
 Château de Rieufret Graves
Bordeaux, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Een zeeklimaat met (tegenwoordig) vaak warme zomers en milde
winters. Het weer kan grillig zijn. De bodem is rijk aan kiezels, zoals
de naam Graves al doet vermoeden.

VINIFICATIE
De fermentatie van het druivensap vindt plaats op roestvrijstalen
tanks. Na de malolactische vergisting rijpt een gedeelte van de wijn
op eikenhouten vaten.

DRUIVEN
cabernet sauvignon, merlot

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Intense geur van bramen en rokerigheid. De cabernet sauvignon in
de blend zorgt voor een peperige finale. Veel lengte, structuur en
balans.

SERVEERSUGGESTIE
Serveer de wijn op 16 tot 18&deg;C bij steak béarnaise. Ook geschikt
bij oude brokkelkaas.

WEETJE
De appellatie Graves is vernoemd naar de bodem die rijk is aan
kiezels. Deze zijn waterdoorlatend en daardoor uitstekend geschikt
voor de aanplant van cabernet sauvignon.

Rieufret wordt geproduceerd door de familie Dufour. Al sinds 1814 produceert dit
familiebedrijf wijnen in de appellaties Barsac en Sauternes vanuit Château
Simon. Vandaag de dag is het domein 38 hectaren groot. De wijngaarden zijn te
vinden in de appellaties Bordeaux, Graves, Barsac en Sauternes. Op dit moment
worden de werkzaamheden van Château Simon uitgevoerd door drie generaties.
Onder hen bevinden zich hoog geclassificeerde geologen en oenologen. Château
de Rieufret is afkomstig uit het schilderachtige dorpje Saint-Michel-de-Rieufret
in de Graves. In het dorp wordt ieder jaar traditiegetrouw het feest van St.
Michaël de aartsengel gevierd, waarnaar de wijn is vernoemd.



 Premier Rendez-Vous Marsanne-
Viognier
Languedoc, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Een subtropisch klimaat met warme zomers en tamelijk milde
winters. De wijngaarden liggen tegen de (koelere) heuvels.

VINIFICATIE
Na een zachte persing en koele vergisting die bijna drie weken in
beslag neemt, vindt er enkele maanden rijping op RVS cuves plaats,
waarna de wijn gebotteld kan worden.

DRUIVEN
marsanne (70%), viognier (30%)

ALCOHOL PERCENTAGE
12,50%

GEUR & SMAAK
Deze blend zorgt voor stuivende fruitaroma’s van tropische vruchten
en indrukken van abrikoos, met een spannende mondvullende
fraîcheur.

SERVEERSUGGESTIE
Te serveren als aperitief of bij gegrilde vis, schaal- en schelpdieren.

De Languedoc is in trek bij zowel wijndrinkers als wijnmakers. De mogelijkheden
zijn er legio, met als gevolg dat het gebied voor ieder wat wils kan bieden in de
vorm van karaktervolle wijnen tegen een concurrerende prijs. Het gebied heeft
de afgelopen decennia een spectaculaire gedaanteverwisseling ondergaan. Ook
hebben de wijnmakers in de Languedoc het concept om de naam van de
gebruikte druif/druiven als belangrijkste informatie op het etiket overgenomen
uit de zogenoemde Nieuwe Wereld. Het grote voordeel daarvan is dat de
consument een herkenningspunt heeft en een bepaald smaakpatroon kan
verwachten. De druiven voor Premier Rendez-Vous groeien in de omgeving van
Argeliers iets ten noorden van Narbonne.



 Rocca delle Macìe Chianti Vernaiolo
Toscane, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR
Een mediterraan klimaat met droge, warme zomers. De bodems
bestaan grotendeels uit kalksteen en zand.

VINIFICATIE
Na een schilinweking van 10 tot 12 dagen worden de druiven apart
vergist. Na assemblage en botteleling in de lente is de wijn klaar
voor consumptie.

DRUIVEN
sangiovese, canaiolo, merlot

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Levendige robijnrode wijn met veel rijp rood fruit, frisheid en een
volle, sappige smaak.

SERVEERSUGGESTIE
Licht gekoeld serveren bij wit vlees, charcuterie, pizza en diverse
pasta's.

WEETJE
Vernaiolo komt van het Latijse woord vernāle, wat lente betekent en
refereert aan de periode waarin Chianti traditioneel werd gebotteld.
De Vernaiolo is nog altijd klaar voor consumptie in de lente na de
oogst.

Rocca delle Macìe werd opgericht door Italo Zingarelli, een kleurrijke
persoonlijkheid die zijn fortuin had vergaard als bokser en als producent van
spaghettiwesterns. Met dat fortuin besloot hij zijn dromen waar te maken en zo
kocht hij in 1973 een boerderij uit de veertiende eeuw in het hartje van de
Chiantistreek. Daar streek hij met zijn familie neer en beplantte hij zijn eerste
wijngaarden. Rocca delle Macìe groeide uit tot een eigenzinnig bedrijf met niet
alleen wijngaarden rond Castellina, maar ook in de Maremma. In 1985 nam
Italo’s jongste zoon Sergio de leiding over en bouwde hij het domein met veel
succes verder uit. Zijn wijnen, uiteraard van sangiovese, maar ook van syrah,
chardonnay, vermentino, pinot grigio en trebbiano, krijgen regelmatig hoge
perswaarderingen.



 Rocca delle Macìe Moonlite Toscana
IGT
Toscane, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR
Een mediterraan klimaat met droge, warme zomers. De bodems
bestaan grotendeels uit kalksteen en zand.

