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Kwaliteitswijnen sinds 1999
Van huis uit (in de restaurants van mijn ouders) heb ik de passie voor fijne en kwalitatief hoogwaardige wijnen meegekregen. Na mijn opleiding wilde ik graag meer
horeca-ervaring opdoen en vertrok naar het buitenland, waar ik een aantal jaren werkzaam was in de hotellerie. Tijdens mijn verblijf in Hong Kong, China en Singapore
heb ik grootse (en niet zelden haast onbetaalbare) wijnen mogen serveren en voorproeven. Het was een periode waarin mijn hartstocht voor wijn werd versterkt. In
1993 keerde ik terug naar Nederland om mijn ouders bij te staan in het familiebedrijf.
Van 1993 t/m 1996 werkte ik samen met onze hoofdsommelier, José Ibanez Zapata, die opgeleid was aan de Nederlandse Wijnacademie en in 1994 uitgeroepen werd
tot 'Beste Sommelier van Nederland' (winnaar van het NK Sommelier). Van hem heb ik ontzettend veel over wijn geleerd. Daarna was het tijd om mijzelf te testen: in
1995 en 1996 nam ik deel aan de Sopexa wedstrijden met als resultaat dat ik mij beide jaren tot de beste 10 sommeliers van Nederland mocht rekenen.
In 1999 begon ik heel voorzichtig met het handelen in wijnen. Onder de handelsnaam 'Saffredi' gaf ik restaurantgasten de gelegenheid om de wijnen waarvan zij
tijdens hun diner genoten aan te schaffen voor thuis. Zo heb ik een aantal jaren mijn vaste baan in de horeca gecombineerd met mijn wijnhandeltje. Het succes van
'Saffredi' nam gestaag toe en in 2004 besloot ik om mij geheel op de wijnhandel te focussen.
De wereld van de wijnproductie maakt een enorme ontwikkeling door en is nu misschien wel dynamischer dan ooit. Dat maakt hem enorm boeiend. Maar het betekent
ook dat sommeliers en wijnhandelaren zich steeds meer kennis eigen moeten maken om bij te blijven. Dat besefte ik destijds al erg goed (en misschien nu nóg meer),
dus was het weer tijd om verder te leren. Met de introductie van de WSET (Wine & Spirit Education Trust) in de Benelux, kreeg ik de kans om deze internationaal
erkende wijnopleiding op het hoogste niveau te volgen.
In 2009 slaagde ik voor het Engelstalige WSET Level 3 examen en ontving het 'Advanced Certificate in Wines and Spirits'. Aansluitend begon ik aan de Engelstalige
WSET Level 4 opleiding: het hoogst haalbare niveau en de verplichte vooropleiding om toegelaten te worden aan het Instituut 'Master of Wine'. In 2010 legde ik twee
deelexamens succesvol af: unit 2, wijnbouw en vinificatie & unit 3, theoretische kennis over de verschillende wijnlanden in de wereld en analytisch proeven.
In hetzelfde jaar werd ik runner up van de 'Decanter-Bollinger Wine Mastermind of the Decade' competitie en ontving ik uit de handen van Elizabeth Ferguson (CEO
van het Champagnehuis Bollinger) de 2e prijs.
De eerste wijnen die mijn hart veroverden kwamen uit Italië: krachtige, volle wijnen uit Toscane, intense doch elegante wijnen uit Piemonte, en smaakvolle terroir wijnen
uit Sicilië. En nog steeds genieten Italiaanse wijnen mijn voorkeur. Met behulp van mijn familie en vrienden in Italië begon ik zelf deze wijnen te importeren. Later
kwamen daar ook prachtige wijnen bij uit andere Italiaanse wijnregio’s. Door de jaren heen is het assortiment verder uitgebreid met wijnen, zowel uit de 'Oude' als uit
de 'Nieuwe Wereld'. De meeste wijnen betreffen eigen import, rechtstreeks af-kelder van de wijnmaker. Waar dat niet mogelijk is werk ik samen met agenturen in het
buitenland of een enkele collega-importeur in Nederland. Op deze wijze kan ik wijnliefhebbers een excellent assortiment kwaliteitswijnen aanbieden tegen scherpe
prijzen. Het zijn veelal grootse namen, van wijnmakers die tot de beste van hun wijnregio behoren.
Halverwege 2018 heb ik mijn bedrijf omgedoopt in 'Vinolento'. Letterlijk vertaald vanuit het Italiaans en Spaans betekent Vinolento 'slow wine'. De ' slow food' beweging,
als tegenhanger van 'fast food', had zijn opmars in de wereld al gemaakt en het was voor mij alleen maar logisch dat wijnliefhebbers kennis zouden gaan maken met
het begrip 'slow wine': kwaliteitswijnen waarvoor je de tijd neemt om van te genieten. Dat is waar Vinolento voor staat.

Vinolento
wijnimport & groothandel
TJ (Tji-Ming) Ling
Meerenakkerweg 12
5652 AV Eindhoven
Tel.
Mail

WWW.VINOLENTO.NL

+31 6 26 778 026
sales@vinolento.nl

ASSORTIMENT Augustus 2021

2

INHOUD

INHOUD

Italië

Frankrijk

Piemonte

3

Fontanassa
Damilano

4

Paolo Scavino
Bruno Rocca (op verzoek)

Champagne

17

Pierre Legras

Loire

17

Henri Bourgeois

Bourgogne

18

Vincent Latour
Marc Colin

Friuli - Venezia Giulia

4

Vie di Romans

Veneto

5

Ai Galli

6

Cantina di Negrar
Brigaldara

François Raquillet

7

Gini, Sandro e Claudio

Prosper Maufoux

8

Rocca di Castagnoli

Toscana

Podere Antico Gagliole

Joseph Colin
Vincent et François Jouard
19

Frantz Chagnoleau
Rhône

Fontodi

Caprili

Le Masciare

Puglia

9

Luccarelli

Sardegna

9

Siddùra

Languedoc-

20

Roussillon

Duitsland
Rheinland-Pfalz

21

Thomas Hensel
??

K.F. Groebe (op verzoek)

??

Martin und Georg Fußer (op verzoek)

22

Loimer

Baglio del Cristo di Campobello

Oostenrijk
11

Mas Martinet

12

Venus La Universal

Galicia

12

Do Ferreiro | Gerardo Méndez

La Rioja (Alta)

13

Finca La Emperatriz | Hermanos Hernáiz

Aragón

14

Alto Moncayo

Castilla y León

14

Telmo Rodríguez

Niederösterreich

Tschida
Emmerich Knoll

Slovenië
Primorska

15

Tamaral
Pago de Carraovejas
Sei Solo

??

Edi Simčič (op verzoek)

23

Buena Vista Winery

24

Bogle Vineyards

25

Bousquet

Verenigde Staten
California

Ossian Vides y Vinos

Argentinië
Mendoza

Catena Zapata

Aalto
16

Tempos Vega Sicilia (incl. Alión)

Zuid-Afrika

16

Casa Castillo

Coastal Region

25

Spice Route Winery

26-27

Jordan Wine Estate

28-34

Uitleg punten, medailles, sterren, etc.

Stellenrust Wine Estate

Juan Gil Family Estates (incl. Clio)
Andalucía

16

Telmo Rodríguez

Scores
Condities

WWW.VINOLENTO.NL

Wagner-Stempel
Philipp Kuhn

Celler Vidal

Murcia

Les Collines du Bourdic
Domaine Lafage

Baglio del Curatolo Arini

Spanje
Catalunya

La Ferme du Mont
Château Mont-Redon

9

10

Les Vins de Vienne (Cuilleron, Villard, Gaillard)
Raspail-Ay

Campania

9

20

Tenuta Argentiera

Altesino

Sicilia

19-20

Tenuta Sette Ponti
Tenuta Monteti
9

Vincent Dureuil-Janthial

35

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
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ITALIË
Piemonte

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

FONTANASSA
Gavi d.o.c.g. 'Cà Adua'



2020

0,75 12

€



100% Cortese di Gavi ; 20+ jaar oude stokken ; aanplant: 4.300 stokken per hectare ; rendement van 2,2 kg per stok, manueel geoogst



Wijngaardareaal beslaat 27 hectare, gelegen op een hoogte van 250 tot 290 meter, gericht op het zuidwesten en deels biologisch onderhouden



Kiezelachtige bodem, bestaande uit klei met ijzerhoudend zand



Fermentatie (m.b.v. inheemse gisten) en opvoeding in rvs cuves (met een minimum aan sulfiet) ; drinktemperatuur: 10° tot 12° Celsius

Gavi d.o.c.g. del Comune di Gavi-Rovereto 'Fontanassa'



2020

0,75

6

€



100% Cortese di Gavi ; 32+ jaar oude stokken ; aanplant: 4.300 stokken per hectare ; rendement van 1,9 kg per stok, manueel geoogst



Geselecteerde percelen binnen de frazione Rovereto, op een hoogte van 290 tot 330 meter, gericht op het zuidzuidwesten en deels biologisch onderhouden



Bodemtype Terreno Forte, kleirijke mergelbodem met veel kalksteen, kiezels, silicium en ijzerhoudend zand



Fermentatie (m.b.v. inheemse gisten) en opvoeding sur lie in rvs cuves (met een minimum aan sulfiet) ; drinktemperatuur: 10° tot 12° Celsius

DAMILANO
Langhe Arneis d.o.c.






2020

0,75

6

€

100% Arneis ; 20 jaar oude stokken
Wijngaarden liggen tussen Langhe en Monferrato, op de linkeroever van de Tanaro rivier, en zijn gericht op het zuidzuidoosten
Bodem bestaat vnl. uit zand met klei en kalksteen ; alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping

Barbera d'Asti d.o.c.g.



2019

0,75

6

€



100% Barbera uit Asti ; 30 jaar oude stokken



16,2 hectare aan wijngaarden, gelegen in de gemeenten Casorzo en Monferrato, op 295 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



Kalkrijke witte mergel/kleibodem ; aanplant: 5.000 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 6 mnd. op rvs vaten + flesrijping

Langhe Nebbiolo d.o.c. 'Marghe'



2018

0,75

6

€



100% Nebbiolo ; 30 tot 50 jaar oude stokken



7,3 hectare aan wijngaarden, gelegen in de gemeenten Barolo en Grinzane Cavour, op 320 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



'Marghe' was de bijnaam van de in 2010 overleden Margherita Damilano, de zus van Guido, Paolo en Mario Damilano



Kalkrijke kleibodem ; aanplant: 5.000 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 12 mnd. op eiken vaten (20 hl tot 100 hl inhoud) + flesrijping

Barolo d.o.c.g. 'Lecinquevigne'



2016

0,75

6

€



100% Nebbiolo ; 30 tot 50 jaar oude stokken



Wijngaarden liggen verspreid over 5 gemeenten binnen de d.o.c.g. Barolo, op 320 tot 380 meter hoogte en gericht op het zuidoosten



Namen van de wijngaarden: ''Castellero'' en ''Le Coste'' in Barolo, ''La Cavourrina'' in Grinzane Cavour, ''Ravera'' in Novello, en ''Bussia'' in Monforte d'Alba



Afhankelijk van de wijngaard, meer of minder kalkrijke zanderige kleibodem ; aanplant: 5.000 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 24 mnd. op eiken vaten (20 hl tot 100 hl inhoud) + 12 mnd. flesrijping

Barolo d.o.c.g. 'Brunate'



2016

0,75

6

90 WS | 90 WE

90 WS | 90 WE

93 RP | 94 JS | 92 WE | 93 WS

€



100% Nebbiolo ; 30 tot 50 jaar oude stokken, in La Morra, op 300 meter hoogte



0,65 hectare perceel binnen de enkele wijngaard ''Brunate'', gelegen in de gemeente La Morra en gesitueerd op 300 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



Samenstelling bodem: 45% kalksteen, 30% klei, 25% zand ; aanplant: 4.500 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 24 mnd. op eiken vaten + 12 mnd. flesrijping ; gem. productie per oogstjaar: 2.900 flessen

Barolo d.o.c.g. 'Cerequio'



2016

0,75

6

€



100% Nebbiolo ; 20+ jaar oude stokken



0,60 hectare perceel binnen de enkele wijngaard ''Cerequio'', gelegen in de gemeente La Morra en gesitueerd op 320 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



Samenstelling bodem: 50% kalksteen, 30% klei, 20% zand ; aanplant: 4.500 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 24 mnd. op eiken vaten + 12 mnd. flesrijping ; gem. productie per oogstjaar: 2.700 flessen

Barolo d.o.c.g. 'Cannubi'



2016

0,75

6

€



100% Nebbiolo ; 30 tot 50 jaar oude stokken



10 hectare aan percelen binnen de enkele wijngaard ''Cannubi'', gelegen in de gemeente Barolo en gesitueerd op 300 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



Samenstelling bodem: 35% kalksteen, 20% klei, 45% zand ; aanplant: 4.500 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode



Alc. fermentatie in rvs cuves, gevolgd door een opvoeding van 24 mnd. op eiken vaten (50% nieuw) + 12 mnd. flesrijping ; gem. productie per oogstjaar: 40.000 flessen

WWW.VINOLENTO.NL
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ITALIË
Piemonte (vervolg)

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

PAOLO SCAVINO
Langhe bianco d.o.c. 'Sorriso'



2019

0,75

6

€



40% Chardonnay, 40% Sauvignon Blanc, 20% Viognier ; 22 jaar oude stokken



Alle druiven komen uit 2 wijngaarden: de wijngaard ''Altenasso'' binnen de gemeente Castiglione Falletto en ''Bricco Manescotto'' binnen de gemeente La Morra



Gescheiden alc. fermentatie van de 3 druivenrassen in rvs cuves, malolactische fermentatie werd bij alle 3 de basiswijnen geblokkeerd ; opvoeding in rvs vaten, waarna de blending plaats vond

Barolo d.o.c.g. 'Enrico Scavino'



2016

0,75

6

€

95 RP | 95 WE | 93 WS



100% Nebbiolo, uit wijngaarden die verspreid liggen over 3 gemeenten binnen de d.o.c.g. Barolo



