WIJNACTIE – najaar 2020
Honor & Empower women
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Lieve vrienden van Zonta Brussel Zavel,

De bladeren vallen binnenkort weer van de bomen, dus hoog tijd om
die frisse zomerrosé uit de frigo te wisselen voor wat heerlijke
najaarswijnen.
Zouden we zelfs al beginnen dromen van houtvuurkachels,
dennenbomen, winterse taferelen…?
Met sprankelende trots kondigen we onze wijnactie aan ter
ondersteuning van onze sociale werken.
Een selectie van 16 wijnen van de hand van vrouwelijke wijnmakers,
uit drie regio’s (Frankrijk, Spanje en Italië) elk met hun eigen verhaal,
en ook één Belgische mousserende wijn van het kasteeldomein
Genoels Elderen, geleid door een vrouw: Joyce van Rennes
Om naar hartenlust te combineren
De wijndomeinen werden niet alleen uitgekozen vanwege hun
kwaliteitsreputatie – bijna al de door ons geselecteerde wijnen zijn
afkomstig van kleine familiedomeinen die biologisch of
biodynamisch werken – maar ook vanwege de vrouwen achter de
wijn.
Kies uw favorieten
.
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Hoe bestellen?
Een grote proefdegustatie van wat je koopt, zit er nu niet meer in. De
veiligheidsmaatregelen in het kader van de bestrijding van het
COVID-19 pandemie maken zulks niet meer mogelijk. Daarom was het
noodzakelijk snel te schakelen
We vroegen een van onze meest gerenommeerde wijnkenners alle
wijnen voor ons te proeven. Daarom vind je bij elke wijn: een
gepersonaliseerde proefnotitie. Het is toch iets anders dan lukraak
kiezen uit een wijnrek en geef toe, dat is straks toch ook extra
uitpakken aan de feesttafel, als je de wijn niet alleen zelfgekozen en
geproefd hebt, maar ook de vrouwelijke wijnmaker en het verhaal
erachter kent.
Alle wijnen zijn te bestellen per verpakking van 6 flessen. Bestellen
kan aan zeer aantrekkelijke prijzen tot 10 december eerstkomende.
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MOUSSERENDE WIJNEN
1.

Zwarte Parel Brut, Wijnkasteel Genoelselderen, Riemst, België
Wijndame Joyce van Rennes
Prijs: 17,30 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
In 1993 werden de eerste chardonnay stokken aangeplant in het
‘Kiezelingenbos’ en in 2009 werd die wijngaard gevoelig uitgebreid
tot 11,5 ha chardonnay maar ook pinot noir.
Dat betekent dat ‘De Zwarte Parel’ vandaag gemaakt wordt van
stokken die gemiddeld tussen de 11 en 27 jaar oud zijn. En dat proef
je want met het ouder worden van de stokken stijgt ook de maturiteit
en vulling van de wijn.
100% chardonnay vergist op inox cuves en 18 maanden rijping of fles.
Gevulde kleur met strogele tint en fijn parelend, uitbundige neus,
eerst citrusfruit, nadien meer exotisch, rond en goed strak in de
mond, toetsen van pompelmoes, ananas en meloen, pittige finale met
fraai geïntegreerde zuren.
INFO:
Het huis: Wijnkasteel Genoelselderen
Regio: Haspengouw
Jaargang: zonder jaargang
Alcoholgehalte: 12,5% vol.
Druivenrassen: 100% chardonnay
Te drinken: binnen het jaar
Suggestie: Aperitief, schelp- en schaaldieren
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2.

Zwarte Parel, Rosé Parel Brut, Wijnkasteel Genoelselderen,
Riemst, België
Wijndame : Joyce van Rennes
Prijs: 20,90 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
De Rosé Parel wordt gemaakt van een blend van chardonnay en pinot
noir stokken. De vergisting vindt plaats op zowel inox cuves als Franse
eikenhouten vaten. Nadien volgt nog 18 maanden flesrijping.
Briljante bijna zalmroze kleur met fijne belletjes, guitige neus, eerst
floraal, vooral rozen, nadien klein rood fruit, aardbei en kers, subtiel
van bij de start, gevuld met smakelijk rood fruit, goed fris en nerveus,
klein tikkeltje hout maar perfect gedoseerd, complete en
evenwichtige rosé met lengte en diepgang.
INFO
Het huis: Wijnkasteel Genoelselderen
Regio: Haspengouw
Jaargang: zonder jaargang
Alcoholgehalte: 12,5%
Druivenrassen: pinot noir en chardonnay
Te drinken: binnen het jaar
Suggestie: Aperitief, gerookte zalm, bouillabaisse, gegrilde vis
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3.

