
Ontkurkt 2018     

Champagne Jacquesson cuvée 741 extra brut- Frankrijk- per 6 

 

Jacquesson is vorig jaar bekroond als beste Brut van alle “Grote” huizen en is dan ook uniek. Elk jaar 

wordt de assemblage aangepast aan de kwaliteit van de druiven. Deze cuvée is hun expressie van het 

oogstjaar 2013. De wijnen werden gevinifieerd in grote eiken vaten (foudres), met batonage. 80% 

van deze Cuvée zijn wijnen van 2013, de overige 20% komt van de reserve wijnen.  Gedegorgeerd in 

novenber 2017 met een minimale dosage van 2.5g/l. Kristalheldere licht goudgele kleur. In de neus 

aroma’s van limoen, rijpe peer, iets rokerigs, geroosterde hazelnoten, honing en brioche. In het 

smaakpalet een fijne mousse met tonen van citrusvruchten, gekonfijt en gedroogd fruit en walnoten, 

die gepaard gaan met een zeer lange intense afdronk en elegante nerveuze zuren. Voor de 

liefhebbers 

Wiite wijnen 

Domaine Villargeau - 2017 Marc Thibault - Loire -centre - Frankrijk per 12 

Deze appellatie ligt ten noorden van Pouilly Fumé in de Loire. De wijnen afkomstig uit dit gebied 

hebben dan ook veel gemeen met de meer gekende buren Pouilly Fumé en Sancerre. Een echte frisse 

sauvignon, met een ietwat mineraal karakter en een zeer lange complexe afdronk. 

Pfaffl  - Wienviertel reserve  Gruner Veltliner Hundsleiten – 2017 Oostenrijk per 6 

De witte druivensoort Grüner Veltliner is het bewijs dat Oostenrijkers  niet aarzelen om de zuurgraad 

van hun wijnen op te drijven. En wij gaan zeker niet klagen. Liefhebbers van de aroma's van vers rijp 

wit  fruit, en verfrissende zuren vinden hier zeker hun gading.De oprichter van het Domein Pfaffl laat 

niets aan het toeval over, wat hem de bijnaam 'Mister Veltliner "meegaf toen hij deze druif  als geen 

ander wist te vinifiêren. Zoek in zijn typische wijnen al zijn kunst: complex, effectief en vol van 

frisheid, vergezeld van fruitige smaken, goed geconcentreerd en  in perfecte balans ... De 

handtekening van het domein Pfaffl! In 2018 bekroond als beste Oostenrijks wijndomein. 92/100 

Parker en in Fallstaff en eind 2016 bekroond als Europees wijndomein van het jaar door Wine 

Enthousiast Magazine. 
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Peregrine Central Otago Sauvignon Blanc 2016 – Nieuw Zeeland per 6  

Zeer elegante en frisse Sauvignon Blanc met toetsen van limoen en citroengras met een lange 

minerale finish en een mooie zuurtegraad. Prachtige wijn! 

Het begin in 1998 van Peregrine was meteen een schot in de roos : hun Sauvignon Blanc won de 

Champion Trophy bij de New Zealand Wine Awards. Sindsdien heeft het wijnhuis zijn winnend 

parcours voortgezet, en verzamelde het een schat aan nationale en internationale onderscheidingen. 

Het uiteindelijke doel van de eigenaren, de McLachlan-familie, was om de beste wijnen van Nieuw 

Zeeland te produceren op hun eigen, biologisch gecertificeerde wijngaarden. En daar zij ze aardig in 

geslaagd ! De wijnen zijn gemaakt in een verbluffend ontworpen wijnmakerijcomplex. 

Kershaw Elgin Chardonnay 2015 – Zuid-Afrika per 16 

Deze elegante koel-klimaat chardonnay heeft veel weg van de beste Corton’s uit de Bourgogne en 

maakt sinds de eerste oogst furore in de internationale wijnwereld. Zeer fraai opgevoed en verfijnd 

van smaak. Krachtige en intens aromatische droge witte wijn met toast, eik en rijp tropisch fruit in 

het aroma, zoals meloen en perzik. De smaak zet vol en rond in en ontwikkelt een lange, aromatische 

afdronk met rijp citrusfruit. Zonder twijfel een van de beste witte wijnen ter wereld. Productie is 

beperkt tot slechts 10.000 flessen . Dit wijngebied in de West-Kaap is volledig door bergen omgeven 

en ligt maar 10 kilometer van de oceaan. Het klimaat is er dan ook koel, met een sterk verschil in 

temperatuur overdag en ’s nachts: goed voor de ontwikkeling van aroma’s in de druiven. Kershaws 

handelsmerk zijn klonen van wijnstokken – voornamelijk chardonnay en syrah – die volledig zijn 

afgestemd op het terroir van de percelen waarin hij ze plant. En ook die percelen zijn zeer zorgvuldig 

uitgezocht op hun ligging en bodemsamenstelling. 

