 

Rueda DO (wit) 

2010 

 
De Spaanse druivensoort Verdejo is de ster van de regio ‘Rueda’. Er wordt karaktervolle, aromatische witte wijn 
van gemaakt, met veel substantie. De druivensoort staat in deze regio in concurrentie met de geïmporteerde en 
beter gekende Sauvignon Blanc-druif.  
Maar deze authentieke wijn bewijst dat het niet altijd Sauvignon Blanc moet zijn voor een krokant, zomers 
wijntje !    € 8.50 
 

Cépage : Verdejo 13 % 

 

3 Portugal 

Odisseia, Jean-Hugues Paul Jacques Gros 

Douro DOC (wit) 

2010 

 
De wijn is afkomstig uit de landstreek Douro, door velen enkel gekend als herkomststreek voor Porto-wijnen. 

De wijnmaker Jean-Hugues Gros is geen onbekende voor deze streek en ook niet daarbuiten. Hij staat garant 
voor het produceren van mooie en kwaliteitsvolle wijnen, mede door zijn ruime ervaring in Bourgogne, Marocco 
en Californië. 
Opvallend voor deze wijn is de veelheid aan druivensoorten die erin verwerkt zijn, niet echt verwonderlijk als 
men weet dat er in Portugal tot 100 (toegelaten én verboden …) druivensoorten voor wijn bestaan. 
Een fijne, kruidige wijn met zeer mooi evenwicht. Ruim inzetbaar bij visgerechten, maar moet ook passen bij 
wit vlees en zachte kazen.   € 8.00 

 

Cépages : Viosinho, Rabigato, Sercial, Malvasia Fina en Codega de Larinho 13,5 % 

 



4 Frankrijk 

Cuvée La Part des Anges, Corinne et Jean-Pierre Grossot 

Chablis (wit) 

2008 

 
De Cuvée La Part des Anges van het familiebedrijf Grossot in het dorpje ‘Fleys’, vertoont in hoge mate de 
typiciteit van een Chablis. Fijne, duidelijk aanwezige zuren en een sterke mineraliteit zijn de hoofdkenmerken.  
Deze wijn met een mooie concentratie, wint tijdens de uren na het openen aan aroma’s en smaak, wat zijn 
bewaarpotentieel bewijst. 
Deze wijn is perfect bij zeevruchten, en rauwe of gekookte vis. De wijn zal ook goed passen bij geitenkaasjes. 

€ 20.00 
 

 

Cépage : Chardonnay 13 % 

 

5 Italië 

Colle dei Venti, Caldora Vini 

Montepulciano d'Abruzzo DOC (rood) 

2009 

 
Deze wijn uit midden Italië, komt uit de appellatie Montepulciano d’Abruzzo, die haar naam leent aan de 
druivensoort ‘Montepulciano’ die er gebruikt wordt.  
Gastronomische wijn, die door zijn mooi evenwicht, zijn zachte tannines en zijn subtiele kruidigheid zowel kan 
geschonken worden bij pastaschotels als bij vleesbereidingen (steak, grillades). Deze wijn zal het tevens goed 

doen in combinatie met halfharde en harde kaassoorten.   € 10.00 

 

Cépage : Montepulciano 13 % 

 

6 Frankrijk 

Domaine du Colombier, Domaine du Colombier Mercurol 

Crozes-Hermitage (rood) 

2007 

 
Deze wijn is afkomstig uit de grootste appellatie van de Noordelijke Rhône-vallei, met name Crozes-Hermitage, 
dewelke de befaamde appellatie Hermitage volledig omringt. Het Domaine du Colombier behoort tot een groep 

van ambitieuze producenten die in de appellatie ‘Crozes’ wijnen maken die behoren tot de top van de 
Noordelijke Rhône. 