Namen van de wijngaarden: ''Rocche Moriondino'', ''Vignolo'' en ''Pernanno'' in Castiglione Falletto, ''Albarella'', ''Terlo'' en ''Vignane'' in Barolo, en ''San Bernardo'' in Serralunga d'Alba



Geen gescheiden vergisting: alc. fermentatie in rvs cuves en malolactische fermentatie op eiken, gevolgd door een opvoeding van eerst 10 mnd. op neutrale Frans eiken barriques en daarna
12 mnd. op grote eiken vaten ; dan volgt een 12 mnd. rustperiode in rvs vaten + 10 mnd. flesrijping

Barolo d.o.c.g. 'Bricco Ambrogio'



2016

0,75

6

€

94 RP | 94 VN | 94 WE | 94 WS



100% Nebbiolo, van een enkele wijngaard '' Bricco Ambrogio'', gelegen in de gemeente Roddi en gesitueerd op 275 meter hoogte en gericht op het zuidzuidoosten



Samenstelling bodem: mergel en kalksteen



Alc. fermentatie in rvs cuves en malolactische fermentatie op eiken barriques (225 l.), gevolgd door een opvoeding van eerst 11 mnd. op neutrale Frans eiken barriques en daarna
13 mnd. op grote eiken vaten ; dan volgt een 8 mnd. rustperiode in rvs vaten + 6 mnd. flesrijping

Friuli - Venezia Giulia

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

VIE di ROMANS
Friuli Isonzo (Rive Alte) d.o.c. 'Flors di Uis'






Friuli Isonzo (Rive Alte) d.o.c. 'Piere' Sauvignon








2019

0,75

6

€

57% Malvasia Istriana, 35% Rhein Riesling, 8% Friulano ; gem. 26 jaar oude stokken
Alle druiven komen uit 3 wijngaarden, gelegen in en rondom Mariano del Friuli: ''Boghis'', ''Ciampagnis'' en ''Vie di Romans'' rendement: 6.300 kg/ha (1,05 kg/wijnstok)
Samenstelling bodem: gravel, kiezel, aluminiumoxide- en ijzerhoudend zand/silt (heeft een rode gloed) ; aanplant: 6.000 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode
Alc. fermentatie in rvs cuves (16°-19° Celsius), nadat een koude schilweking (8° Celsius) heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
Opvoeding van 9 mnd. sur lie in rvs vaten + 9 mnd. flesrijping



2019

0,75

6

€

100% Sauvignon Blanc ; gem. 16 jaar oude stokken
Alle druiven komen uit de gelijknamige wijngaard (12,5 ha groot), gelegen in en rondom Mariano del Friuli (provincie Gorizia) ; rendement: 5.100 kg/ha (0,85 kg/wijnstok)
Samenstelling bodem: gravel/kiezel textuur, kleibodem rijk aan silica ; aanplant: 6.000 stokken/hectare, geleid volgens enkelvoudige Guyot methode
Alc. fermentatie in rvs cuves (16°-19° Celsius), nadat een koude schilweking (8° Celsius) heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
Opvoeding van 9 mnd. sur lie in rvs vaten + 9 mnd. flesrijping

Friuli Isonzo (Rive Alte) d.o.c. 'Dessimis' Pinot Grigio



2018

0,75

6

€



2019

0,75

6

€

94+ RP | 96 JS | 92 VN | 93 FS | 94 LM



100% Pinot Grigio ; gem. 21 jaar oude stokken






Alle druiven komen uit de gelijknamige wijngaard (9,05 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Mariano del Friuli (provincie Gorizia) ; rendement: 6.100 kg/ha (1 kg/wijnstok)
Samenstelling bodem: gravel, kiezel, aluminiumoxide- en ijzerhoudend klei (heeft een rode gloed) ; aanplant: 6.000 tot 7.800 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode
Alc. fermentatie in rvs cuves (16°-19° Celsius), nadat een koude schilweking (8° Celsius) heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
Opvoeding van 10 mnd. sur lie , waarvan 2 mnd. op Frans eiken barriques + 8 mnd. flesrijping

Friuli Isonzo (Rive Alte) d.o.c. 'Vie di Romans' Chardonnay








2019

0,75

6

€

100% Chardonnay ; gem. 21 jaar oude stokken
Alle druiven komen uit de gelijknamige wijngaard (9,95 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Mariano del Friuli (provincie Gorizia) ; rendement: 6.100 kg/ha (1 kg/wijnstok)
Samenstelling bodem: gravel, kiezel, aluminiumoxide- en ijzerhoudend klei (heeft een rode gloed) ; aanplant: 6.000 tot 7.800 stokken/hectare, geleid volgens de Guyot methode
Alc. fermentatie in rvs cuves (16°-19° Celsius), nadat een koude schilweking (8° Celsius) heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
Opvoeding van 10 mnd. sur lie op Frans eiken barriques + 8 mnd. flesrijping
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AI GALLI di Buziol
Prosecco d.o.c. Spumante Extra Dry



N.V.

0,75

6

€



100% Glera (manueel geoogst)



Alle druiven komen uit een enkele, eigen wijngaard in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli



Vinificatie: charmat methode ; druk: 6 bar ; alc. 11,5% Vol.

Pinot Grigio delle Venezie d.o.c.





Merlot Veneto i.g.t.





6

€



2019

0,75

6

€



2019

0,75

6

€



2019

0,75

6

€



2018

0,75

6

€

90 Veronelli | The Wine Hunter Award 2019



2019

0,75

6

€



2018

0,75

6

€

91 Veronelli

100% Chardonnay (manueel geoogst)
Oorspronkelijk Lison-Pramaggiore d.o.c. maar onlangs opgegaan in de overkoepelende appellatie Venezia d.o.c.
Alle druiven komen uit een enkele, eigen wijngaard in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie in rvs cuves (18°-20° Celsius), nadat een koude schilweking heeft plaats gevonden ; volledige malolactische vergisting op Frans eiken vaten
12 mnd. opvoeding op Frans eiken vaten (700 l. inhoud), daarna enkele mnd. rustperiode in betonnen cuves, gevolgd door 3 mnd. flesrijping

Lison-Pramaggiore d.o.c. Verduzzo Passito





0,75

100% Sauvignon Blanc (manueel geoogst)
Alle druiven komen uit een enkele, eigen wijngaard in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie in rvs cuves (18°-20° Celsius), nadat een koude schilweking heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
10 mnd. opvoeding sur lie in rvs vaten + 2 mnd. flesrijping

Venezia d.o.c. Chardonnay 'Selezione'







2019

100% Friulano, lokaal Tai genoemd (manueel geoogst)
Alle druiven komen uit een enkele, eigen wijngaard in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Lison d.o.c.g. is de enige Italiaanse appellatie die zich uitstrekt over twee wijnregio’s: Veneto en Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie in rvs cuves (18°-20° Celsius), nadat een koude schilweking heeft plaats gevonden ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
10 mnd. opvoeding sur lie in rvs vaten + 2 mnd. flesrijping

Lison-Pramaggiore d.o.c. Sauvignon Blanc 'Selezione'








100% Refosco (dal Peduncolo)
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping

Lison d.o.c.g. Classico







€

100% Cabernet Franc
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping

Refosco dal Peduncolo Veneto i.g.t.





0,75 12

100% Cabernet Franc
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping

Cabernet Franc Veneto i.g.t.





2020

100% Merlot
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping

Cabernet Sauvignon Veneto i.g.t.







100% Pinot Grigio
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: typische Caranto bodem, bestaande uit klei en calciumcarbonaat (krijt), en met een medium van textuur
Alc. fermentatie en opvoeding in rvs cuves + flesrijping



2015

0,50

6

€

90 Veronelli

100% Verduzzo Friulano ; appassimento methode (manueel geoogst)
Alle druiven komen uit een enkele, eigen wijngaard in de gemeente Pramaggiore, gesitueerd tussen de rivieren Livenza en Tagliamento, niet ver van de grens met Friuli
Samenstelling bodem: kleibodem met een medium textuur
Alc. fermentatie en 12 mnd. opvoeding in Frans eiken vaatjes, gevolgd door een jarenlange rustperiode op fles (release oogstjaar 2015: oktober 2019)
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CANTINA di NEGRAR
Corvina Verona i.g.t.





Appassimento rosso Veneto i.g.t. Passito







0,75

6

€

Silver Medal Mundus Vini



2019

0,75

6

€

Jrg. 2018: 91 JS



2018

0,75

6

€

89 FS

70% Corvina Veronese, 15% Corvinone, 15% Rondinella
15-25 jaar oude stokken ; manueel geoogst (eind september / begin oktober)
Wijngaarden op 250 tot 450 meter boven de zeespiegel met 3.300 tot 3.500 stokken per hectare ; rendement: 70 hl/ha
Gevarieerde bodem: voornamelijk klei met Nummulieten kalksteen (kalksteen met fossiele kalkskeletten van eencellige dieren)
Alc. gisting in rvs cuves, na afloop wordt de most 15 dagen lang in contact gebracht met de droesem (schillen, dode gistcellen) van Amarone
Ná het repasseren wordt de wijn overgeheveld op eiken vaten, waarin de malolactische fermentatie volledig wordt afgerond
10 mnd. opvoeding op Slavonisch eiken foeders en 6 mnd. rijping op fles (alc. 13,5% Vol.)

Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Classico 'Le Preare'








2018

60% Corvina Veronese, 15% Corvinone, 15% Rondinella, 10% Merlot
20-25 jaar oude stokken ; manueel geoogst (2 e helft september)
Wijngaarden op 100 tot 350 meter boven de zeespiegel met 2.700 stokken per hectare
Gevarieerde bodem: calciumcarbonaat (sterk kalkhoudend) en klei ; rendement: 60 hl/ha
60 dagen appassimento (droging van de druiven na de oogst) geeft een licht zoetje aan deze fruitige wijn en versterkt de concentratie
alc. gisting in rvs cuves en opvoeding op eiken vaten (alc. 14,0% Vol.)

Valpolicella Ripasso d.o.c. Classico Superiore 'Le Preare'










100% Corvina Veronese ; 20-25 jaar oude stokken ; manueel geoogst (mid-september)
Wijngaarden op 100 tot 200 meter boven de zeespiegel met 3.300 tot 3.500 stokken per hectare
Gevarieerde bodem: kalksteen en klei ; rendement: 90 hl/ha
alc. gisting en opvoeding in rvs cuves (alc. 12,5% Vol.)



2018

0,75

6

€

Jrg. 2016: 93 JS

70% Corvina Veronese, 15% Corvinone, 15% Rondinella
15-25 jaar oude stokken ; manueel geoogst (eind september / begin oktober)
Wijngaarden op 150 tot 350 meter boven de zeespiegel met 3.300 stokken per hectare ; rendement: 55 hl/ha
Gevarieerde bodem: voornamelijk klei met Nummulieten kalksteen (kalksteen met fossiele kalkskeletten van eencellige dieren)
Na de oogst worden de druiven eerst ca. 120 dagen lang gedroogd (30% tot-40% gewichtsverlies) en dan pas vindt de alcoholisch fermentatie plaats
Alc. gisting en volledige malolactische fermentatie in rvs cuves
24 mnd. opvoeding op Slavonisch eiken foeders en 6 mnd. rijping op fles (alc. 15,0% Vol.)

BRIGALDARA
Valpolicella Ripasso d.o.c. Superiore








Amarone della Valpolicella d.o.c.g. 'Case Vecie'








2018

0,75

6

€

91 VN | 93 FS | 4/5 BIB



2013

0,75

6

€

xx,xx

94 RP | 95 VN | 94 FS | 3/3 GR | 5/5 BIB
| 5/5 BIB

55% Corvina Veronese, 25% Corvinone, 20% Rondinella
 2015
0,75 6 €
94 VN | 96 FS | 3/3 GR
Aanplant in 1994 ; manueel geoogst (2e helft van oktober)
9,7 hectare wijngaarden in Grezzana, binnen de subzone Valpantena, op een hoogte van 450 meter boven de zeespiegel (met als gevolg een langzame, evenwichtige rijping van de druiven)
4.000 stokken per hectare op een kalkrijke kleibodem, gericht op het zuidoosten
Na de oogst worden de druiven eerst ca. 120 dagen lang gedroogd (30% tot-40% gewichtsverlies) en dan pas vindt de alcoholisch fermentatie plaats
Alc. gisting en volledige malolactische fermentatie in rvs cuves met dagelijkse toepassing van remontage en délestage
24 mnd. opvoeding op barriques en aansluitend 36 mnd. op Slavonisch eiken foeders van 25 hectoliter (alc. 16,5% Vol.)

Amarone della Valpolicella Riserva d.o.c.g. Riserva 'San Floriano'










40% Corvina Veronese, 30% Corvinone, 20% Rondinella, 10% ...
Aanplant in 1994 ; manueel geoogst (2e helft van oktober)
20 hectare wijngaarden, verdeeld over de Classico en Valpantena zone op een hoogte van 300 tot 500 meter boven de zeespiegel
4.000 tot 5.000 stokken per hectare op een kalkrijke kleibodem, gericht op het zuidoosten
Alc. gisting in rvs cuves, na afloop wordt de most circa 5 dagen lang in contact gebracht met de restanten van de Amarone, waardoor een 2 e gisting plaats vindt
Ná het repasseren wordt de wijn overgeheveld op eiken vaten, waarin de malolactische fermentatie volledig wordt afgerond
Opvoeding vindt eerst plaats in rvs vaten en daarna een aantal maanden op Slavonisch eiken foeders van 25 hectoliter (alc. 14,5% Vol.)