Zilveren Parel Brut, Wijnkasteel Genoelselderen, Riemst, België
Wijndame: Joyce van Rennes
Prijs : 24,60 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
De familie van Rennes is voor de aanplanting van de wijngaarden niet
over één nacht ijs gegaan. Een grondige bodemanalyse leerde hen dat
de mergellaag, samen met het klimaat, sterke gelijkenissen vertoont
met de Champagne- en de Bourgognestreek. De keuze voor de
druiven lag voor de hand. chardonnay en pinot noir.
De Zilveren Parel, eveneens 100% chardonnay, werd gelagerd op
eikenhouten vaten en krijgt 36 maanden flesrijping mee alvorens
gedegorgeerd te worden (het verwijderen van het bezinksel na de
tweede vergisting op fles). Volle, bijna goudgele kleur en royaal
parelend, verfijnde neus, eerst bloemig, nadien appel, geel fruit en
geroosterde amandel, goed fris van bij de start, duidelijk voller en
romiger, mooi gedoseerd hout, rokerige toets en vooral sappig geel
fruit tot diep in de finale.
INFO:
Het huis: Wijnkasteel Genoelselderen
Regio: Haspengouw
Jaargang: zonder jaargang
Alcoholgehalte: 12,5% vol.
Druivenrassen: 100% chardonnay
Te drinken: binnen het jaar
Suggestie:
Aperitief, gegrilde schelp- en schaaldieren, gebakken vis
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WITTE WIJNEN
4.

Cérvoles, Colors blanc 2019, Costers del segre (Catalunya)
Wijndame : Gemma Plaza (bio)
Prijs : 11,50 €

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Wijn van aan “de oevers van de Segre”, één van de bijrivieren van de
Ebro. Een kleine appellatie, nauwelijks 4.000 ha groot maar wel een
pionier op het vlak van vernieuwing. Of wat te denken van deze
aparte blend van zowel internationale als lokale rassen die het prima
met elkaar weten te vinden.
Volle gele kleur, frivole neus die meteen doet denken aan witte
bloemen, rijp citrusfruit, gevuld van bij de start, goed sappig, meer
exotisch fruit, zelfs romig maar perfect in evenwicht met dank aan
een zinderende minerale frisheid in finale.
INFO
Het huis: Cérvoles
Regio: Costers del Segre, Catalunya, Spanje
Jaargang: 2019
Alcoholpercentage: 12,5% vol.
Druivenrassen: 50% macabeu, 26% chardonnay, 20% albariño, 4%
petit manseng
Te drinken: binnen de 2 jaar
Suggestie: bij gegrilde vis, slaatjes met gebakken zeevruchten, koude
buffetten met wit vlees en gevogelte
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5.

Pazo Señorans 2019, D.O.Rias Baixas (Galicia)
Wijndames -Ana Quintela - Vicky Mareque
Prijs : 17,76 €

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Een vrij jonge appellatie (1988) die de voorbije jaren flink wat aan
populariteit gewonnen heeft. « Rias » betekent zoveel als
« inhammen » die zich vanuit de zee een weg banen in het
binnenland. Een bijzonder warme regio met een subtropisch klimaat
waar de albariño, de koningsdruif, zich in zijn sas voelt.
Heldere, briljante kleur, verfijnde neus, elegant en toch krachtig, eerst
floraal, nadien appel en perzik, strak en levendig van bij de start, goed
droog, krokant wit fruit, ietwat lychee, mooie vulling en structuur,
tintelende zuren met mineral toetsje helemaal op het einde.
INFO
Het huis: Pazo Señorans
Regio: Rias Baixas, Galicia, Spanje
Jaargang: 2019
Alcoholgehalte: 13,5% vol.
Druivenrassen: 100% albariño
Te drinken: binnen de 2 jaar
Suggestie: Aperitief, schelp- en schaaldieren, zeevruchtenschotel,
slaatjes met vis, gegrilde vis
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6.