Rode wijnen 

Les 2 Vaches Rouges "100% Tannat" 2016 Sud-Ouest – Frankrijk per 6 

Chateau d'Aydie is onder de leiding van de eigenaar Pierre Laplace wereldberoemd geworden door 

de inovatieve technieken waarmee deze man zijn wijnen maakt. Hij is één van de uitvinders van de 

'Microbullage'. Een techniek die ondertussen door de grootste kastelen van de Médoc overgenomen 

werd. Deze 2 Vaches is een echte plezierwijn, diep intens robijnrood. Frisse neus met toetsen van rijp 

rood fruit en wit steenfruit. Sappige frisse wijn met weinig tannine en een verrassende rondheid. 

Licht gekoeld drinken (16°), en serveer deze met brasseriegerechten, gevulde tomaat, entrecôte, 

confit van eend, stoofpotjes, gegrilde lamsboutjes, sommige kazen en voor de liefhebbers met een 

chocoladedessert. 
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Domaine De La Florane "Florencens" 2015 Côtes du Rhône Visan – Frankrijk per 6 

Domaine la Florane is een voorbeeld van wat de Fransen het beste doen – gebruik maken van een 

prachtige terroir om druiven van verbazingwekkende rijpheid en expressie te produceren en blenden 

ze vervolgens met een combinatie van instinct, techniek en aloude traditie om opwindende, 

gedenkwaardige wijnen te produceren. Robijnrode kleur met een verleidelijk vrouwelijk karakter. 

Soepele wijn met voldoende body. Zeer aangenaam en vol charme met een neus van peper, kersen 

en Provencaalse kruiden. Lange afdronk met zijdezachte tannines. 91/100 Robert Parker. 

Chateau De Lisennes L'Esprit 2010-Bordeaux- Frankrijk per 6 

Meestal vind ik Bordeaux te duur voor de kwaliteit in de fles maar dit jaar breng ik jullie een pareltje 

uit het superjaar 2010 aan een niet te kloppen prijs ! Deze wijn  gemaakt van oude cabernets met 

een kleine hoeveelheid merlot, heeft twaalf maanden op eiken houten vaten gerijpt. Dit zorgt voor 

een harmonieuze wijn, intens en elegant met in de neus gebrande koffie, eikenhout en zwarte fruit. 

In de smaak proef je dit terug. Een soepele wijn met zachte tannines en een goede balans tussen de 

smaak die het eikenhout geeft en het zwarte fruit. Château de Lisennes wordt sinds 4 generaties met 

passie gerund door de familie Soubie. Op de 52 hectares wijngaard die aaneengesloten om het 

château liggen staat 50% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon en 20% Cabernet Franc. 

Domaine de Fondreche « Il était une Fois » Rood 2016- Ventoux- Frankrijk per 12 

Sébastien Vincenti kocht samen met zijn moeder Nanou, begin jaren 90, dit unieke terroir in Mazan. 

In de moderne en perfect uitgeruste cave maakt men een gamma aan dat kwalitatief op het niveau 

staat van het beste wat de Rhône te bieden heeft. En in 2016 maakt hij verbluffende wijnen van een 

ongelooflijke kwaliteit. Deze cuvée bestaat grotendeels uit heel oude grenache (geplant in 1936) met 

een vleugje syrah en mourvèdre. Opgevoed in grote fusten heeft deze wijn een discrete houttoets 

om het prachtige rijpe fruit te laten overheersen. Superwijn met enorm bewaarpotetieel. 95/100 

Parker. Slechts 60 flessen ! 

Domaine de fondreche « Divergente » Rood 2016- Ventoux- Frankrijk per 12 

Sébastien Vincenti kocht samen met zijn moeder Nanou, begin jaren 90, dit unieke terroir in Mazan. 

In de moderne en perfect uitgeruste cave maakt men een gamma aan dat kwalitatief op het niveau 

staat van het beste wat de Rhône te bieden heeft. En in 2016 maakt hij verbluffende wijnen van een 

ongelooflijke kwaliteit. Deze cuvée bestaat grotendeels uit heel oude Syrah (geplant in 1961) met 

10% mouvèdre. Opgevoed in grote fusten, doet deze wijn mij denken aan het beste van Hermitage. 

Donker en kruidig , heel veel cassis, volle mooie taninnes. De beste wijn ooit gemaakt door dit 

domein met enorm bewaarpotentieel. Dit is echt WOW!  97/100 Jeb Dunnuck. Slechts 60 flessen ! 