2011

0,75

6

€

95 RP | 95 VER | 95 FS | 3/3 GR | 5/5 BIB | 18½ PW

55% Corvina Veronese, 25% Corvinone en 20% Rondinella uit de beste, speciaal geselecteerde percelen
Aanplant in 1994 ; manueel geoogst (2e helft van oktober)
4.000 stokken per hectare op een kalkrijke kleibodem, gericht op het zuidoosten
Na de oogst worden de druiven eerst ca. 120 dagen lang gedroogd (30% tot-40% gewichtsverlies > restsuiker: 2 g/l ) en dan pas vindt de alcoholisch fermentatie plaats
Alc. gisting en volledige malolactische fermentatie in rvs cuves met dagelijkse toepassing van remontage en délestage
24 mnd. opvoeding op barriques en aansluitend 48 mnd. op Slavonisch eiken foeders van 25 hectoliter (alc. 16,5% Vol.)
Productie: 3.000 flessen (vanwege het hete groeiseizoen; normaal 5.000), 1.500 magnums en 100 jeroboams
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GINI, Sandro & Claudio | Viticoltori dal 1600
Soave d.o.c. Classico







Soave d.o.c. Classico 'La Froscà'









2020

0,75

6

€

90 VN | 4½ Perswijn

100% Garganega ; gem. 70 jaar oude stokken ; manueel geoogst begin oktober
Gecertificeerd biologisch (biodynamische wijnbouw)
Alle druiven komen uit eigen wijngaarden (totaal 12 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Monteforte d'Alpone ; rendement: 70 hl/ha
Samenstelling bodem: vulkanisch gesteente ; aanplant: 4.000 stokken/hectare, geleid volgens de Pergoletta Veronese methode
Alc. fermentatie in rvs cuves m.b.v. wilde gisten (géén toevoeging van SO2) ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
6 mnd. opvoeding sur lie op kleine rvs vaatjes + flesrijping



2016

0,75

6

€

93 VN | 93 JS | 95 WE | 5 Perswijn

100% Garganega ; gem. 90 jaar oude stokken ; manueel geoogst midden oktober
Gecertificeerd biologisch (biodynamische wijnbouw)
Alle druiven komen uit de gelijknamige Cru (6 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Monteforte d'Alpone ; rendement: 50 hl/ha
Samenstelling bodem: vulkanisch gesteente ; aanplant: 4.000 stokken/hectare, geleid volgens de Pergoletta Veronese methode
Alc. fermentatie in rvs cuves m.b.v. wilde gisten (géén toevoeging van SO2) ; malolactische vergisting werd geblokkeerd
8 mnd. opvoeding sur lie, waarvan 20% op Frans eiken barriques en 80% in rvs vaatjes, + flesrijping

Soave d.o.c. Classico 'Contrada Salvarenza' Vecchie Vigne



2016

0,75

6

€

94 VN | 94 JS | 96 WE | 94 FS | 5 Perswijn |
Wine Enthusiast 2020 Top 100 Cellar Selections #17



100% Garganega ; gem. 100 jaar oude stokken








Eenderde is pre-phylloxera / ungrafted ; manueel geoogst eind oktober
Gecertificeerd biologisch (biodynamische wijnbouw)
Alle druiven komen uit de gelijknamige Cru (5 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Monteforte d'Alpone ; rendement: 40 hl/ha
Samenstelling bodem: vulkanisch gesteente, geaderd met kalksteen en dunne lagen tufsteen ; aanplant: 4.000 stokken/hectare, geleid volgens de Pergoletta Veronese methode
Alc. fermentatie op Frans eiken (tonneaux en foeders, allemaal minimaal 3 jaar oud) m.b.v. wilde gisten (géén toevoeging van SO2) ; malolactische vergisting werd volledig toegelaten
12 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken (225 l. barriques en grote vaten) + 6 mnd. flesrijping

Recioto di Soave d.o.c.g. Classico 'Col Foscarin'











Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Riserva 'Tenuta Scajari'














2011

0,375

6

€

94 JS | 92 WE | 92 WS

100% Garganega ; gem. 70 jaar oude stokken ; manueel geoogst eind september
Gecertificeerd biologisch (biodynamische wijnbouw)
Alle druiven komen uit de gelijknamige Cru (2 hectare groot), gelegen binnen de gemeente Monteforte d'Alpone ; rendement: 6.000 kg druiven per hectare
Samenstelling bodem: tufsteen (gesteente dat opgebouwd is uit vulkanische as), geaderd met basalt (vulkanisch stollingsgesteente
Aanplant: 4.000 stokken/hectare, geleid volgens de Pergoletta Veronese methode
Na de oogst worden de druiven eerst ca. 150 tot 180 dagen lang gedroogd en dan pas vindt de alcoholisch fermentatie plaats
Alc. fermentatie op Frans eiken barriques (225 liter) m.b.v. wilde gisten (géén toevoeging van SO2) ; door het hoge restsuikergehalte stopt de fermentatie automatisch bij 13° alc.
Malolactische vergisting werd volledig toegelaten ; totaal zuren: 5,5 gram per liter ; restsuiker: 150 gram per liter
18 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken (225 l. barriques) + 6 mnd. flesrijping
Deze Recioto di Soave wordt uitsluitend in de meest uitzonderlijk gunstige oogstjaren gemaakt



2010

0,75

6

€

95 Falstaff | 18½ Vinum | 93 Wine Spectator (WS)

60% Corvina Veronese, 25% Corvinone, 10% Rondinella en 5% Oseleta
Manuele oogst in de 1e helft van oktober
Gecertificeerd biologisch
De wijngaard van Tenuta Scajari telt 15 hectare, werd aangeplant in 1995 en ligt in de frazione Campiano (400-550 meter boven de zeespiegel)
7.000 stokken per hectare op een kalkrijke kleibodem met vulkanisch gesteente, gericht op het zuid-zuidwesten ; rendement 16 hectoliter per hectare
Na de oogst worden de druiven eerst ca. 120 dagen lang gedroogd (30% tot-40% gewichtsverlies > restsuiker: 2 g/l ) en dan pas vindt de alcoholisch fermentatie plaats
Alc. gisting en volledige malolactische fermentatie in rvs cuves met dagelijkse toepassing van remontage en délestage ; malolactische fermentatie vond plaats in de zomer van het opvolgende jaar (2011)
Opvoeding vindt eerst gedurende enkele maanden plaats in rvs vaten en daarna 60 maanden op een mix van Frans eiken vaten van 25 hectoliter en op pièces bourguignonne van 228 liter
Geen filtratie vóór botteling ; 6 maanden flesrijping
Alc. 16,0% Vol. ; totaal zuren: 5,8 gram per liter ; restsuiker: 3 gram per liter ; netto droog extract: 38,5 gram per liter ; productie: 1.800 flessen (!)
Deze Amarone della Valpolicella Riserva wordt uitsluitend in de meest uitzonderlijk gunstige oogstjaren gemaakt
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ROCCA di CASTAGNOLI
Chianti Classico d.o.c.g.



2017

0,75

6

€

90% Sangiovese, 10% Canaiolo + Colorino
 2018
0,75 6 €
Het familiedomein - 850 ha groot - ligt net ten zuiden van Gaiole
100 hectare wijngaarden op 380-500 meter boven de zeespiegel, ; Albarese bodem: zeer harde, rotsachtige bodem van gelijke delen klei en zand met veel kalksteen
12 mnd. opvoeding op Slavonisch eiken foeders en vervolgens 3 mnd. op rvs cuves






92 VN



ANTICO PODERE GAGLIOLE
Colli della Toscana Centrale i.g.t. 'Valletta'








2017

0,75

6

€

94 VN

50% Sangiovese (10 ha in Panzano)+ 50% Merlot (10 ha in Castellina-in-Chianti) ; 12 tot 40 jaar oude stokken
Panzano terraswijngaarden liggen in het beroemde Conca d'Oro, een natuurlijk amfitheater, rijk aan klei, gravel en kiezelstenen
De wijngaarden in Panzano hebben de 'Galestro' bodem: zeer harde, rotsachtige bodem van 2/3 klei en 1/3 zand met wat kalksteen
Het familiedomein staat in Castellina-in-Chianti, waar de wijngaarden een 'Albarese' bodem hebben (50/50 klei/zand met veel kalksteen; iets lossere bodemstructuur)
De druivenrassen worden separaat van elkaar in rvs cuves vergist ; 16 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques, waarvan 50% nieuw eiken ; productie: 13.000 flessen


FONTODI
Chianti Classico d.o.c.g. 'Fontodi'



2017

0,75

6

€

94 VN | 94 JS | 95 WE #26 Top 100 2020

100% Sangiovese uit eigen wijngaarden in Panzano (3.500 - 6.000 stokken/hectare)   2018
0,75 6 €
Alc. gisting in rvs cuves (duur van de gisting: ca. 2 weken) ; 18 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (2 e en 3e passage barriques ; Tronçais en Allier)




Chianti Classico d.o.c.g. Gran Selezione Riserva 'Vigna del Sorbo'






2017

0,75

6

94 VN

€

96+ VN

100% Sangiovese uit de gelijknamige, eigen wijngaard in Panzano
Gecertificeerd biologisch ; aanplant: 3.500 tot 6.000 stokken per hectare
Alc. gisting in rvs cuves (duur van de gisting: over 3 weken) ; 18 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (50% nieuw eiken ; Tronçais en Allier) en 6 mnd. op eiken foeders

Colli della Toscana Centrale i.g.t. 'Flaccianello della Pieve'



2017

0,75

6

€

96 RP | 97 VN | 98 FS

100% Sangiovese ; selectie van de beste percelen ; gecertificeerd biologisch
  2017
1,50 1 €
Vlaggenschip van het familiedomein Fontodi in Panzano, eigendom van en gerund door de familie Manetti sinds 1968
Het familiedomein omvat 130 hectare, waarvan 70 hectare beplant is met wijnstokken: 6.000 stokken per hectare
Alc. gisting in rvs cuves (duur van de gisting; ca. 3 weken) ; 18 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (Tronçais en Allier) en 6 mnd. op eiken foeders
Zelfde opvoeding als van de Vigna del Sorbo, maar dan met 50+% nieuw eiken








TENUTA SETTE PONTI
Toscana rosso i.g.t. 'Oreno'









2018

0,75

6

€

94 RP | 94 VN | 97 JS | 98 FS | 98 LG | 3/3 GR

50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot
Dit is het vlaggenschip van het wijngoed
Het wijngoed en haar wijngaardareaal liggen in de wijnstreek Chianti, tussen de steden Arezzo en Florence
Tussen Arezzo en Florence bevindt zich de rivier Arno, die men kan oversteken via zeven verschillende bruggen; vandaar de naam van het wijngoed
Elk druivenras wordt apart gevinfiëerd ; alc. gisting en malolactische fermentatie in rvs cuves
18 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (Allier) en vervolgens 12 mnd. op fles

TENUTA ARGENTIERA
Bolgheri d.o.c. 'Villa Donoratico'








2018

0,75

6

€

92 RP | 94 JS | 93 FS | 17 JR | 92 DW | 3/3 GR

50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot
Wijngoed met 80 ha wijngaarden ligt op 180-200 meter hoogte, vis-à-vis Tenuta dell’ Ornellaia, en staat o.l.v. Leonardo Raspini, voorheen 14 jaar lang general manager van Tenuta dell’ Ornellaia
Manuele oogst eind september ; praktisch biologisch ; gebruik van sorteertafels om de meest gave druiven te selecteren ; overhevelen in de kelders via zwaartekracht
Elk druivenras wordt apart vergist in rvs cuves bij max. 28° Celsius ; malolactische fermentatie op Frans eiken barriques van 225 liter
12 mnd. opvoeding op een mix van Frans en Hongaars eiken barriques en tonneaux (de familie Antinori bezit eikenbossen in Hongarije) ; 6 mnd. rijping op fles

TENUTA MONTETI
Toscana rosso i.g.t. 'Caburnio





Toscana rosso i.g.t. 'Monteti'










2015

0,75

6

€

92 RP | 91 VER | 94 DW | 3/3 GR

50% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 25% Alicante-Bouschet ; manuele oogst
Druiven uit dezelfde wijngaarden als voor de Monteti, maar dan van jongere stokken
12 mnd. opvoeding: 50% in rvs vaten en 50% op Frans eiken tonneaux (70%) en barriques (30%) > daarna vindt de assemblage plaats
Botteling zonder klaring of filtering (vegan) ; 12 mnd. flesrijping



2015

0,75

6

€

93 RP | 96 FS

55% Petit Verdot, 25% Cabernet Franc, 20% Cabernet Sauvignon ; 20 jaar oude stokken
Wijngaard op 140 meter hoogte met steenachtige kleibodem ; aanplant: 6.600 stokken per hectare
Het familiedomein van Paolo Baratta - opgericht in 1998 - telt 57 hectare, waarvan 28 hectare beplant is met wijnstokken
Locatie: Capalbio (het uiterste zuiden van de Maremma, dicht bij de grens met Lazio), op de 425 meter hoge 'Monteti' heuvel
Oenoloog is Christian Coco, bijgestaan door de beroemde oenoloog-consultant Carlo Ferrini.
Alle druivenrassen en percelen worden separaat gevinifieerd en blijven in hun eigen vat tot aan de assemblage
18 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (70% nieuw eiken en 30% 2 e passage) ; botteling zonder klaring of filtering (vegan) ; 24 mnd. flesrijping
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CAPRILI
Brunello di Montalcino d.o.c.g.












2016

0,75 12

€

95 RP | 94 VN | 94 JS

100% Sangiovese grosso
Familiewijngoed, opgericht door Alfo Bartolommei in 1965, met een wijngaardareaal van 21 hectare
Eerste oogst van hun Brunello di Montalcino was in 1978 en werd in 1983 op de markt gebracht
De Brunello Riserva Adalberto komt van de wijngaard Vigna Madre, aangelegd in 1965, met een jaarlijkse productie van circa 4.000 flessen
De Sangiovese-stokken voor de productie van Brunello di Montalcino, staan aangeplant in de volgende, drie eigen wijngaarden:
- Vigna del Ceppo Nero, Vigna del Pino, en Vigna Quadrucci ; allen op een hoogte tussen 225 tot 340 meter, gericht op de zee (zuidwesten)
Deze wijngaarden bevinden zich in de zuidwestelijke subzone van Montalcino (Tavernelle), met buren als Case Basse di Soldera en Pieve Santa Testituta di Gaja
Bodemsamenstelling: klei, zand, kiezel, kalksteen, mergel, fossielen
Voor de alc. fermentatie in rvs cuves gebruikt Giacomo Bartolommei uitsluitend natuurlijke, wilde gisten ; malolactische fermentatie in cementen cuves
36 mnd. opvoeding in Slavonisch eiken foeders, gevolgd door 4 mnd. rijping op de fles

ALTESINO
Brunello di Montalcino d.o.c.g.