Villa Medoro-Pecorino, 2019
Wijndame: Federica Morricone
Prijs: 9,99 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
U fronst de wenkbrauwen? We begrijpen best waarom. Want
pecorino, is dat niet die beroemde schapenkaas? Toch wel maar ook
de naam voor deze knappe druif uit de Abruzzen die tussen de kust
en de bergen heel wat fraaie resultaten laat optekenen. Maar hoe die
druif aan zijn naam komt? Het bleek het favoriete ‘tussendoortje’ van
de schapen te zijn!
Briljante lichtgele kleur met groene toets, frisse neus, mineraal,
citrusfruit, limoenzeste en appel, strak en nerveus van bij de start,
opnieuw citrusfruit maar duidelijk rijper, ietwat exotische trekjes
zelfs, mooi rond en knapperig, prima lengte en vooral levendige zuren
van kop tot staart.
INFO:
Het huis: Villamedoro
Regio: Terre di Chieti, Abruzzo, Italië
Jaargang: 2019
Alcoholgehalte: 12,5%
Druivenrassen: 100% pecorino
Te drinken: binnen de 2 jaar
Suggestie: Aperitief, slaatjes met gerookte vis of warm geitenkaasje,
gegrilde schaal- en schelpdieren.
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7.

Foradori-Fontanasanta Manzoni Bianco,2019
Wijndame : Elisabetta Foradori
Prijs:19,99 euro

Wat vind Alain Bloeykens van deze wijn?
Nog meer wijn voor avonturiers. Of wat te denken van deze fles uit
Trentino, zeg maar de Dolomieten, op basis van een oud, lokaal ras
dat met uitsterven bedreigd was. En 100 procent biodynamisch.
Briljante lichtgele kleur, plezierige neus, aromatisch maar goed fris,
eerst bloemig, nadien wit fruit, vooral perzik en abrikoos, net als
ananas en peer, zelfde impressies in de mond, opnieuw fruitig, goed
vettig en mondvullend, evenwichtig en fris, toets van passievruchten
helemaal op het einde.
INFO:
Het huis: Foradori
Regio: Vigneti delle Dolomiti, Spanje
Jaargang: 2019
Alcoholgehalte: 12%
Druivenrassen: 100% incrocio manzoni
Te drinken: binnen de 2 jaar
Suggestie: Gepocheerde en gebakken vis, kalfsbereidingen, kip en
gevogelte
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8.

Sauvignon blanc 2019, Domaine Tariquet, Côtes de Gascogne,
FR
Wijndame : Maité Grassa
Prijs: 7,65 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Wie verlekkerd is op hypernerveuze en weelderig aromatische witte
wijn zal zich in de handen wrijven. Dit is perfect getypeerde sauvignon
blanc uit het land van de Armagnac en afkomstig van de glooiende
hellingen van de Gascogne.
Briljante, lichtgele kleur met groene toetsen. Met het glas hoef je
nauwelijks te walsen want de aroma’s stuiven er uit: vers gemaaid
gras, buxus en kruisbes, citrus en limoenzeste, pittig van bij de start,
al even aromatisch in de mond, opnieuw fruit maar duidelijk rijper dat
kraakt tussen de tanden, pittige zuren en mooi evenwichtig van begin
tot einde.
INFO:
Het huis: Domaine Tariquet
Regio: Côtes de Gascogne, Frankrijk
Jaargang: 2019
Alcoholgehalte: 12%
Druivenrassen: 100% sauvignon blanc
Te drinken: binnen de 2 jaar
Suggestie:Aperitief, schaal- en schelpdieren, gekookte mosselen,
slaatjes
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9.

La Légendaire Chardonnay AOP Côtes d’Auvergne 2018, Desprat
Saint-Verny, Auvergne, Frankrijk
Wijndame : Lea Desprat
Prijs: 24,75 euro

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Wat een ontdekkking deze chardonnay uit een regio waar wijnbouw
niet meteen de voornaamste activiteit is. Een prachtig stukje
natuurschoon in Centraal Frankrijk waar de aangeplante
chardonnaydruiven kunnen genieten van een vulkanisch terroir.
Briljante mediumgele kleur met goudgele toets, frisse en goed rijpe
neus, wit fruit, net als verse boter en geroosterd brood, goed fris van
bij de aanzet, mondvullend, sappig wit fruit, ietwat romig maar
meteen gecounterd door een aanstekelijke minerale frisheid en
perfect gedoseerd hout. Wijn met lengte en vooral spankracht en
bezieling.
INFO:
Het huis: Desprat-Saint-Verny
Regio: Auvergne, Frankrijk
Jaargang: 2018
Alcoholgehalte: 13,5%
Druivenrassen: 100% chardonnay
Te drinken: binnen de 2 à 3 jaar
Suggestie: Gebakken zalm, Sint-Jacobsvruchten, wit vlees in saus en
gebraden gevogelte
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RODE WIJNEN
10.

