
 Vignamato Verdicchio dei Castelli di
Jesi Classico
Marken, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR
Mild klimaat dat wordt beïnvloed door de Adriatische Zee.

VINIFICATIE
Na de schilinweking vergisten de druiven in roestvrijstalen tanks,
waar de wijn ook enkele maanden rijpt. Na botteling rijpt de wijn nog
2 maanden op fles.

DRUIVEN
verdicchio

ALCOHOL PERCENTAGE
12,00%

GEUR & SMAAK
Zacht en fris met aroma’s van citroen, appel, wat groene kruiden en
een frisse zuurgraad.

SERVEERSUGGESTIE
Een mooie aperitief- of terraswijn, maar ook lekker bij lichte
visgerechten, pasta’s met vis en/of groenten en bij schaal- en
schelpdieren.

WEETJE
Jesi vormde enige eeuwen de hoofdplaats van een kleine stadstaat.
Het is zetel van de bisschop van Jesi. In het plaatselijke museum
bevinden zich schilderijen van de Venetiaanse schilder Lorenzo
Lotto.

In centraal Italië, aan de oostzijde van de Apennijnen, ligt De Marken. Een
ongerept gebied met diepe valleien en glooiende heuvels, dat lange tijd vrij
geïsoleerd heeft gelegen van het bruisende westen van het land. Na Piëmonte en
Toscane wordt deze regio langzamerhand echter meer en meer ontdekt door het
toerisme, en als gevolg daarvan winnen de heerlijk lichtvoetige wijnen uit De
Marken aan populariteit, met de bekende Verdicchio dei Castelli di Jesi voorop.
In de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw kocht wijnliefhebber Ceci Amato met
zijn vrouw Maria een klein stuk grond in San Paolo di Jesi. Zestig jaar later is
Vignamato nog steeds een familiebedrijf waaraan de Amato’s - inmiddels de
derde generatie- met overgave werken aan de hoogste kwaliteit. Ze maken
daarbij gebruik van de modernste middelen, zonder hun historie uit het oog te
verliezen. De familie Amato bezit 16 hectare wijngaarden in de gemeenten San
Paolo di Jesi, Staffolo en Cupramontana.



 Sedosa Blanco
Castilië - La Mancha, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR
Een klimaat met warme zomers en koude winters. Het terroir kent
kalkrijke zand- en leemgrond vol met kiezels.

VINIFICATIE
De druiven behouden hun frisse aroma’s door de aanplant op 500 tot
600 meter hoogte. De oogst wordt ’s nachts binnen gehaald en
vervolgens gecontroleerd vergist op rvs tanks.

DRUIVEN
viura (0%), sauvignon blanc (0%), verdejo

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
De wijn heeft zowel tropische geuren, als frisse zuivere aroma’s.
Denk dan aan grapefruit en rijpe perzik, maar ook kruisbessen en
grassige geuren.

SERVEERSUGGESTIE
Culinair breed inzetbaar van frisse salade tot gebakken witvis met
een salsa verde. Maar ook uitstekend geschikt als aperitief of
ongecompliceerde borrelwijn.

WEETJE
Sedosa betekent ‘silky’ of ‘zijdeachtig’ en refereert aan de zachte
smaak van de wijn.

Sedosa is een serie wijnen van het wijnbedrijf van vier oude vrienden die samen
oenologie studeerden in Spanje. Na hun studie verloren ze elkaar uit het oog en
deden ze alle vier in verschillende wijngebieden op de wereld ervaring op. In elke
regio leerden ze alles over verschillende technieken en de eigenschappen van
talloze druivenrassen en blends. Na een flink aantal jaren kwamen ze weer bij
elkaar in het midden van Spanje, ze bundelden hun kennis en ervaring en
richtten samen het ambitieuze wijnbedrijf op waar ze Sedosa maken. Moderne,
toegankelijke wijnen voor alledag gemaakt van zorgvuldige geselecteerde
druivenrassen.