2013

0,75

6

€

94+ RP | 93 VN | 94 JS | 95 WS

100% Sangiovese ; 36 mnd. opvoeding op Slavonisch eiken foeders
 2016
0,75 6 €
Het wijngoed beslaat 80 hectare, waarvan 44 hectare beplant is met wijnstokken
De diverse eigen wijngaarden liggen verspreid over verschillende subzones, zowel ten zuiden als ten noorden van Montalcino
Bodemsamenstelling: kalkrijke, zanderige leembodem
Alc. fermentatie in rvs cuves ; 36 mnd. opvoeding in 5.000 en 10.000 liter foeders van Slavonisch eiken, gevolgd door 6 mnd. flesrijping

Campania

95+ RP | 94 VN | 95 JS

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

Le MASCIARE
Greco di Tufo d.o.c.g. 'Le Masciare'






2019

0,75

6

€

Jrg. 2017: 91 VN

100% Fiano uit één enkele wijngaard (bestaande uit 2 percelen) in het dorp Chianchetelle, onderdeel van de gemeente Chianche (AV)
Wijngaard ligt op 620 meter hoogte, werd in 1987 aangeplant, en heeft een vulkanische bodem, rijk aan minerale sedimenten en tufsteen; manuele oogst v.a. de 2 e helft oktober
Pre-fermentatie koude schilweking op 5° Celsius ; alc. fermentatie op rvs cuves ; 6-7 mnd. opvoeding in rvs tanks ; serveren op 10° Celsius

Fiano di Avellino d.o.c.g. 'Le Masciare'



2019

0,75

6

€

Jrg. 2017: 91 VN

100% Fiano uit één enkele wijngaard in het dorp Arianiello, onderdeel van de gemeente Lapio (AV)



Wijngaard ligt op 500 meter hoogte, werd in 2005 aangeplant, en heeft een vulkanische bodem met een klei- en leemachtige bovenlaag ; manuele oogst v.a. de 2 e helft oktober
Pre-fermentatie koude schilweking op 5° Celsius ; alc. fermentatie op rvs cuves ; 6-7 mnd. opvoeding in rvs tanks ; serveren op 10° Celsius

Irpinia d.o.c. 'Campi Taurasini'






2015

0,75

6

€

92 VN

100% Aglianico, selectie van de meest gave druiven afkomstig uit 4 ha wijngaarden in de gemeente Paternopoli (AV) ; manuele oogst eind oktober / begin november
Percelen telen gem. 3.500 stokken per hectare en liggen op 420 tot 500 meter hoogte, werd in 2005 aangeplant, en heeft een vulkanische bodem met een kalkhoudende, kleiachtige bovenlaag
Pre-fermentatie koude schilweking gedurende 2 dagen ; alc. fermentatie op rvs cuves ; 20 mnd. opvoeding in rvs tanks en 6 mnd. op fles ; serveren op 18° Celsius

Puglia

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

LUCCARELLI
Primitivo di Manduria d.o.c. 'Campo Marina'







2020

0,75

6

€

100% Primitivo ; 20-40 jaar oude stokken
Druiven komen uit 2 gemeenten in de Salento regio (provincie Taranto): Manduria en Sava
Bodemsamenstelling: roodgekleurde, ijzerrijke bodem op een kalkrijke steen-/rotsachtige onderbodem
Alc. en malolactische fermentatie in rvs cuves ; 8-10 mnd. opvoeding op een mix van Amerikaans en Frans eiken vaten ; 12 mnd. rijping op de fles

Sardegna

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

SIDDÙRA
Vermentino di Gallura d.o.c.g. 'Spèra'









2019

0,75

6

€

100% Vermentino ; manueel geoogst ; 'Spèra' betekent 'een straal van licht' in het Gallurese dialect
Familiewijngoed van Massimo Ruggero, in de gemeente Luogosanto, binnen de provincie Olbia-Tempio, in het noordoosten van het eiland
Wijngaarden liggen in het hart van de appellatie Gallura (minerale wijnen) , op circa 250 meter boven de zeespiegel en zijn beplant met 5.600 stokken per hectare
Bodemsamenstelling: granieten bodem, bedekt met lagen zand en klei, en arm aan organische stoffen
De wijngaarden worden beheerd door agronoom Luca Vitaletti en in de kelders zwaait wijnmaker Dino Dini de scepter
Alc. fermentatie m.b.v. natuurlijke, wilde gisten op 12° - 13° Celsius in temperatuur-gecontroleerde rvs cuves ; opvoeding sur lie in stalen tanks

Sicilia

92 JS | 93 WinesCritic |
Golden Medal Mundus Vini

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

CURATOLO ARINI
Marsala d.o.c. Superiore dolce 'Garibaldi'





N.V.

0,75

6

€

50% Grillo, 25% Catarratto en 25% Inzolia ; familiewijngaarden in en rondom de stad Marsala, binnen de provincie Trapani in het noordwesten van het eiland
60 mnd. opvoeding in een mix van Slavonisch eiken vaten plus eiken barriques en tonneaux, van zowel Frans als Amerikaans eiken ; restsuikergehalte: 110 gram per liter
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ITALIË
Sicilia

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

CRISTO di CAMPOBELLO







Familiewijngoed van de familie Carmelo Bonetta, 50 hectare groot
Ligging: bij de kustplaats Campobello di Licata (slechts 8.000 meter verwijderd van de zee), in de provincie Agrigento
Wijngaardareaal: 30 hectare in heuvelachtig gebied, liggend op 230 tot 270 meter boven de zeespiegel, met 4.000 tot 5.000 stokken per hectare
Bodemsamenstelling: diep, mineraalrijk (zouten), bestaande uit een mix van kalksteen, krijt en calciumsulfaat (gips), met een kiezelachtige, zanderige bovenlaag
Duurzame wijnbouw, veel respect voor de natuurlijke omgeving, geen gebruik van kunstmest, pesticiden en herbiciden worden zoveel mogelijk geweerd
Wijnmakers zijn niemand minder dan Riccardo Cotarella (een van de meest beroemde oenologen van heel Italië) en Giuseppe Lentini

Terre Siciliane i.g.t. 'CDC' bianco



2020

0,75

6

€



2020

1,50

1

€



45% Grillo, 25% Chardonnay, 15% Inzolia, 15% Catarratto ; manuele oogst





De specifieke wijngaarden (4.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Favarotta, Cristo en Musta
Alc. gisting op 8°-10° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
4 mnd. opvoeding sur lie in temperatuur regulerende rvs-tanks met een inhoud van 100, 50 en 25 hectoliter + 2 mnd. rijping op de fles vóór release

Terre Siciliane i.g.t. 'CDC' rosato







2020

0,75

6

€

Terre Siciliane i.g.t. 'CDC' rosso



2018

0,75

6

€



2018

1,50

1

€



25% Nero d'Avola, 25% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 25% Syrah ; manuele oogst





De specifieke wijngaarden (5.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Musta en Favarotta
Alc. gisting op 22°-24° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
6 mnd. opvoeding sur lie in temperatuur regulerende rvs-tanks met een inhoud van 100, 50 en 25 hectoliter + 6 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Adènzia' bianco







2020

0,75

6

€

88 RP

Jrg. 2019: 90 VN + 90 WE

50% Grillo, 50% Inzolia ; manuele oogst
De specifieke wijngaarden (4.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Favarotta en Cristo
Alc. gisting op 8°-10° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
3 mnd. opvoeding sur lie in temperatuur regulerende rvs-tanks met een inhoud van 100, 50 en 25 hectoliter + 3 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Adènzia' rosso



2017

0,75

6

€



2018

0,75

6

€



50% Nero d'Avola, 50% Syrah ; manuele oogst





De specifieke wijngaarden (5.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Musta en Favarotta
Alc. gisting op 22°-24° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
12 mnd. opvoeding op (geautomatiseerde) Frans eiken vaten met een inhoud van 110 hectoliter + minimaal 12 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Lalùci'





Jrg. 2019: 91 Falstaff (FS)

100% Nero d'Avola ; manuele oogst
De specifieke wijngaarden (5.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij het dorpje Favarotta
Alc. gisting op 12° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
4 mnd. opvoeding sur lie met wekelijkse bâtonnage in temperatuur regulerende rvs-tanks met een inhoud van 100, 50 en 25 hectoliter + 2 mnd. rijping op de fles vóór release



2020

0,75

6

€

92 FS | Jrg. 2016: 92 RP

Jrg. 2019: 91 VN + 91 WE + 92 FS

100% Grillo ; manuele oogst
De specifieke wijngaarden (4.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Cristo en Musta
Alc. gisting op 8°-10° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
4 mnd. opvoeding sur lie in temperatuur regulerende rvs-tanks met een inhoud van 100, 50 en 25 hectoliter + 2 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Laudàri'



2019

0,75

6

€



2018

1,50

1

€

Jrg. 2018: 90 RP | 90 FS



100% Chardonnay (Dijon klonen) ; manuele oogst





De specifieke wijngaarden (4.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn liggen bij de dorpjes Cristo en Favarotta
Alc. gisting op 8°-10° Celsius ; bij aanvang in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist) en eindigend in Frans eiken vaten
3-4 mnd. opvoeding sur lie met wekelijkse bâtonnage op Frans eiken vaten, plus 8-12 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Lusirà' Syrah



2016

0,75

6

€



2016

1,50

1

€

93+ FS | 17+ Jancis Robinson MW



100% Syrah ; manuele oogst





De specifieke wijngaard (5.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn ligt bij het dorpje Musta
Alc. gisting op 22°-24° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
14 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques met een inhoud van 225 liter ( (Nevers, Tronçais en Allier ; eenderde nieuw eiken) + minimaal 12 mnd. rijping op de fles vóór release

Sicilia d.o.c. 'Lu Patri'



2017

0,75

6

€

Jrg. 2016: 94 FS |



2017

1,50

1

€

5/5 Bibenda/FIS | 4/4 Vitae/AIS



100% Nero d’Avola ; manuele oogst





De specifieke wijngaard (5.000 stokken/ha) voor de productie van deze wijn ligt bij het dorpje Musta
Alc. gisting op 22°-24° Celsius in computer gestuurde, temperatuur regulerende rvs cuves (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
14 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques met een inhoud van 225 liter ( (Nevers, Tronçais en Allier ; eenderde nieuw eiken) + minimaal 12 mnd. rijping op de fles vóór release
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SPANJE
Catalunya

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

MAS MARTINET VITICULTORS
Priorat d.o.ca. 'Martinet Bru'











2019

0,75

6

€

92 RP | 92 VN



2019

1,50

1

€

92 RP | 92 VN

Garnatxa negra, Carinyena, Syrah en een heel klein beetje Merlot (minder dan 10%) en Cabernet Sauvignon (minder dan 10%)
Gemiddeld 40 jaar oude stokken, manueel geoogst
Het wijngaardareaal is verdeeld over 5 verschillende percelen, 25 hectare in totaal
Alle wijngaarden liggen op een op het zuiden gerichte helling
Typische Llicorella bodem, de beroemde bodemsoort die men in Priorat vindt:
Gecertificeerd biologisch ; biodynamisch
Vinificatie: elk druivenras (gedeeltelijk hele trossen) wordt separaat vergist in rvs tanks ; 19 mnd. opvoeding in eiken vaten (inhoud: 4.000 liter)
Mas Martinet, een van de beste en invloedrijkste wijngoederen van Priorat, werd opgericht door José Luis Pérez, die net als René Barbier en Alvaro Palacios tot de pioniers van de regio wordt gerekend.
In 1996 heeft hij de leiding overgedragen aan zijn dochter: Sara Pérez, afgestudeerd oenoloog en echtgenote van René Barbier junior
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SPANJE
Catalunya

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

VENUS ''LA UNIVERSAL''
Montsant d.o. 'Dido' blanc



2019

0,75

6

€

93 RP



50% Macabeu, 40% Garnatxa blanca, 10% Cartoixà (= Xarel·lo)







25 tot 70 jaar oude stokken op kalkstenen bodem, manueel geoogst
Gecertificeerd biologisch ; biodynamisch
Vinificatie: 20% kreeg gedurende 15 dagen een koude schilweking vóór vergisting, de rest werd direct geperst ; uitsluitend inheemse gisten werden gebruikt
9 mnd. opvoeding op Frans eiken vaten van diverse maten (inhoud: 300 tot 4.000 liter) ; daarna verbleef de wijn gedurende 6 mnd. in betonnen cuves
Sara Pérez, afgestudeerd oenoloog en echtgenote van René Barbier junior, is de dochter van José Luis Pérez, die net als René Barbier en Alvaro Palacios tot de pioniers van de regio worden gerekend.

Montsant d.o. 'Dido' tinto










2018

0,75

6

€

93+ RP

60% Garnatxa negra, 20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon, Merlot en Carinyena (= Carignan)
15 tot 30 jaar oude stokken op granieten bodem, manueel geoogst
Gecertificeerd biologisch ; biodynamisch
Vinificatie: de Grenache en de Syrah werden samen vergist, waarvan 30% als hele trossen en een lange schilweking ; de rest van de druiven werd ontrist en kreeg een korte schilweking ;
de vergisting vond voornamelijk plaats in betonnen cuves en er werden uitsluitend inheemse gisten gebruikt
60% kreeg een opvoeding op Frans eiken vaten en foeders, met een inhoud variërend van 300 tot 4.000 liter ; de rest in betonnen cuves ; totale duur van de opvoeding: 16 maanden
Sara Pérez, afgestudeerd oenoloog en echtgenote van René Barbier junior, is de dochter van José Luis Pérez, die net als René Barbier en Alvaro Palacios tot de pioniers van de regio worden gerekend.

CELLER VIDAL
Cava d.o. 'Honor' Brut Selecció






Cava d.o. 'Honor' Brut Rosat





N.V.

0,75

6

€



N.V.