VINIFICATIE
De druiven worden op lage temperatuur vergist op roestvrijstalen
tanks. Ook de rijping van de wijn vindt plaats op RVS.

DRUIVEN
chardonnay (40%), vermentino (40%), pinot grigio (20%)

ALCOHOL PERCENTAGE
12,50%

GEUR & SMAAK
Heerlijke doordrinkwijn met intense aroma’s van witte bloemen en
citrus. Fris en sappig met een mooie mineraliteit en een hint van
vuursteen.

SERVEERSUGGESTIE
Perfect aperitief. Gaat ook goed samen met schaal- en schelpdieren,
zachte kazen en lichte bereidingen van kip. Serveer op 10&deg;C.

Rocca delle Macìe werd opgericht door Italo Zingarelli, een kleurrijke
persoonlijkheid die zijn fortuin had vergaard als bokser en als producent van
spaghettiwesterns. Met dat fortuin besloot hij zijn dromen waar te maken en zo
kocht hij in 1973 een boerderij uit de veertiende eeuw in het hartje van de
Chiantistreek. Daar streek hij met zijn familie neer en beplantte hij zijn eerste
wijngaarden. Rocca delle Macìe groeide uit tot een eigenzinnig bedrijf met 600
hectare wijngaarden rond Castellina in Chianti en in andere Toscaanse
herkomstgebieden, waaronder de Maremma. Sinds 1985 heeft Italo’s jongste
zoon Sergio de leiding en heeft hij het domein met veel succes ontwikkeld en
uitgebreid. Ook zijn zuster Sandra en zijn zoon Andrea zijn - naast andere leden
van de familie Zingarelli - actief in het wijnbedrijf. Rocca delle Maciè maakt naast
klassieke Chiantiwijnen ook een aantal moderne witte en rode blends van lokale
en internationale druiven.



 La Belle Enseigne Malbec
Languedoc, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraans klimaat met droge en hete zomers. In de Limoux-
streek zorgen de Pyreneeën op de achtergrond voor de nodige
nachtelijke verkoeling.

VINIFICATIE
Na mechanische oogst volgt een 8 dagen durende weking op 4 á 5
°C. Fermentatie op RVS duurt 10 dagen op een temperatuur van 25 -
30 °C. Voor optimale extracties wordt de wijn tweemaal daags
overgepompt.

DRUIVEN
malbec

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Duidelijke aroma's van rijp rood en zwart fruit. In de smaak zwarte
bessen, bramen en lichte toets van chocolade en koffie.

SERVEERSUGGESTIE
Bij rund- en varkensvlees van de BBQ of gerijpte harde en zachte
kazen.

WEETJE
Circa 75% van alle wijnen uit de Languedoc is rode wijn. De malbec-
druif wordt hier van oudsher zelden verbouwd. Deze druif heeft de
laatste jaren echter zijn weg gevonden vanuit Zuidwest-Frankrijk,
met positief resultaat.

De makers van La Belle Enseigne zijn gevestigd in de Zuid-Franse Languedoc.
Hun IGP-wijnen worden gemaakt van druiven afkomstig uit verschillende
kleinere regio's binnen de Languedoc. In de moderne wijnkelders wordt met de
nieuwste technieken wijn gemaakt. La Belle Enseigne selecteert zorgvuldig de
beste kwaliteit druiven van verschillende percelen en blend deze uiteindelijk tot
jonge en moderne wijnen. De Languedoc varieert sterk in natuurlijke condities.
Behalve een vlak deel langs de kust heeft het, meer in het binnenland, ook
heuvelachtige zones. En hoewel het klimaat sterk mediterraan van aard is, zijn er
over korte afstanden toch belangrijke verschillen waar te nemen. Het biedt
producenten als La Belle Enseigne een kans om te experimenteren met
verschillende druivenrassen van verschillende terroirs. De wijnen zijn over het
algemeen op hun fruit gemaakt en bedoeld om jong te drinken.



 Château Carignan
Bordeaux, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Een zeeklimaat met (tegenwoordig) vaak warme zomers en milde
winters. Het weer kan grillig zijn. Het terroir bestaat uit kalk, kiezel
en klei.

VINIFICATIE
Na selectie en ontstelen van de druiven vindt de vergisting plaats. De
duur van de rijping op barriques varieert van negen tot twaalf
maanden, afhankelijk van het oogstjaar.

DRUIVEN
merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc

ALCOHOL PERCENTAGE
13,50%

GEUR & SMAAK
De wijn is diep robijnrood van kleur, geurt en smaakt naar heerlijk
klein rijp rood fruit, specerijen, cederhout en vanille.

SERVEERSUGGESTIE
Een uitstekende combinatie met gebakken of gegrilde entrecote of
ossenhaas.

WEETJE
De druiven voor deze Cadillac komen van gemiddeld 30 tot 35 jaar
oude wijnstokken.

Château Carignan ligt in Carignan de Bordeaux, een gebied tien kilometer
oostelijk van de stad Bordeaux. Het landgoed, ooit een geschenk van Karel de VII
aan Jean Poton de Xaintrailles, telt in totaal 150 hectare grond waarvan 65 ha. is
aangeplant met wijnranken. Een derde deel van de gaarden is ouder dan veertig
jaar; de overige stokken zijn tussen de acht en vijfentwintig jaar oud. Ze liggen
ideaal gesitueerd op het zuiden en zuidwesten. De belangrijkste druivenvariëteit
voor het huis is, net als voor rechteroever-wijnen Saint-Emilion en Pomerol, de
merlot. De kleirijke kalkheuvels in het gebied leveren subtiele lekkere
zachtronde en fruitige wijnen op die bij iedereen in de smaak vallen.




