
 

 

 
 

Wijngegevens 
(winkelprijs) 

Proefnotitie 

1 Land/ naam 
Druif  
Jaar  

Producent 
Prijs 

Italië  Abruzzo 
Trebbiano 
2014 
Rosarubra 
ca € 14.50 

Wijn met een eigen stijl, Prachtige fles met een mooie en moderne 
uitstraling. Dit is geen gewone Trebbiano d’Abruzzo. Het is een rijpe 
wijn met veel geur en smaak. Milde zuren en een fruitige afdronk 
maken hem heel geschikt bij paté, licht vlees, fazant, patrijs parelhoen. 

2 Land/ naam 
 

Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Frankrijk Bourgogne 
Meursault , Les Clous 
chardonnay,  
2012 
Seguin Manuel 
ca €45 
 

Meursault  is een van de bekendste en beroemdste wijndorpen van de 
Côte d’Or. Chardonnay zwaait hier de scepter. Deze Meursault heeft 
een strogele kleur en is prachtig helder. De geur pakt je meteen! 
Volheid, rijpheid, complexiteit en harmonie tussen fruit en hout. In de 
smaak maakt hij waar wat hij qua aroma geeft, met een mooie balans 
tussen fraaie zuren, fruit en houtgebruik. Niet teveel, gewoon precies 
genoeg. De afdronk is fenomenaal lang. 

3 Land/ naam 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs  

Italië  Abruzzo 
Montepulciano 
2014 
Rosarubra 
ca € 14.50 

Wat voor deze witte wijn geldt (zie 1) geldt in hoge mate ook voor 
deze buitengewone Montepulciano d’Abruzzo.  Een hele rijpe bijna 
bedwelmende wijn. Een wijn met een milde geur van vanille en 
voldoende fruit. Ook kun je er wat cacao en specerijen in ontdekken. 
Dat moet wel goed zijn bij eend met een fruitige wildsaus.  
 

4 Land/ naam 
  

Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Frankrijk  Bourgogne  
Corton Vergennes  
Pinot Noir  
2010 
Jacob-Frèrebeau 
ca € 49 
 

Helemaal Bourgogne Grand Cru van de hoogste kwaliteit. 
Delicaat van smaak. Pinot Noir,  zoals je je dat voorstelt.: lekker fris 
aromatisch met  kersen, kruiden een beetje chocola en tabak. Complex 
en verfijnt. 
 

5 Land/ naam 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Frankrijk  Vaqueyras 
Syrah Grenache 
2010 
L’Espiguette 
ca.€ 16 
 
 

De cru’s uit de Rhône zijn de moeite waard. Dat bewijst deze wijn uit 
Vaqueyras  maar weer.  Rhône en wildgerechten zijn een klassieke 
combinatie. Dit is een wijn vol fruit met geur en smaak van specerijen, 
en een beetje vanille. Mooi in balans 

6 Land/ naam 
Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Duitsland  Baden-Weil 
Spätburgunder - CS 
2011 
Schneider 
ca € 16 
 
 

Een volledige verrassing is deze wijn. Nog niet zo lang geleden konden 
de Duitsers ons bedelen met rode wijn die het meest weg had van 
aardbeiensap. Die tijd is duidelijk voorbij. Weingut Schneider maakt 
iets heel moois. Een wijn met niet alleen fruit, maar mooi in balans 
met geur en smaak van Chocola, koffie, tabak, caramel  
…. proef het zelf.  

7 Land/ naam 
 

Druif 
jaar 

Producent 
Prijs 

Italië Toscane  
Brunello Di Montalsino 
Sangiovese 

2008 
Piacornello 
ca €47 
 

Deze volle krachtige wijn is een van de paradepaardjes van Italië.  De 
geuren en smaak vloeien samen in een zijde zachte en complexe 
ervaring.  Het is een combinatie van bosbessen, tabak, gedroogde 
vruchten, cacao en noten. Fijne zuren en tannine ronden het geheel af, 
zoals dat hoort bij een Brunello. 

8 Land/ naam 
 

Druif 
Jaar 

Producent 
Prijs 

Frankrijk  Pauillac  
Les Forts de Latour 
Cabernet Sauvignon 
Merlot  
1995 
Château Latour 
ca € 200 

Les Forts de Latour is 2de wijn van Chateau Latour 1er cru classé. De 
meeste kenners vinden dit chateau de allerbeste van de Medoc. Beter 
dan Mouton of Lafit Rothschild. 
1995 is vooral in Paullac een van de beste jaargangen.  
Een volle charmante wijn; bessen, aards en kersen met daarnaast 
tabak en animale geuren. Het wild loopt er niet voor weg.  
Hoogste waardering van Wine Spectator en Parker (89/100) 
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