0,75

6

Gold Medal Berliner Wein Trophy
d’Or Concours Mondial de Bruxelles

€

100% Trepat ; manuele oogst
Alle druiven komen uit de beste wijnstreek voor de productie van Cava: Penedès
Bodemsamenstelling: veel kalksteen, calciumcarbonaat, klei en zand met een goede diepte en drainage
Vinificatie: método tradicional ; druk: 6 bar ; restsuiker: 10 gram/liter ; alc. 11,5% Vol. ; 12 mnd. sur lie rijping (9 mnd. is het wettelijke minimum)

Cava d.o. 'Honor' Brut Ecològic Selecció








50% Xarel·lo, 30% Macabeu, 20% Parellada ; manuele oogst ; 50 jr. oude stokken
 N.V.
1,50 1 €
Médaille
Alle druiven komen uit de beste wijnstreek voor de productie van Cava: Penedès
Celler Jan Vidal ging in 1970 van start en produceert al 40 jaar elegant gestijlde Cavas i.s.m. families van kleine druiventelers
Bodemsamenstelling: veel kalksteen, calciumcarbonaat, klei en zand met een goede diepte en drainage
Vinificatie: método tradicional ; druk: 6-7 bar ; restsuiker: 10 gram/liter ; alc. 11,5% Vol. ; 14 mnd. sur lie rijping (9 mnd. is het wettelijke minimum)



N.V.

0,75

6

€

50% Xarel·lo, 30% Macabeu, 20% Parellada ; manuele oogst ; 50 jr. oude stokken
Gecertificeerd biologisch (organisch) en vegan-vriendelijk
Alle druiven komen uit de beste wijnstreek voor de productie van Cava: Penedès
Bodemsamenstelling: veel kalksteen, calciumcarbonaat, klei en zand met een goede diepte en drainage
Vinificatie: método tradicional ; druk: 6 bar ; restsuiker: 9 gram/liter ; alc. 11,5% Vol. ; 12 mnd. sur lie rijping (9 mnd. is het wettelijke minimum)

Galicia

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

DO FERREIRO | GERARDO MÉNDEZ
Rías Baixas d.o. 'Do Ferreiro' Albariño













2019

0,75

6

€

92+ RP

100% Albariño ; niet-gecertificeerd biologisch ; manuele oogst
Voor deze wijn zijn de druiven gebruikt van 12 jaar oude stokken, aangeplant in de subzone Val do Salnés van Rías Baixas, in de provincie Pontevedra
De bodegas is in 1973 opgericht en heeft 11 hectare wijngaarden die uit 164 minuscule perceeltjes bestaan, elk anders in hoogte, bodemsamenstelling en ligging t.o.v. de zon en zee
3 hectare heeft stokken die over 50 jaar oud zijn en 1 hectare is beplant met stokken die ouder zijn 200 jaar
Bodemsamenstelling: verweerd graniet, lokaal Xabre genoemd, met een alluviale bovenlaag
Gerardo Méndez en zijn vader Francisco behoren tot een kleine groep van 14 producenten van het eerste uur,
die het ware potentieel van Rías Baixas aantoonde en grondlegger was van de originele in 1988 gevormde denominacion origen Rías Baixas
Gerardo’s zoon Manuel is sinds de oogst van 2015 hoofd-wijnmaker en onderzoekt aan de hand van hoogte, bodem en de ligging t.o.v. de zon de verschillen tussen de percelen
Manuel’s oudere zus, Encarna, is verantwoordelijk voor de algehele organisatie: zowel in de wijngaarden als op het domein zelf
Elk perceel wordt afzonderlijk van elkaar gevinifieerd: pre-fermentatie schilweking op 15° Celsius ; langzame alc. gisting (24 dagen) m.b.v. wilde gisten in temperatuur regulerende rvs cuves
6 mnd. opvoeding sur lie in stalen tanks ; samenstelling van de blend en dan botteling
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SPANJE
La Rioja (Alta)

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

FINCA LA EMPERATRIZ | Hermanos Hernáiz


Finca La Emperatriz is vernoemd naar de Spaanse Eugenia de Montijo, ooit Keizerin van Frankrijk door haar huwelijk met Napoleón III (bedenker van het ‘’Cru‘’ systeem in Bordeaux)



Het 101 hectare grootte wijngoed is sinds 1996 in handen van de gebroeders Hernáiz, die de Finca de broodnodige financiele injectie hebben gegeven:
- geheel nieuwe outillage t.b.v. de vinificatie in de wijnkelders
- de enorm grote, single vineyard opsplitsen in diverse percelen, op basis van verschil in bodem, hoogte, ligging t.o.v. de zon (elk perceel wordt individueel gemanaged)
- invoering van nieuwe productielijnen v.a. 2019 ; de introductie van inheemse, wilde gisten ; het gebruik van nieuw eiken verminderen ; etc.



Wijngaardareaal: 80 hectare in het dorp Baños de Rioja, binnen de beste sub-zone van de wijnstreek La Rioja: Rioja Alta



Ligging: op een plateau, 570 meter boven de zeespiegel, 12 km ten zuiden van de plaats Haro en uitkijkend over Sierra Cantabria en Sierra de La Demanda



Aanplant: 5.000 stokken per hectare ; op 40 hectare staan stokken die zijn aangeplant in de jaren ’50 van de 20e eeuw



Bodemsamenstelling: organisch arme, alluviale bodem (oude rivierbedding), zanderig met een 40 cm diepe toplaag bedekt met kleine en grote witte kiezelstenen



Niet-gecertificeerd biologisch (in conversie)

Rioja d.o.ca. 'El Jardín de La Emperatriz' blanco







2019

0,75

6

€

100% Viura ; manuele oogst in de eerste week van oktober
Gemiddeld 60 jaar oude stokken ; 80% bestaat uit bush vines ; rendement: 42,9 hectoliter per hectare
Pre-fermentatie koude schilweking op 8° Celsius, gedurende 48 uur in zuurstofloze rvs tanks (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
Alc. gisting op 15° Celsius in temperatuur regulerende rvs cuves ; 2 mnd. opvoeding sobre lías (sur lie) in rvs-tanks

Rioja d.o.ca. 'Finca La Emperatriz' Gran Vino blanco



2016

0,75

6

€



2016

1,50

3

€

93 RP | 94 TA



100% Viura ; manuele oogst in de tweede week van oktober







50 tot 65 jaar oude stokken ; 100% bush vines ; rendement: 42,9 hectoliter per hectare
Selectie van de meest gave druiven a.d.h.v. sorteertafels ; pre-fermentatie schilweking, gedurende 6 uur (zachte persing, alleen het vrij afgelopen sap wordt vergist)
Alc. gisting nam 4 mnd. in beslag: 50% vergist in betonnen cuves en 50% in Frans eiken barriques (225 liter inhoud) ; bâtonnage werd met grote tussenpozen uitgevoerd
20 mnd. opvoeding sobre lías (sur lie): eerst 10 mnd. in een betonnen tank, en daarna 10 mnd. op Frans eiken vaten (eenderde nieuw, eenderde 2 e passage, en eenderde 3e passage)
Gelimiteerde productie

Rioja d.o.ca. 'El Jardín de La Emperatriz'





Rioja d.o.ca. 'Terruño'









2017

0,75

6

€

91 RP | 93 JS | 90 TA

90% Tempranillo, 5% Garnacha tinta, 2% Graciano, 2% Viura, 1% Maturana tinta
 2017
1,50 6 €
25 jaar oude stokken ; manuele oogst in de laatste week van september
Rendement: 43,5 hectoliter per hectare
Alc. gisting (deels m.b.v. wilde, inheemse gisten) in rvs cuves ; malolactische fermentatie: deels in rvs cuves, deels in betonnen cuves
Vanaf maart 2018 kreeg deze wijn 12 mnd. opvoeding op eiken vaten: 70% Amerikaans eiken en 30% Frans eiken.



2015

0,75

6

€

92+ RP | 93 JS | 93 TA

100% Tempranillo ; manueel geoogst
Druiven zijn afkomstig uit 1 enkel perceel, aangeplant in 1996 en biologisch/organisch onderhouden
De druiven werden in zijn geheel gevinifieerd: ze scheurden open onder hun eigen gewicht
Alc. gisting vond plaats in open rvs cuves m.b.v. wilde, inheemse gisten
16 mnd. opvoeding op eiken vaten: 80% op Frans eiken, 100% nieuw, en 20% op Amerikaans eiken, 2 e passage (al één keer eerder gebruikt)
Gelimiteerde productie: 21.552 flessen (75 cl) en 177 magnums (150 cl)

Rioja d.o.ca. 'Finca La Emperatriz' Gran Vino



2016

0,75

6

€



2016

1,50

3

€



70% Tempranillo, 25% Garnacha tinta, 5% Viura ; 100% bush vines









50 tot 65 jaar oude stokken ; manuele oogst tussen 18 en 20 oktober 2016
Rendement: 32,17 hectoliter per hectare
Selectie van de meest gave druiven a.d.h.v. sorteertafels ; 100% ontrist ; 40% van de druiven werd gekneusd, 60% scheurt open onder hun eigen gewicht
Pre-fermentatie koude schilweking, gedurende 5 dagen
Alc. gisting m.b.v. 100% wilde, inheemse gisten in betonnen cuves, met dagelijkse remontage (het overpompen van de wijn)
Na 20 dagen post-fermentatieve maceratie (schilweking) werd de most overgebracht op Fran eiken vaten, waar de malolactische fermentatie plaats vond
18 mnd. opvoeding op eiken vaten: 60% op Frans eiken, 100% nieuw, en 40% op Amerikaans eiken, 2 e passage (al één keer eerder gebruikt)
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SPANJE
Aragón

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

ALTO MONCAYO
Campo de Borja d.o. 'Veraton'




100% Garnacha tinta (Grenache noir) ; manuele oogst
30 tot 50 jaar oude bush vines
16 mnd. opvoeding op een mix van Frans en Amerikaans eiken vaten - deels nieuw

Campo de Borja d.o. 'Alto Moncayo'







2018
2018

0,75 12 €
1,50 1 €



2018
2018

0,75 12 €
1,50 1 €

100% Garnacha tinta (grenache noir) ; manuele oogst

40 tot 70 jaar oude bush vines
20 mnd. opvoeding op een mix van Frans en Amerikaans eiken vaten - 100% nieuw eiken

Castilla y León

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

TELMO RODRÍGUEZ
Rueda d.o. 'Basa'




Rueda Verdejo d.o. 'El Transistor'




2020

0,75 12

€



2019

0,75 12

€

91 RP

0,75

€

93 JS | 93 FS

100% Verdejo ; 30+ jaar oude stokken ; niet-gecertificeerd biologisch
Alc. gisting in een mix van eiken barriques, eiken foeders en betonnen cuves
6 mnd. flesrijping ; botteling vond plaats in juni 2020 ; productie: 13.734 flessen

OSSIAN Vides y Vinos |

José María Ruíz, tevens eigenaar van Pago de Carraovejas

Castilla y León blanco v.t. 'Ossian'









85/90 % circa 10 jaar oude stokken Verdejo + 15/10 % Viura
Alc. gisting in rvs cuves en opvoeding in rvs tanks
2 mnd. flesrijping ; botteling vond plaats in december 2019



2018

6

100% Verdejo ; 80-100+ jaar oude bush vines ; manuele oogst
Gecertificeerd biologisch ; vegan-vriendelijk
Wijngaarden omgeven met dennenbomen, gelegen in het dorp Nieva, bij de stad Segovia, op 850-900 meter hoogte
Bodemsamenstelling: organisch-arme, zandbodem met lagen leisteen
Pre-fermentatie koude schilweking ; alc. gisting van hele trossen m.b.v. wilde gisten, in rvs cuves
9 mnd. opvoeding sobre lías op een mix van Frans eiken vaten, deels nieuw, met regelmatige bâtonnage + 12 mnd. flesrijping
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SPANJE
Castilla y León

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

TAMARAL
Ribera del Duero d.o. 'Tamaral' Roble






Ribera del Duero d.o. 'Tamaral' Crianza









2019

0,75

6

€

100% Tinto Fino (Tempranillo) ; 15 tot 40 jaar oude stokken
Familiewijngoed, opgericht in 1997 met totaal 50 hectare wijngaarden in Padilla de Duero en Pesquera de Duero, beide in de provincie Valladolid
Ligging: 900 meter boven de zeespiegel ; bodemsamenstelling: klei, kalksteen ; rendement: 55 hectoliter per hectare
De familie De Santiago bewerkt al 4 generaties de wijngaarden, maar pas in 1997 begonnen zij zelf de wijnen te vinifieren
Alc. gisting in rvs cuves op 26° Celsius ; 4 mnd. opvoeding op Amerikaans eiken vaten



2016

0,75

6

€

PAGO DE CARRAOVEJAS |

José María Ruíz, tevens eigenaar van Ossian Vides y Vinos

Ribera del Duero d.o. 'Pago de Carraovejas' Crianza



2017

0,75

6

€



2018

0,75

6

€



94% Tinto Fino (Tempranillo), 4% Cabernet Sauvignon, 2% Merlot (jrg. 2017)








91% Tinto Fino (Tempranillo), 6% Cabernet Sauvignon, 3% Merlot (jrg. 2018)
Het wijngoed werd in 1987 opgericht , 3 km buiten Peñafiel, in de provincie Valladolid
Wijngaardareaal: inmiddels 200 hectare wijngaarden, 850 meter boven de zeespiegel ; manueel geoogst
Bodemsamenstelling: rots, kalksteen, klei, rode leem ; rendement: 45 hectoliter per hectare
De eerste oogst was in 1991: 70.000 kg druiven, afkomstig van 25 hectare wijngaarden
Alc. gisting m.b.v. inheemse gisten in rvs cuves en 150 hectoliter Frans eiken vaten ; malolactische fermentatie in 200 hectoliter Frans eiken vaten



12 mnd. opvoeding op een mix van Frans Allier (80%) en Amerikaans Ohio & Missouri eiken vaten (20%) ;

SEI SOLO |

93 GP | 93 VN | 92 JS | 92+ FS | 91 WS | 91 TA

⅓ fine grain nieuw eiken en de rest 3e passage

het persoonlijke project van Javier Zaccagnini, ex-oprichter én oenoloog / technisch directeur van bodegas Aalto

Ribera del Duero d.o. 'Sei Solo Preludio'