 Sedosa Tinto
Castilië - La Mancha, Spanje

 

KLIMAAT & TERROIR
Een klimaat met warme zomers en koude winters. Het terroir kent
kalkrijke zand- en leemgrond vol met kiezels.

VINIFICATIE
De fermentatie vindt plaats op een constante temperatuur om de
fruitige aroma’s van de druiven zoveel mogelijk tot hun recht te laten
komen in de wijn.

DRUIVEN
tempranillo (80%), syrah (20%)

ALCOHOL PERCENTAGE
13,50%

GEUR & SMAAK
Fruitig en sappig met tonen van bosbessen, aardbeien en zwarte
kersen. Daarnaast zijn zijdezachte geuren van chocolade en tabak te
herkennen in de wijn.

SERVEERSUGGESTIE
Uitstekend aperitief en een perfecte begeleider van Jamón Iberico,
maar ook aan tafel inzetbaar bij vleesgerechten of gevogelte.

WEETJE
Sedosa betekent ‘silky’ of ‘zijdeachtig’ en refereert aan de zachte
smaak van de wijn.

Sedosa is een serie wijnen van het wijnbedrijf van vier oude vrienden die samen
oenologie studeerden in Spanje. Na hun studie verloren ze elkaar uit het oog en
deden ze alle vier in verschillende wijngebieden op de wereld ervaring op. In elke
regio leerden ze alles over verschillende technieken en de eigenschappen van
talloze druivenrassen en blends. Na een flink aantal jaren kwamen ze weer bij
elkaar in het midden van Spanje, ze bundelden hun kennis en ervaring en
richtten samen het ambitieuze wijnbedrijf op waar ze Sedosa maken. Moderne,
toegankelijke wijnen voor alledag gemaakt van zorgvuldige geselecteerde
druivenrassen.



 Château des Jacques Morgon
Beaujolais, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Een landklimaat met warme zomers en koude winters. De bodem
bestaat uit graniet met sporen van vulkanisch basalt.

VINIFICATIE
De wijn is vergist op RVS en heeft daarna enige tijd rijping op
eikenhouten fusten ondergaan.

DRUIVEN
gamay

ALCOHOL PERCENTAGE
13,50%

GEUR & SMAAK
Deze wijn wordt getypeerd door donker fruit.

SERVEERSUGGESTIE
Morgon houdt van licht wild.

WEETJE
Alle Crus de Beaujolais van Jadot zijn op dezelfde manier
gevinifieerd als zijn rode Bourgognes. Derhalve kunnen deze wijnen
zich prachtig ontwikkelen door flesrijping.

Château des Jacques is gevestigd in een prachtig 17e eeuws herenhuis in
Romaneche-Thorins in de cru Moulin-à-Vent. Op de 88 hectaren met granietrijk
terroir groeit de gamay waarvan Cyril Chirouze prachtige Cru-wijnen maakt. Niet
alleen Moulin-à-Vents met een geweldig bewaarpotentieel, maar ook Morgon,
Fleurie, Chénas en zelfs een witte Beaujolais van chardonnay. De druiven worden
handmatig geoogst en zorgvuldig geselecteerd. Vervolgens worden de druiven
ontsteeld in een speciale machine die iedere druif zorgvuldig van de steeltjes
verwijdert. Op die manier wordt voorkomen dat de groene tannines van de
steeltjes in de wijn terechtkomen. Château des Jacques was een van de eerste
wijnhuizen in de Beaujolais die deze techniek toepaste. Net als in de Bourgogne
is het terroir van de Beaujolais leidend en worden de wijnen zo natuurlijk
mogelijk gevinifiëerd.



 Chemin des Géants Alicante-Syrah
Languedoc, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraan klimaat met warme, droge zomers en voldoende regen
en verkoeling vanuit de Montagne Noir.