Zoals het hoort in deze regio, is de wijn gemaakt op basis van Syrah. De jaren flessenrust die hij achter de rug 
heeft, geven de wijn een sappige en evenwichtige afdronk, en maken hem tot een perfecte begeleider van uw 
maaltijden! Deze wijn past zeer goed bij pastagerechten bereid met fijne kruiden.   € 17.50 

 

Cépage : Syrah 13 % 

 

7 Frankrijk 

Cuvée Alice, Ollieux Romanis 

Corbières (rood) 

2009 
 
Deze wijn is gemaakt op basis van twee autochtone Zuid-Europese druivensoorten (origineel afkomstig uit 

Spanje en het Zuid-Franse Languedoc). De Carignan had in de Languedoc lange tijd een negatief imago, omdat 

deze druivensoort in de jaren ‘50 en ‘60 massaal werd aangepland voor zijn hoog rendement, voor de productie 
van grote volumes van tafelwijn van bedenkelijke kwaliteit. Maar dat is verleden tijd. De wijnen van Ollieux 
Romanis bewijzen dat oude Carignanstruiken met een laag rendement, geplant op het beroemde terroir 
‘Boutenac’ in de Corbières, zeer mooie wijnen met zuiders karakter geven. 
Deze wijn met zuiders fruit in de neus en de afdronk, zal het goed doen bij gegrild rood vlees (barbecue!), 
maar ook bij de stevigere pastagerechten (met panchetta, pijnboompitten en parmesan) en zelfs bij charcuterie 

en harde kazen!   € 8.00 
 

Cépages : Carignan (70%), Grenache Noir (30%) 14 % 

 

 

 



8 Spanje 

Papa Luna, Norrel Robertson MW 

Calatayud DO (rood) 

2009 
 

Deze wijn is afkomstig uit het noordoosten van Spanje, uit de regio Aragón, waarvan de wijngaarden 
gekenmerkt worden door lage rendementen vanwege de droogte.  Papa Luna is gemaakt door de ‘Master of 
Wine’ Norrel Robertson, die ervan overtuigd is dat Calatayud het beste klimaat en de beste condities heeft om 
Grenache-wijnen van wereldklasse te maken! 
Het is een rijke, volle en complexe wijn, een krachtpatser die dankzij zijn goede aciditeit héél sappig in de 
mond blijft. Deze wijn heeft een stevig stuk rood vlees nodig en zal het tevens goed doen bij grillades.  € 10.00 
 

Cépages : Garnacha Viñas Viejas, Shiraz, Mazuela (Carignan) en Monastrell (Mourvèdre) 
 14,5 % 

 

 

9 Frankrijk 

Le Clos du Caillou, Bouquet des Garrigues, Domaine Pouizin-Vacheron 

Côtes du Rhône (rood) 

2009 

 

Deze rasechte Côtes du Rhône komt van een terroir dat onmiddellijk grenst aan het bekende 

‘Châteauneuf-du-Pape’, en dus kan genieten van dezelfde ideale condities : een warm klimaat en de 

typische rolkeien in de wijnvelden die tijdens de nacht geleidelijk hun warmte blijven afgeven aan de 

wijnstokken. Een kruidige wijn met lange afdronk die zijn Provencaals karakter niet verbergt! 

Deze wijn moet passen bij gerechten met lam of eend (confit de canard).   € 13.00 
 

 

Cépages : Grenache (85%), Syrah (10%), Carignan, Mourvèdre, Cinsault 14,5 % 

10 Spanje 

Ramón Valle, Bodegas Peique 

Bierzo DO (rood) 

2008 

 
In tijden van standaardisatie en uniformisering, doet het goed vast te stellen dat er schitterende authentieke 

producten verkrijgbaar zijn, waarvan deze wijn een mooi voorbeeld is.  
In een zeer interessante prijsklasse, betreft het hier een wijn gemaakt op basis van een voor de meesten 
onbekende druivensoort (Mencia), die in het noordwesten van Spanje wijnen met een mooie concentratie en 
complexiteit voortbrengen. 
Een verrassend fijne wijn, die het zeer goed zal doen bij een mooi stuk rundsvlees.   € 11.50 

 

Cépage : Mencia 14,5 % 

 

 
11 Frankrijk 

Château Grange-Neuve, Gros & Fils 

Pomerol (rood) 

2009 

 
Een topper in de klassieke appellatie Pomerol, van het grote wijnjaar 2009. De wijn is nog gesloten, maar zit 

boordevol potentieel. Deze wijn is gebaat met een langere periode van open staan (in de fles of in een karaf), 

waardoor hij aan kracht en intensiteit wint. 
Gastronomisch grote wijn die het beste tot zijn recht komt in combinatie met fijne bereidingen van rundsvlees, 
lam of haas, maar die ook zal passen bij harde (belegen of afsmakende) kazen.   € 19.50 
 

Cépages : Merlot (95%), Cabernet Franc (5%) 13,5 % 

 

 