91 GP | 91 VN

100% Tinto Fino (Tempranillo) ; 45 tot 100 jaar oude stokken (60% ouder dan 80 jaar)
Druiven volledig afkomstig uit de gemeente Pesquera de Duero
Familiewijngoed, opgericht in 1997 met totaal 50 hectare wijngaarden in Padilla de Duero en Pesquera de Duero, beide in de provincie Valladolid
Ligging: 900 meter boven de zeespiegel ; bodemsamenstelling: rots, kalksteen ; rendement: 45 hectoliter per hectare
De familie De Santiago bewerkt al 4 generaties de wijngaarden, maar pas in 1997 begonnen zij zelf de wijnen te vinifieren
Alc. gisting in rvs cuves op 26° Celsius ; 14 mnd. opvoeding op eiken vaten, 60% Amerikaans en 40% Frans



2018

0,75

6

€

100% Tinto Fino (Tempranillo) ; vnl. 60 tot 90 jaar oude stokken ; manuele oogst
Vier wijngaarden in en rondom het dorpje La Horra, in de provincie Burgos, het hart van de d.o. Ribera del Duero, vlak bij de wijngaarden van Peter Sisseck’s Dominio de Pingus
Sei Solo is in 2007 opgericht door Javier Zaccagnini en zijn zoon Michael
Javier Zaccagnini was de directeur van de Consejo Regulador van Ribera del Duero, tussen 1992 en 1998 én oprichter / oenoloog / directeur van bodegas Aalto
In de beginjaren werden de druiven verkocht aan bodegas Aalto ; vanaf 2011 werden de druiven gebruikt voor het eigen label: Preludio de Sei Solo
Bodemsamenstelling: klei, kalksteen, zand en kiezels (percentages verschillen per perceel)
Elk perceel wordt individueel geoogst, gevinifieerd en opgevoed ; productie: circa 19.000 flessen
Alc. gisting in een mix van cuves, bestaande uit rvs en eiken vaten ; malolactische fermentatie geschiedt geheel op eiken vaten
16 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (228 liter inhoud) en Frans eiken vaten van 600 liter ; 40% nieuw eiken

AALTO

(wijngaarden in 9 dorpen, verspreid over de provincies Burgos en Valladolid)

Ribera del Duero d.o. 'Aalto'



2018

0,75

6

€



2018

1,50

1

€



100% Tinto Fino (Tempranillo) ; vnl. 40 tot 80 jaar oude stokken ; manuele oogst








Oorspronkelijk stond het wijngoed in Roa (Valladolid), opgericht in 1999 ; het nieuwe, huidige wijngoed staat sinds 2004 in Quintanilla de Arriba (Valladolid)
Opgericht door Mariano García (voormalig wijnmaker op Vega Sicilia, 30 jaar lang) en Javier Zaccagnini (voormalig directeur van de Consejo Regulador van Ribera del Duero, 6 jaar lang)
Wijngaardareaal: 110 hectare, verdeeld over 200 percelen, verspreid over 9 dorpen (o.a. Roa, La Horra, La Aguilera, Fresnillo, en Moradillo)
Bodemsamenstelling: klei, kalksteen, zand en kiezels (percentages verschillen per perceel) ; elk perceel wordt individueel geoogst, gevinifieerd en opgevoed
Alc. gisting in een mix van cuves, bestaande uit rvs, eiken en beton ; malolactische fermentatie geschiedt geheel op eiken vaten
16 mnd. opvoeding op een mix van eiken vaten: 50% bestaat uit nieuw Frans eiken (50%), en 50% uit 2 e + 3e + 4e passage Frans en Amerikaans eiken

Ribera del Duero d.o. 'Aalto PS'






2019

0,75

6

€

100% Tinto Fino (Tempranillo) ; vnl. 60 tot 90 jaar oude stokken ; manuele oogst
Alc. gisting in een mix van cuves, bestaande uit rvs, eiken en beton ; malolactische fermentatie geschiedt geheel op eiken vaten
19 mnd. opvoeding op 100% nieuw Frans eiken vaten
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SPANJE
Castilla y León

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

TEMPOS VEGA SICILIA
Ribera del Duero d.o. 'Alión'










Ribera del Duero d.o. 'Valbuena'







0,75

6

€

94 RP | 95 JS



2016

0,75

3

€

96 RP | 96 VN | 95 JS | 96 FS

95-94% Tinto Fino (Tempranillo) en 5-6% Merlot ; 20+ jaar oude stokken
Het wijngoed staat in de gemeente Valbuena de Duero, in de provincie Valladolid, en beslaat ca. 1.000 hectare
140 hectare wijngaarden zijn bestemd voor de productie van Valbuena
Alc. gisting in temperatuur regulerende rvs cuves ; 18 mnd. opvoeding op 100% nieuw eiken barriques, 50% Frans en 50% Amerikaans
Na deze periode aan opvoeding worden de twee basiswijnen geblend en wordt de wijn 18 mnd. lang opgevoed in eiken foeders die maximaal 5 jaar oud zijn
Botteling vindt plaats zonder filtering of klaring

Ribera del Duero d.o. 'Único'






2017

100% Tinto Fino (Tempranillo) ; gem.30 jaar oude stokken
De wijn wordt op een eigen wijngoed gemaakt, bij de gemeente Peñafiel in de provincie Valladolid ; eerste jaargang was 1994
Wijngaarden liggen op 15 km afstand van de wijngaarden voor de productie van Vega Sicilia’s Único en Valbuena
Druiven komen uit de 35 hectare Alión wijngaarden, maar ook uit de wijngaarden van bodega Vega Sicilia en zelfs van lokale, speciaal geselecteerde druiventelers
Alc. gisting in temperatuur regulerende eiken vaten
14 mnd. opvoeding op 100% nieuw Frans eiken (Nevers) barriques met een inhoud van 225 liter, afkomstig van de tonneliers Radoux, Taransaud, Saury en Vicard
24 mnd. flesrijping



2010

0,75

3

€

97 RP | 98 VN | 99 JS | 98 DEC | 99 FS | 100 TA
96 RP | 98 JS

94% Tinto Fino (Tempranillo) en 6% Cabernet Sauvignon ; gem.35 jaar oude stokken
 2011
0,75 3 €
Het wijngoed staat in de gemeente Valbuena de Duero, in de provincie Valladolid, en beslaat ongeveer 1.000 hectare
Momenteel is meer dan 250 hectare aangeplant voor de productie van Alión, Valbuena en Único
Alc. gisting in temperatuur regulerende eiken vaten
Totaal 10 jaar opvoeding: 72 mnd. op eiken en minimaal 48 mnd. op fles:
eerst 12 mnd. op nieuwe Frans eiken barriques, vervolgens rijpt de wijn nog een periode, afhankelijk van het oogstjaar, op Amerikaans eiken barriques ;
hierna wordt de wijn overgeheveld in grote eiken foeders die een inhoud hebben van 20.000 liter ; uiteindelijk vindt de botteling en rijping op fles plaats

Murcia

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

CASA CASTILLO
Jumilla d.o. 'Vino de Finca'



2018

0,75

6

€

93 GP | 93 RP

0,75 12

€

93 RP

76-75% Monastrell (Mourvèdre) + 24-25% Garnacha tinta ; 10 tot 30 jaar oude bush vines

Gecertificeerd biologisch

Wijngaarden liggen op de koele slopen van de Sierra del Molar, op 750 meter hoogte

Druiven komen uit 4 speciaal geselecteerde percelen ; manuele oogst

Bodemsamenstelling: zanderige klei, kalksteen, alluviaal, gravel

Het wijngoed werd in 1941 gekocht door de grootvader van de huidige eigenaar en wijnmaker: José María Vicente

Alc. gisting van hele trossen m.b.v. wilde, inheemse gisten in betonnen cuves op relatief lage temperaturen

12 mnd. opvoeding op Frans eiken demi-muids van 500 liter en foeders van 5.000 liter ; productie: 31.000 flessen

JUAN GIL Family Estates |

Bodegas Juan Gil - Bodegas El Nido - Propiedad Viticola Bruto

Jumilla d.o. 'Silver Label' (Etiqueta Plata)







Jumilla d.o. 'Clío'









2018

100% Monastrell (Mourvèdre ) ; 40+ jaar oude stokken
Gecertificeerd biologisch (voor het eerst sinds het oogstjaar 2018)
Het wijngoed telt 750 hectare wijngaarden, allen niet -geïrrigeerd en de meeste organisch onderhouden
Wijngaarden liggen op ca. 800 meter boven de zeespiegel en hebben een zeer droge, rotsachtige, kalkstenen bodem
Alc. gisting m.b.v. zelf-gecultiveerde gisten in rvs cuves op 25° Celsius
Malolactische fermentatie en opvoeding op Frans eiken vaten, gedurende 12 maanden ; productie: 312.000 flessen



2018

0,75

6

€

70% Monastrell (Mourvèdre, bush vines) + 30% Cabernet Sauvignon ; manuele oogst
Bodegas El Nido is eigendom van de familie Gil Vera ; wijnmaker is de Australiër Chris Ringland
32 hectare wijngaarden met vnl. een kalkstenen bodem, bedekt met grote kiezels en een zanderige onderlaag
Bij aankomst in de kelders worden via een sorteertafel de meest gave druiven geselecteerd voor de vinificatie
Alc. gisting in rvs cuves en malolactische fermentatie op eiken vaten
24 mnd. opvoeding op een mix van 100% nieuwe, Frans en Amerikaans eiken vaten ; productie: 70.000 flessen

Andalucía

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

TELMO RODRÍGUEZ
Málaga y Sierras de Málaga d.o. 'MR' Moscatel



2018

0,50

6

€



2019

0,50

6

€



100% oude bush vines Moscatel (Muscat d'Alexandrie)







Niet-gecertificeerd biologisch
Wijngaarden rondom het dorp Cómpeta, in handen van druiventelers, op een hoogte van 550 meter
Bodemsamenstelling: ondiep, steenachtig, schist (een metamorf gesteente)
Alc. gisting van gedroogde druiven in rvs cuves
10 mnd. opvoeding op rvs vaten
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FRANKRIJK
Champagne

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

PIERRE LEGRAS
Champagne a.o.c. Brut Grand Cru 'Coste Beert' Blanc de Blancs






EGLY-OURIET





N.V.

0,75

6

€

16½ JR

100% Chardonnay ; 30+ jaar oude stokken
 N.V. 1,50 1 €
70% van het oogstjaar 2016, 30% réserve wijnen ; dosage: 6 gram/liter
Dégorgement: juni 2018
Wijngaardperceel in het dorp Chouilly, één van de 17 gemeenten met een Grand Cru status
Departement: Marne ; arrondissement: Épernay ; Côte des Blancs, een Noord-Zuid lopende heuvelrug van krijt en kalksteen, die circa 250 meter boven het omliggende land uitsteekt

16½ JR

(zeer gelimiteerd | uitsluitend op verzoek | koppelverkoop is op enkele cuvées van toepassing)

Wijngaarden in en rondom de gemeente Ambonnay, één van de 17 gemeenten met een Grand Cru status
Departement: Marne ; arrondissement: Épernay

Champagne a.o.c. Brut Premier Cru 'Les Vignes de Vrigny'



N.V.

0,75

6

€

92 RP | 92 VN

Champagne a.o.c. Brut Grand Cru 'Tradition'



N.V.

0,75

6

€

92 VN

Champagne a.o.c. Brut Grand Cru Rosé



N.V.

0,75

6

€

92 VN

Champagne a.o.c. Extra-Brut Grand Cru 'V.P.' (vieillissement prolongé)



N.V.

0,75

6

€

94 RP | 96 VN

Champagne a.o.c. Brut Grand Cru Blanc de Noirs Vieilles Vignes



N.V.

0,75

6

€

98+ RP | 96+ VN

Champagne a.o.c. Brut Grand Cru Millésime



2008 0,75

6

€

100 RP | 96 VN

Loire

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

HENRI BOURGEOIS
Pouilly-Fumé a.o.c. 'En Travertin'




2020 0,75

6

€

100% Sauvignon Blanc
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FRANKRIJK
Bourgogne

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

VINCENT LATOUR
Bourgogne a.o.c. Chardonnay




Meursault a.o.c. 'Les Grands Charrons'





2018 0,75

12 €



2018 0,75

12 €



2018 0,75

12 €



2018 0,75

12 €



2018 0,75

12 €



2018 0,75

12 €

100% Chardonnay ; 0,102 hectare wijngaardperceel met aanplant in 1982
Vergisting op pièces bourguignonne van 228 liter - 30% nieuw eiken - met bâtonnage
12 mnd. opvoeding sur lie op pièces bourguignonne van 228 liter plus 4 mnd. op rvs-vaten

Meursault a.o.c. Premier Cru 'Perrières'







100% Chardonnay ; 0,33 hectare wijngaardperceel met aanplant in 1969 en 1997
Vergisting op pièces bourguignonne van 228 liter - 20% nieuw eiken - met bâtonnage
12 mnd. opvoeding sur lie op pièces bourguignonne van 228 liter plus 4 mnd. op rvs-vaten

Meursault a.o.c. Premier Cru 'Goutte d'Or'




12 €

100% Chardonnay ; 0,82 hectare wijngaardperceel met aanplant in 1947 tot aan 1991
Vergisting op demi-muids van 600 liter - 30% nieuw eiken - zonder bâtonnage
12 mnd. opvoeding sur lie op demi-muids van 600 liter plus 4-6 mnd. op rvs-vaten

Meursault a.o.c. Premier Cru 'Charmes'




2019 0,75

100% Chardonnay
0,93 hectare wijngaardperceel binnen de lieu-dit 'Les Grands Charrons' ; aanplant in 1956, 1988 en 1989
Vergisting op demi-muids van 600 liter, zonder bâtonnage
12 mnd. opvoeding sur lie op demi-muids van 600 liter plus 4-6 mnd. op rvs-vaten

Meursault a.o.c. Premier Cru 'Poruzots'






100% Chardonnay ; 1 hectare wijngaardperceel in Meursault ; aanplant in 1951 tot 1973
Vergisting in temperatuur regulerende rvs vaten, met bâtonnage
10 mnd. opvoeding sur lie op eiken vaten, waarvan 20% nieuw eiken: 50% op pièces bourguignonne van 228 liter en 50% op demi-muids van 600 liter