Elías Mora, Viñas Elías Mora 2018, D.O.Toro (Castilla y León)
Wijndame: Victoria Benavides
Prijs : 13,67 €

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Toro werd lange tijd beschouwd als de “kleine broer” van het grote
Ribera del Duero. Vandaag weten we wel beter. De appellatie heeft
niet alleen aan imago maar vooral aan kwaliteit gewonnen en mag
zich op dezelfde hoogte van Ribera hijsen.
Al drie jaartjes op de teller maar nauwelijks een spoor van evolutie te
zien. Briljante robijnrode kleur met een nog paarse tint, breed
gestoffeerde neus, donker fruit, ceder, tabak en cacao, mondvullend
van bij de start, compact, uitstekend zongerijpt fruit, fraai gedoseerd
hout, nog goed aanwezige en fraai geïntegreerde tannines, prima
lengte met een verrukkelijke toets van donkere chocolade in de staart.
INFO:
Het huis: Viñas Elías Mora
Regio: Toro, Castilla y León, Spanje
Jaargang: 2018
Alcoholgehalte: 14,5%
Druivenrassen: 100% tinta de toro (tempranillo)
Te drinken: tussen de 2 en 3 jaar
Suggestie: Stoofpotten en suddergerechten, gegrild varkensvlees,
klein haarwild
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11.

Mas d’en Gil, Bellmunt negre 2016, D.O.Q.Priorat (Catalunya)
Wijndames : Marta en Pilar Rovira
Prijs : 19,20 €

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Geen twijfel mogelijk: Prioirat is vandaag één van de mooiste
appellaties van Spanje voor de productie van grootse rode wijnen. Een
klein maar ruig gebied, een mozaïek van kleine, vaak steile percelen
wijngaarden en terrassen waar de grenachedruif zich uitstekend
voelt.
Volle robijnrode kleur, neus vraagt een beetje geduld, eventjes
overgieten in een karaf is geen overbodige luxe, krachtige neus, rijp
rood en zwart fruit, kruiden, vanille en gebrande koffie, stevig maar
goed fris van bij de eerste slok, wijn met vulling en diepgang,
zongeblakerd fruit, specerijen, gebalde tannines maar verrassend fris
niettegenstaande 14% vol. alc., lange afdronk met mineraalfrisse
toetsen helemaal op het einde.
INFO:
Het huis: Mas d’en Gil
Regio: Priorat, Catalunya, Spanje
Jaargang: 2016
Alcoholgehalte: 14%
Druivenrassen: 60% garnacha (grenache), 30% carinena (carignan),
10% cabernet sauvignon
Te drinken: binnen de 5 jaar
Suggestie : Gegrilde côte à l’os en entrecôte, varkenswangetjes, groot
haarwild
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12.

Victoria Ordoñez, Camarolos 2017, D.O.Sierras de Málaga
(Andalucía)
Wijndame: Victoria Ordoñez
Prijs : 24,08 €

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Wijn voor avonturiers deze stevige klepper uit een nog vrij
onbekende regio uit het diepe Spaanse zuiden. “Vino de Altura” lezen
we op het etiket. Gelukkig maar want net die hoogte zorgt voor
voldoende afkoeling van de rijpende druiven in dit bloedheet klimaat.
Overwegend cabernet sauvignon en dat merk je meteen. Donkere
kleur met kersenrode tinten, frivole neus, vooral klein zwart fruit,
cassislikeur, woudvruchten en zuiderse specerijen, pittige start, breed
smakend, krokant rijp fruit, toast, peper en tijm, krachtige
tanninestructuur maar nooit vermoeiend want goed rijp en netjes
toegedekt door frisse zuren. Wijn met spankracht die – indien blind
geproefd - heel wat liefhebbers op het verkeerde been zal zetten.
INFO:
Het huis: Victoria Ordoñez
Regio: Sierras de Málaga, Andalousië, Spanje
Jaargang: 2017
Alcoholgehalte: 13%
Druivenrassen: 60% cabernet sauvignon, 20% tempranillo, 20% syrah
Te drinken: binnen de 5 jaar
Suggestie:
Gebraden duif, speenvarken, gegrilde ribbetjes en zuiderse
stoofpotten
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13.