VINIFICATIE
De druiven worden per soort vergist op traditionele wijze. Het proces
duurt drie weken en vindt plaats in temperatuurgecontroleerde RVS-
tanks waarbij de most regelmatig wordt overgepompt. Rijping onder
invloed van Frans eikenhout duurt vijf maanden.

DRUIVEN
alicante bouschet (50%), syrah (50%)

ALCOHOL PERCENTAGE
14,00%

GEUR & SMAAK
Expressief en aromatisch met tonen van zwarte kersen, gestoofde
pruimen, gedroogde wilde kruiden en een hint van specerijen. De
smaak is gul en soepel met gestructureerde, maar zachte tannines
en een lange afdronk.

SERVEERSUGGESTIE
Geweldige wijn bij gegrild rood vlees zoals lamsbout met
mediterrane kruiden en bij vegetarische gerechten zoals lasagne.

Wijnmaker Marilyn Lasserre deed na haar studie oenologie ervaring op in
verschillende wijngebieden op de wereld. In 2008 keerde ze terug naar de
Languedoc en zorgde met haar talent en ervaring voor een belangrijke
kwaliteitsslag voor de wijnen uit deze streek. Met haar super premium serie
wijnen genaamd Chemin des Géants, viert Marilyn haar persoonlijke succes en
dat van de Languedoc-wijnen in zijn algemeen. Chemin des Géants betekent
letterlijk "weg van de giganten", maar kan ook geïnterpreteerd worden als "weg
van de groten", een ode van Marilyn aan de grootse wijnmakers die haar hebben
geïnspireerd. Chemin des Géants heeft zijn kwaliteit te danken aan de zorgvuldig
geselecteerde wijngaarden en de deskundigheid op het gebied van wijnbouw en
wijn maken. Uiteraard profiteren de wijngaarden van het gunstige klimaat voor
wijnbouw: warme, droge zomers met voldoende regen en verkoeling vanuit de
Montagne Noire. Chemin des Géants maakt wijnen van zowel regionale als
internationale druiven.



 Chemin des Géants Merlot
Languedoc, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraan klimaat met warme, droge zomers en voldoende regen
en verkoeling vanuit de Montagne Noir.

VINIFICATIE
De druiven worden ontsteeld en voorzichtig gekneusd. De vergisting
duurt drie weken waarbij de most regelmatig wordt overgepompt. De
rijping onder invloed van Amerikaans eikenhout duurt vijf maanden.

DRUIVEN
merlot

ALCOHOL PERCENTAGE
14,00%

GEUR & SMAAK
Rijp, sappig en soepel met aroma's van pruimen, cassis, chocolade
en een hint van specerijen.

SERVEERSUGGESTIE
Lekker bij taco's met pulled pork, Parmigiana van aubergines,
vegetarische burger van paddenstoelen en een cheese burger met
blauwe kaas.

Wijnmaker Marilyn Lasserre deed na haar studie oenologie ervaring op in
verschillende wijngebieden op de wereld. In 2008 keerde ze terug naar de
Languedoc en zorgde met haar talent en ervaring voor een belangrijke
kwaliteitsslag voor de wijnen uit deze streek. Met haar super premium serie
wijnen genaamd Chemin des Géants, viert Marilyn haar persoonlijke succes en
dat van de Languedoc-wijnen in zijn algemeen. Chemin des Géants betekent
letterlijk "weg van de giganten", maar kan ook geïnterpreteerd worden als "weg
van de groten", een ode van Marilyn aan de grootse wijnmakers die haar hebben
geïnspireerd. Chemin des Géants heeft zijn kwaliteit te danken aan de zorgvuldig
geselecteerde wijngaarden en de deskundigheid op het gebied van wijnbouw en
wijn maken. Uiteraard profiteren de wijngaarden van het gunstige klimaat voor
wijnbouw: warme, droge zomers met voldoende regen en verkoeling vanuit de
Montagne Noire. Chemin des Géants maakt wijnen van zowel regionale als
internationale druiven.