100% Chardonnay ; 0,175 hectare wijngaardperceel met aanplant in 1964
Steenachtige bodem (vlakbij verlaten steengroeven) met klei en kalksteen
Vergisting op pièces bourguignonne van 228 liter - 50% nieuw eiken - zonder bâtonnage
12 mnd. opvoeding sur lie op pièces bourguignonne van 228 liter plus 4 mnd. op rvs-vaten

MARC COLIN
Saint-Aubin a.o.c. Premier Cru 'En Remilly'




100% Chardonnay van 5 percelen, tezamen ca. 1½ hectare groot ; aanplant in 1970 en 1990
 2019 0,75
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken vaten van 300 en 350 liter, zonder bâtonnage en een minimum aan sulfiet)
10 mnd. opvoeding op eiken vaten van 300 en 350 liter - 15% nieuw eiken - plus 6 mnd. op rvs cuves

12 €

JOSEPH COLIN
Saint-Aubin a.o.c. Premier Cru 'Clos du Meix'




Chassagne-Montrachet a.o.c. Villages






2017 0,75

6

€

6

€

40+ jaar oude stokken Chardonnay ; voormalig perceel van vader Marc Colin
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken vaten van 350 liter, zonder bâtonnage en een minimum aan sulfiet
10 mnd. opvoeding op eiken vaten van 350 liter - 25% nieuw eiken - plus 6 mnd. op rvs cuves



2017 0,75

60+jaar oude stokken Chardonnay uit 3 voormalige percelen van vader Marc Colin
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken vaten van 350 liter, zonder bâtonnage en een minimum aan sulfiet
12 mnd. opvoeding op eiken vaten van 350 liter - 25% nieuw eiken - plus 6 mnd. op eiken foeders

VINCENT & FRANÇOIS JOUARD
Chassagne-Montrachet a.o.c. Vieilles Vignes





Chassagne-Montrachet a.o.c. Premier Cru 'Les Chenevottes' Vieilles Vignes







12 €



2018 0,75

12 €

100% Chardonnay, aanplant in 1972 met een klein deel in 2007
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op pièces bourguignonne van 228 liter - 25% nieuw eiken
Pièces bourguignonne van Chassin, Gillet en Billon ; geen bâtonnage en een minimum aan sulfiet
11 mnd. opvoeding op pièces bourguignonne van 228 liter - 25% nieuw eiken - plus 5 mnd. op eiken foeders

Chassagne-Montrachet a.o.c. Premier Cru 'Les Chaumées Clos de la Truffière' V.V. 





2018 0,75

100% Chardonnay, aanplant in 1964
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op pièces bourguignonne van 228 liter - 10% nieuw eiken
Pièces bourguignonne van Chassin, Gillet en Billon ; geen bâtonnage en een minimum aan sulfiet
11 mnd. opvoeding op pièces bourguignonne van 228 liter - 25% nieuw eiken - plus 5 mnd. op eiken foeders

2018 0,75

12 €

100% Chardonnay, aanplant in 1950
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op pièces bourguignonne van 228 liter - 1/3 nieuw eiken
Pièces bourguignonne van Chassin, Gillet en Billon ; geen bâtonnage en een minimum aan sulfiet
11 mnd. opvoeding op pièces bourguignonne van 228 liter - 1/3 nieuw eiken - plus 5 mnd. op eiken foeders
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FRANKRIJK
Bourgogne

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

VINCENT DUREUIL-JANTHIAL
Rully a.o.c. 1er Cru 'Meix Cadot'




2019 0,75

6

€



2018 0,75

6

€

1 Guide Hachette



2018 0,75

6

€

2 Guide Hachette



oktober 2021

(92-94) RP | 93 VN

40+ jaar oude stokken Chardonnay ; biodynamische wijnbouw en gecertificeerd biologisch
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op pièce bourguignonne van 228 liter - 25% nieuw eiken
12 mnd. opvoeding sur lie met bâtonnage op pièce bourguignonne van 228 liter - 20% nieuw eiken

FRANÇOIS RAQUILLET
Mercurey blanc a.o.c. 1er Cru 'Les Veleys'




Gemiddeld 65 jaar oude stokken Chardonnay
Vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken vaten van 400 liter
12 mnd. opvoeding sur lie met bâtonnage op eiken vaten van 400 liter - 1/3 nieuw eiken

Mercurey a.o.c. 1er Cru 'Les Vasées'




1,10 hectare wijngaardperceel met gemiddeld 60 jaar oude stokken Pinot Noir
Koude schilweking, gevolgd door alc. vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken cuves
12 mnd. opvoeding op eiken vaten met een zeer klein beetje pigeage en 2x daags délestage (onderdompelen, meer fruit/minder tannine)

Mercurey a.o.c. 1er Cru 'Les Naugues'






2018 0,75

6

€

93 RP | 17 JR | 17 Bourgogne Aujourd'hui

Gemiddeld 50 jaar oude stokken Pinot Noir
Koude schilweking, gevolgd door alc. vergisting m.b.v. inheemse gisten op eiken cuves
12 mnd. opvoeding op eiken vaten (1/3 nieuw eiken) met een zeer klein beetje pigeage en 2x daags délestage (onderdompelen, meer fruit/minder tannine) plus 6 mnd. op rvs vaten

PROSPER MAUFOUX
Bourgogne Pinot Noir a.o.c. 'Réference'






18/19 0,75

6

€

Druiven komen van percelen met een kalkrijke kleigrond, gelegen in en rondom de gemeente Mercurey (Côte Chalonnaise)
Oenoloog Nadine Gublin, technisch directeur bij het wijnhuis Jacques Prieur, werkt parttime als consultant bij Prosper Maufoux
Koude schilweking (4-5 dagen bij 10° Celsius), gevolgd door alc. op rvs cuves ; 8 mnd. opvoeding op licht getoaste eiken vaten - 15% nieuw eiken

FRANTZ CHAGNOLEAU | Frantz Chagnoleau en zijn vrouw Caroline Gon, wijnmaker op wijngoed Les Héritiers du Comte Lafon
Saint-Véran a.o.c. 'La Roche'





Pouilly-Fuissé a.o.c. 'Pastoral'







2018 0,75

12 €

93 RP

75+ jaar oude stokken Chardonnay ; gecertificeerd biologisch (AB)
0,42 hectare wijngaardperceel op het zuidwesten in Chasselas, op 250 meter hoogte met hellingen van 15%
Kalkrijke kleibodem met een sterke aanwezigheid van mariene sedimenten, op een ondergrond van blauwe klei en kalksteen ; aanplant: 9.000 stokken per hectare ; rendement: ca. 45 hl/ha
Alc. en malolactische gisting m.b.v. inheemse gisten op oude eiken foeders ; 12 mnd. opvoeding sur lie op pièces bourguignonne van 228 liter + 6 mnd. op rvs cuves ; botteling in juni



2018 0,75

12 €

92+ RP

60+ jaar oude stokken Chardonnay ; gecertificeerd biologisch (AB)
2 wijngaardpercelen - totaal 0,32 hectare - in Vergisson, op 350 meter hoogte met hellingen van 10 tot 35 %
Kalkrijke kleibodem met actieve kalksteen en een sterke aanwezigheid van kiezels en ijzeroxide, op een mergelachtige ondergrond ; aanplant: 10.000 stokken per hectare ; rendement: ca. 45 hl/ha
Alc. en malolactische gisting m.b.v. inheemse gisten op oude eiken foeders ; 12 mnd. opvoeding sur lie op pièces bourguignonne van 228 liter - 2e en 3e passage + 6 mnd. op rvs cuves ; botteling in juni

Rhône

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

Les VINS de VIENNE | Yves Cuilleron, François Villard, Pierre Gaillard (et Pierre-Jean Villa)
Vin de France 'Reméage' blanc





Collines Rhodaniennes i.g.p. Viognier





€

89 WS



2018 0,75

6

€

90 WS



2019 0,75

6

€

93 WS



2018 0,75

6

€

92 VN

80% Marsanne, 20% Roussanne ; manuele oogst ; gem. 6 jaar oude stokken op donkere gneis bodem
0,3 hectare wijngaardperceel in de lieu-dit Le Biez à Saint-Pierre-de-Boeuf ; 9.000 stokken per hectare ; rendement: 45 hl/ha ; productie: 7.000 flessen
Vergisting op eiken foeders m.b.v. inheemse gisten ; 9 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken vaten ; serveren op 14° tot 15° Celsius

Condrieu a.o.c. 'L'Amphore d'Or - La Chambée'





6

100% Viognier ; manuele oogst ; gem. 20 jaar oude stokken op een bodem van graniet met biotiet (ijzermica) en het mineraal muscoviet (gehydrateerd kalium-aluminium-fylosilicaat)
Wijngaardpercelen in Condrieu, voornamelijk in Chavanay, in terrasvorm en gericht op het zuidoosten ; 10.000 stokken per hectare ; rendement: 41 hl/ha ; productie: 12.000 flessen
Vergisting op eiken vaten en foeders m.b.v. inheemse gisten ; 9 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken vaten en foeders ; serveren op 13° tot 14° Celsius

Saint-Péray a.o.c. 'L'Amphore d'Or - Les Bialères'




2019 0,75

100% Viognier ; manuele oogst ; gem. 15 jaar oude stokken op granieten/kalkstenen bodem
Wijngaardpercelen op het plateau Ardéchois du nord et Loire (communes de Malleval, Saint-Michelsur-Rhône)
6.000 tot 8.000 stokken per hectare ; rendement: 55 hl/ha ; productie: 20.000 flessen
Vergisting op betonnen cuves m.b.v. inheemse gisten ; 6 mnd. opvoeding sur lie op een mix van Frans eiken vaten en betonnen cuves ; serveren op 12° tot 13° Celsius

Condrieu a.o.c. 'L'Amphore d'Argent'






Viognier, Chardonnay, Marsanne, Sauvignon Blanc
Manuele oogst ; gem. 20 jaar oude stokken op granieten/kalkstenen bodem
6 hectare wijngaardpercelen in het zuidelijke deel van de Rhône vallei ; 3.000 tot 4.000 stokken per hectare ; rendement: 65 hl/ha ; productie: 46.000 flessen
Vergisting op betonnen cuves m.b.v. inheemse gisten ; 4 mnd. opvoeding sur lie op betonnen cuves ; serveren op 10° tot 11° Celsius



2019 0,75

6

€

94 WS

100% Viognier ; manuele oogst ; gem. 30 jaar oude stokken op een bodem van graniet en löss
Wijngaardpercelen in Condrieu (lieux dits Garon et Bassenon), Saint-Michel-sur-Rhône (Jeanraude et Aux Ruses), Verlieu, Malleval (Rochecourbe et Le Boucher)
10.000 stokken per hectare ; rendement: 41 hl/ha ; productie: 5.000 flessen
Vergisting op eiken foeders m.b.v. inheemse gisten ; 9 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken foeders ; serveren op 14° tot 15° Celsius
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FRANKRIJK
Rhône

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

Les VINS de VIENNE | Yves Cuilleron, François Villard, Pierre Gaillard (et Pierre-Jean Villa)
Saint-Joseph blanc a.o.c. Lieu-dit Sélections Parcellaires 'Le Biez'




Condrieu a.o.c. Lieu-dit Sélections Parcellaires 'Jeanraude'







2019 0,75

6

€

94 WS

100% Roussanne ; manuele oogst ; gem. 6 jaar oude stokken op donkere gneis bodem
0,3 hectare wijngaardperceel in de lieu-dit Le Biez à Saint-Pierre-de-Boeuf ; 9.000 stokken per hectare ; rendement: 45 hl/ha ; productie: 1.500 flessen
Vergisting op eiken foeders m.b.v. inheemse gisten ; 9 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken vaten ; serveren op 14° tot 15° Celsius



2019 0,75

6

€

95 WS

100% Viognier ; manuele oogst ; gem. 30 jaar oude stokken op een bodem van graniet en löss
0,3 hectare wijngaardperceel in de lieu-dit Jeanraude à Saint-Michel-sur-Rhône, nabij Château du Grillet
8.000 stokken per hectare ; rendement: 35 hl/ha ; productie: 1.500 flessen
Maceration pelliculaire ; vergisting op eiken foeders m.b.v. inheemse gisten ; 9 mnd. opvoeding sur lie op Frans eiken foeders ; serveren op 13° tot 14° Celsius

RASPAIL-AY
Gigondas a.o.c.



2017 0,75

12 €

92-94 RP | 93-94 VN



2018 0,75

12 €

93-95 RP | 93-95 VN



70-80% Grenache noir, 15-20% Syrah, 5-10% Mourvèdre ; leeftijd: gemiddeld 45 jaar



Vergisting in geëmailleerde betonnen cuves m.b.v. inheemse gisten ; 18-24 mnd. opvoeding op oude eiken foeders van 40 tot 130 hectoliter

CHÂTEAU MONT-REDON
Châteauneuf-du-Pape a.o.c.



2016 0,75



65% Grenache noir, 15% Syrah, 10% Cinsault, 5% Mourvèdre + 5% Counoise, Muscardin, Vaccarèse ,



12 mnd. opvoeding, 80% in betonnen cuves en oude eiken foeders en 20% op kleine vaten van nieuw eiken

1 €

95 VN | 95 WE

...