Le Pupile - Morellino di Scansano 2019, Fattoria Le Pupille,
Toscane, Italië,
Wijndame: Elisabetta Gepetti
Prijs: 12,97 euro

Wat denkt Alain Bloeykens van deze wijn?
Niet meteen de meest bekende Toscaanse appellatie maar zeker het
ontdekken waard. Strekt zich uit aan de heuvels van de kust in het
zuiden van Toscane. Scansano verwijst naar het gelijknamige
middeleeuwse dorpje, terwijl morellino het verkleinwoord is van
kleine zwarte kers.
En die kers komt volop tot uiting in neus en mond. Briljante
kersenrode kleur met paarse tinten, aromatische neus gedomineerd
door klein zwart fruit, donkere kers maar ook cassis en blauwe
bosbes, vrij smeuïge aanzet, zongeblakerd fruit in de mond,
viervruchtenkonfituur, sappig en rond, discrete tannines en goed
geïntegreerde zuren, mespuntje witte peper in finale.
INFO:
Het huis: Fattoria Le Pupille
Regio: Morellino di Scansano, Toscane, Italië
Jaargang: 2019
Alcoholgehalte: 13,5%
Druivenrassen: 85% sangiovese, 10% alicante, 5% malvasia nera
Te drinken: tussen de 2 à 4 jaar
Suggestie: Koude vleeswaren, gebakken steak, escalope Milanese,
romige pasta
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14.

Avignonesi - Vino Nobile di Montepulciano, DOCG Vino Nobile
di Montepulciano 2015, Avignonesi, Toscane, Italië,
Wijndame : Virginie Saverijs
Prijs: 23,97 euro

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Wist u dat de Vino Nobile di Montepulciano in een ver verleden enkel
voor de clerus en de adel weggelegd was? Daarom de naam “edele
wijn” en die was niet voor het voetvolk bestemd. Vandaag kunnen we
van die lekkernij uit het gelijknamige Toscaanse stadje en op basis van
uitsluitend sangiovesedruiven wel probleemloos genieten.
Vrouwelijke wijn met een al even vrouwelijk, lees: sensueel, karakter.
Diepe robijnrode kleur, subtiele neus van klein rood fruit, bosaardbei
en rode bosbes, vanille en zachte kruiden, elegant van aanzet tot
finale, sappig maar meer geëvolueerd fruit, pruim en dadel, zachte
tannines en lange finale ondersteund door voldoende frisheid.
INFO:
Het huis: Avignonesi
Regio: Toscane, Italië
Jaargang: 2015
Alcoholgehalte: 14%
Druivenrassen: 100% sangiovese ( prugnole gentile)
Te drinken: binnen de 5 jaar
Suggestie: Gebraden lam, kalfszwezeriken, osso
roodbacteriekazen
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bucco

en

15.

Castello di Ama, Chianti Classico Gran Selezione, San Lorenzo
2016,
Italië,
Wijndame : Lorenza Sebasti
Prijs: 44,99 euro

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Het kan verkeren. In een ver verleden was Chianti synoniem voor vaak
zielloze doordrinkwijn die geschonken werd bij de pizzeria om de
hoek in die al even schabouwelijke rieten mandjes, vandaag is het één
van de icoonwijnen van Toscane!
Classico staat voor de beste productiezone van Chianti, nabij Siena,
terwijl de vrij nieuwe classificatie “Gran Selezione” uitsluitend
weggelegd is voor de beste wijnen binnen die Chianti Classico.
Diepe robijnrode kleur, verfijnde neus, rijp fruit, kers, blauwe pruim,
vijgen, net als tabak en kreupelhout, nog verrassend veel kracht in de
mond maar uitermate elegant, mooie mix van rijp fruit, toast, zachte
kruiden en fluweelzachte tannines. Niet de gespierde krachtpatser
maar wel een wijn vol finesse.
INFO:
Het huis: Castello di Ama
Regio: Chianti Classico Gran Selezione, Toscane, Italië
Jaargang: 2016
Alcoholgehalte: 13,5%
Druivenrassen: 80% sangiovese, 10% merlot, 10% malvasia nera
Te drinken: binnen de 4 à 6 jaar
Suggestie: Gebraden rood vlees, lamsbout en haarwild
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16.

Les Cérises Pinot noir 2018, IGP Puy de Dôme 2018, Auvergne,
Frankrijk,
Wijndame : Lea Desprat
Prijs: 9,95 euro

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Op de hoger gelegen flanken van de Puy de Dôme kan de pinot noir
genieten van zijn favoriet klimaat: niet te heet, voldoende afkoeling
‘s nachts en geregeld een verkwikkende regenbui.
Pinot noir in het glas zoals die hoort te zijn: frivool en onbezonnen
maar ook aromatisch en elegant.
Medium geconcentreerde kersenrode kleur, aantrekkelijke neus,
barstensvol gevuld met klein rood fruit, vooral aardbei maar ook
framboos en bosbes, mooie frisheid van bij de eerste slok, krokant
rood fruit, ceder en zoethout, ietwat pels en leder, rijpe maar
ingetogen tannines, heel evenwichtige wijn met een smakelijke
frisheid van begin tot einde.
INFO:
Het huis: Desprat-Saint-Verny
Regio: Auvergne, Frankrijk
Jaargang: 2018
Alcoholgehalte: 13%
Druivenrassen: 100% pinot noir
Te drinken: binnen de 2 à 3 jaar
Suggestie : Verse charcuterie, vis in rode wijnsaus, gebraden kip en
gevogelte, koninginnehapje
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17.

Vacqueyras Les Christins 2018, Famille Perrin, Rhône, Frankrijk,
Wijndame: Marguerite Christin
Prijs: 18,50 euro.

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
De familie Perrin zal wel altijd onlosmakelijk verbonden blijven met
Château de Beaucastel, die icoonwijn uit Châteauneuf-du-Pape. Maar
vergis je niet, de familie heeft heel wat andere domeinen en
wijngaarden in die zuidelijke Rhônevallei op haar conto staan. En het
devies luidt: klein of groot, alles moet goed zijn.
Deze Vacqueyras, gelegen in de schaduw van de Dentelles de
Montmirail, is gewoonweg top. Diepe en volle kersenrode kleur,
verbluffende neus gestoeld op zongestoofd rood en zwart fruit,
Provençaalse kruiden en donkere chocolade, krachtig maar niks
vermoeiend van bij de aanzet, smeuïg rijp fruit, tijm en laurier, toast
en goed rijpe tannines, complex en volumineus, lange finale met
frisheid van after eight chocolade.
INFO:
Het huis: Famille Perrin
Regio: Vacqueyras, Rhône, Frankrijk
Jaargang: 2018
Alcoholgehalte: 14,5%
Druivenrassen: 80% grenache, 20% syrah
Te drinken: tussen 4 en 6 jaar
Suggestie: Tournedos Rossini, lamsbout, rundsbrochette, reefilet
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18.

Mercurey, Premier Cru, 2018, Elisabeth de Valois, Cellier des
Dames, Côte Chalonnaise, Frankrijk,
Prijs : 24,95 euro.

Wat vindt Alain Bloeykens van deze wijn?
Nu roemrijke appellaties als Vosne-Romanée of Gevrey-Chambertin
qua prijs stilaan de pan uitswingen is het niet onverstandig om op
zoek te gaan naar betaalbare én kwalitatieve alternatieven. En die zijn
er nog. Ook in Bourgogne. Denk maar aan de Chalonnais, de
natuurlijke verlenging van de Côte de Beaune.
Hecht & Bannier hebben flink wat ervaring op zak en dat proef je in
deze sensuele Mercurey, dé toonaangevende appellatie in de Côte
Chalonnaise. Pinot noir bij perfecte rijpheid geoogst, kersenrood
getint met paarse toets, flatterende neus van klein rood fruit, vooral
bosaardbei maar ook rode bes, woudvruchten, net als verstandig
gedoseerd hout en zachte kruiden, veel frisheid en krokant fruit van
bij de start, evenwichtig en gevarieerd, sappig fruit maar ook
geroosterd brood en ietwat peper, rijpe maar ingetogen tannines en
opnieuw klein rood fruit in de afdronk.
INFO:
Het huis: Hecht & Bannier Cellier des Dames
Regio: Côte Chalonnaise, Bourgogne, Frankrijk
Jaargang: 2018
Alcoholgehalte: 13%
Druivenrassen: 100% pinot noir
Te drinken: tussen de 4 à 6 jaar
Suggestie:Boeuf bourguignon, steak tartaar, gebraden kip en
gevogelte, fazant
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