Languedoc - Roussillon

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

Les COLLINES du BOURDIC
Pays d'Oc i.g.p. 'Héritage' Chardonnay



2019 0,75

6

€

Pays d'Oc i.g.p. 'Les Vignes' Chardonnay Réserve



2019 0,75

6

€

Pays d'Oc i.g.p. 'Héritage' Rosé



2019 0,75

6

€



2018 0,75

6

€



2020 0,75

6

€

(Grenache Noir, Grenache Gris)

Pays d'Oc i.g.p. 'Héritage' Merlot

DOMAINE LAFAGE
Côtes Catalanes i.g.p. 'Cadireta' Chardonnay



Côtes Catalanes i.g.p. 'Miraflors' rosé




2019 0,75

6

€

92 RP



2018 0,75

6

€

94 JD | 17½ JR



2016 0,75

6

€

93 RP | 96 JD | 17½ JR



2016 0,75

6

€

94 RP



2019 0,50

6

€

6

€

90% Muscat blanc à Petits Grains, 10% Muscat d'Alexandrie ; gem. 40 jaar oude stokken ; Vin doux naturel

Maury a.o.c. 'Grenat'


92 Decanter | 91 JD | 16½ JR

80% Mourvèdre, 10% Grenache noir, 10% Carignan ; gemiddeld 40+ jaar oude stokken
 2017 0,75 6 €
Druiven zijn afkomstig uit drie op het zuiden gerichte percelen in Vallée de l'Agly met een gemiddeld rendement van 40 hl/ha
De bodem bestaat voornamelijk uit zwarte schist, mergel en klei ; 9 mnd. opvoeding: 70% op barriques van 225 liter en 30% in geëmailleerde betonnen cuves

Muscat de Rivesaltes a.o.c. 'Grain de Vigne'


€

70% Syrah, 30% Grenache noir ; gemiddeld 40+ jaar oude stokken
Syrah druiven zijn afkomstig uit verschillende dorpjes binnen de gemeente Lesquerde met een bodem van graniet en gneis, plus uit de regio’s Tautavel en Maury met bodems van mergel en schist
Grenache druiven zijn afkomstig uit 3 percelen met een gemiddeld rendement van 40 hl/ha.: Vallée de l'Agly, Maury en Les Aspres ; bodems zijn een mix van graniet, leisteen, schist en kwarts
Vergisting in open rvs tanks - eenderde hele trossen ; 20 mnd. opvoeding op demi-muids van 600 liter - 2e passage

Côtes du Roussillon a.o.c. 'La Caumette'




6

82% zeer laat-geoogste, overrijpe Grenache noir + 18% Syrah ; gemiddeld 60+ jaar oude stokken
Druiven zijn afkomstig uit twee percelen in Vallée de l'Agly (vnl. zwarte leistenen bodem) met een gemiddeld rendement van 28 hl/ha
Zeer korte koude schilweking, fermentatie in open rvs tanks ; 18 mnd. opvoeding op demi-muids van 600 liter - 15% nieuw eiken

Côtes du Roussillon a.o.c. 'Fundació'





2020 0,75

100% Grenache noir ; gemiddeld 65+ jaar oude stokken
Druiven zijn afkomstig uit 3 percelen: Vallée de l'Agly, Maury en Les Aspres ; rendement van 19 hl/ha
De bodems zijn een mix van graniet, leisteen, schist en kwarts ; koude schilweking, fermentatie in open rvs tanks ; 20% kreeg 10 mnd. opvoeding op pièces bourguignonne van 228 liter

Côtes Catalanes i.g.p. 'Narassa'






50% Mourvèdre, 30% Grenache gris, 20% Grenache noir ; gemiddeld 25+ jaar oude stokken

Côtes Catalanes i.g.p. 'Nicolas' Vieilles Vignes de Grenache




91 JD

100% Chardonnay van gemiddeld 20 jaar oude stokken
12 uur durende koude schilweking, vergisting en opvoeding sur bourbes de Viognier (70% op rvs en 30% op nieuwe pièce bourguignonne van 228 liter)



2019 0,50

100% Grenache Noir ; gem. 45+ jaar oude stokken op zwarte schist bodem ; Vin doux naturel
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DUITSLAND
Rheinhessen

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

WAGNER-STEMPEL
Rheinhessen q.b.a. Siefersheimer Riesling 'Porphyr'








2018 0,75

6

€

92 RP

VDP - Ortswein trocken ; gecertificeerd biologisch & biodynamische wijnbouw
15 tot 25 jaar oude stokken ; extra laat/rijp manueel geoogst
Wijngaarden aan de voet van de Höllberg en het plateau van Heerkretz
Bodems van vulkanische oorsprong die vnl. uit porfier bestaan met lagen verweerd gesteente
Droog gevinifieerde Riesling ; tweederde op rvs en eenderde op Stückfass (Duits eiken vaten van 1.250 liter)

Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate):
From the plateau of the Heerkretz and vinified in stainless steel and stücks for nine months, the 2018 Riesling Siefersheim Porphyr is intense and aromatic on the nose
but also mineral and complex, with spicy red pepper and crushed stone notes. On the palate, this is juicy and refined yet also pure and elegant, with fine tannin grip
and lingering minerality and salinity. An impressive Riesling and coolish, although, again, this is a 2018. A stunner! This was 100% whole-bunch pressed. Tasted at the
domaine in March 2020.
In 1992 when Daniel Wagner was 19, he started a revolution at the eight-hectare family domain in Siefersheim, Rheinhessen. His parents were producing bulk wine for
sparkling wine production, because 30 years ago, Siefersheim was a kind of little Siberia in Germany, and the grapes rarely reached their full ripeness due to the cold.
That, in combination with the low pH levels and the porphyry soils, made it very challenging to make a tasty base wine. When Daniel got his first stainless steel vat for
Christmas in 1992, that was the beginning of a remarkable career. The first 1,500 bottles of Heerkretz and Höllberg Riesling, as well as Horn Sylvaner, were bottled in
1993. Ten years later, I reported about Germany's "Generation Riesling" in a Sunday newspaper, and Daniel Wagner was already one of the outstanding protagonists.
It was the time when Rheinhessen started gaining reputation, whereas before it had always been in the shadow of the Rheingau on the other side of the Rhine River.
"The local gastronomy was serving Rheingau Rieslings and Bordeaux red wines at that time," remembers Wagner. "It took us 10 years to convince the people that
Rheinhessen can also produce great wines." Those were the years when even Keller and Wittmann were rising stars... After Wagner won the German Riesling Award
with the 2002 vintage, he became famous, and after that, he has never had enough wine to serve the market needs. He has never bought any grapes, so everything
comes from his own vineyards, which sum up to 26 hectares today. In 2004, he became a member of the prestigious VDP, and he switched to organic farming in 2006.
For the past several years, Wagner hasn't accepted any botrytis in dry wines. 2008 might have been the last vintage with overripe berries, which he needed to reach the
must weights he was aiming for. In 2009, there was no botrytis, and in 2010, he picked highly selectively to get only healthy berries into the press. In 2014, he discarded
about a third of the harvest due to botrytis, and since then his wines have been shining. He sells 43% of the production abroad (mainly to Scandinavia, the Netherlands,
Switzerland, Russia and Australia), and 20% is for private consumers that buy their wines at the domain.
Wagner's idea is to produce authentic wines representing their specific origin—for example, to bring the cold-air influenced Heerkretz, which is up to 300 meters high
and open to the wind, into the bottle as pure and unvarnished as possible. The low pH levels of his wines especially ensure freshness and good aging capacity, and the
iron-rich porphyry soils provide a cool and nervy, salty minerality.
The southeast-facing Heerkretz benefits from its 30% to 50% slope inclination and the weathered red porphyry soils, as well as the nightly cold air influence from the
forest area bordering to the north. The vines—mainly genetics from the former Domain Niederhausen (today Gut Hermannsberg, Nahe), but also his own selections—
are between 25 and 35 years old.
The harvest is done selectively and exclusively by hand in small boxes and consists of 100% healthy grapes without over-ripeness or botrytis. Even in a warm vintage
such as 2017, the harvest takes place relatively late, from October 1st through 4th. After a maceration period of five to 10 hours, the grapes are gently pressed. Enzymes,
yeasts or other treatment agents are not used. The wines are vinified partly in steel tanks and partly in traditional 1,200-liter stück
vats. The full yeast storage lasts until May, and the wines are bottled immediately afterward.

Pfalz

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

PHILIPP KUHN
Pfalz q.b.a. Laumersheimer Riesling 'Tradition'






2020 0,75

6

€

VDP - Gutswein trocken ; gem. 50+ jaar oude stokken
Op 20-jarige leeftijd nam hij het wijngoed over ; eerste jaargang was van 1992
Wijngaardpercelen in Laumersheim met kalkstenen bodem en lagen kalkmergel, löss en grind

Stephan Reinhardt (Robert Parker Wine Advocate):
The 2019 Riesling Trocken "Tradition" comes along with 11.5% alcohol and super attractive, elegant mirabelle and mango fruit. Very fine and elegant on the palate, it
is intense and charming, very juicy and intense. The 2019 yielded a bit more than 40 hectoliters per hectare. This is very, very attractive and juicy, with fine and lingering
salinity on the finish. 11.5% alcohol. 49,000 bottles produced. Tasted at the domaine in March and again in Bremen in April 2020.
I was impressed by Philipp Kuhn's 2018s Rieslings, but here comes the 2019 vintage and it seems to be at least as much if not even more exciting. I probably didn't
taste any better wines here so far than the two Riesling GGs from the Zellertal as well as the Kirschgarten GG and the Saumagen GG. Together with Knipser, KoehlerRuprecht, Rings, Rebholz, Friedrich Becker, Battenfeld-Spanier, Wittmann and Keller, Philipp Kuhn is arguably the most exciting producer of great Rieslings from
limestone terroirs in Germany. The 2019s shouldn't be missed here!

THOMAS HENSEL
Pfalz q.b.a. Bad Dürkheimer Spätburgunder 'SP Aufwind'






2017 0,75

6

€

Gutswein trocken
In het noorden van de Pfalz, waar de kwalitatief betere Spätburgunders vandaan komen
Wijngaardpercelen in Bad Dürkheim met kleibodem en lagen zand, leem en mergel
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OOSTENRIJK
Niederösterreich

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

LOIMER
Kamptal d.a.c. Grüner Veltliner





(grünes etikett)



2020 0,75

6

€

2019: 91 JS | 91 FS | 91 WE

Biodynamische wijnbouw en gecertificeerd biologisch
Bodem: zand, löss (klei/leem), oergesteente
Persen van hele trossen ; spontane vergisting in temperatuur regulerende rvs cuves (95%) en gebruikte eiken vaten (5%)
4 mnd. opvoeding sur lie op rvs cuves ; serveren op 10°-12° Celsius

Kamptal d.a.c. Langenlois Grüner Veltliner 'Ried Loiserberg' 1ste ÖTW Lage



2017 0,75

6

€

94 JS | 93 FS | 95 WE



2019 0,75

6

€

93 FS



Biodynamische wijnbouw en gecertificeerd biologisch ; 1ste ÖTW Lage





Bodem: zand, veel löss (klei/leem), oergesteente
Persen van hele trossen ; spontane vergisting: 50% in gebruikte eiken vaten - Stückfass (1.250 liter) en Doppel Stückfass (2.500 liter) & 50% in rvs cuves
8 mnd. opvoeding in rvs cuves: 4 mnd sur lies complètes + 4 mnd. sur lies fines ; serveren op 12°-14° Celsius

Kamptal d.a.c. Langenlois Grüner Veltliner 'Ried Käferberg'








2016 0,75

6

€

94 FS | 94 RP | 94 WE

Biodynamische wijnbouw en gecertificeerd biologisch ; 1ste ÖTW Lage (zie  op de onderstaande Traditionsweingüter kaart)
Bodem: zand, veel löss (klei/leem), kalkmergel, oergesteente
Persen van hele trossen ; spontane vergisting in gebruikte eiken vaten - Stückfass (1.250 liter) en Doppel Stückfass (2.500 liter)
20 mnd. opvoeding in rvs cuves: 11 mnd sur lies complètes + 9 mnd. sur lies fines ; serveren op 12°-14° Celsius
https://www.jancisrobinson.com/articles/loimer-kaferberg-gruner-veltliner-201617-kamptal

TSCHIDA
Burgenland Neusiedler See Illmitzer Spätlese Sämling 88






2018 0,75

6

€

100% Sämling 88 = Scheurebe ; 8° alcohol ; serveren op 10°-12° Celsius
Meerdere malen ‘’Wijngoed van het Jaar’’ in de categorie (edel)zoete wijnen
Wijngaardpercelen in Burgenland, in het district Neusiedl am See, in en rondom het dorp Illmitz ; vinificatie geheel in rvs tanks
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VERENIGDE STATEN
California

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

BUENA VISTA Winery
Carneros a.v.a. Chardonnay Barrel Fermented







2019 0,75

12 €

100% Chardonnay
Wijngaarden in de a.v.a. Carneros (verspreid over Napa en Sonoma County)
Alc. gisting en malolactische fermentatie op Frans eiken vaten (30% nieuw eiken)
11 mnd. opvoeding sur lie en maandelijkse bâtonnage op Frans eiken vaten - 30% nieuw eiken - en Hongaars eiken vaten
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VERENIGDE STATEN
California

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

BOGLE Vineyards
California a.v.a. Chardonnay








Clarksburg a.v.a. Reserve Chardonnay






2018 0,75

12 €

91 WE



2018 0,75

12 €



2017 0,75

12 €

91 WE 'Best Buy'
#13 in the Wine Enthusiast Top 100 Wines, $15.- or less



17/18 0,75

12 €

100% Petite Sirah, aangeplant in 1968
Wijngaarden in a.v.a. Dunnigan Hills (Yolo County), a.v.a. Clarksburg (Yolo County) en a.v.a. Lodi (San Joaquin County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
15 mnd. opvoeding op kleine Amerikaans eiken vaten
Glutenvrij en vegan

California a.v.a. 'Essential Red'








60 tot 80 jaar oude stokken (bush vines) Zinfandel
Wijngaarden in a.v.a. Lodi (San Joaquin County) en a.v.a. Shenandoah Valley (Amador County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
14 mnd. opvoeding op 2 jaar oude, kleine Amerikaans eiken vaten
Glutenvrij en vegan

California a.v.a. Petite Sirah






12 €

100% Pinot Noir, aangeplant in 1968
Wijngaarden in a.v.a. Russian River Valley (Sonoma County), a.v.a. Monterey (Yolo County) en a.v.a. Lodi (San Joaquin County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
8 mnd. opvoeding op nieuwe, Frans eiken vaten en neutraal Amerikaans eiken vaten
Glutenvrij en vegan

California a.v.a. Old Vine Zinfandel






2020 0,75

100% Chardonnay
Druiven komen van de familiewijngaarden op de Puente Ranch, binnen de a.v.a. Clarksburg (Yolo County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
Alc. gisting en 100% malolactische fermentatie volledig op Amerikaans eiken vaten, 100% nieuw eiken
15 mnd. opvoeding sur lie op Amerikaans eiken vaten - 100% nieuw eiken - met twee maal per maand bâtonnage met de hand

California a.v.a. Pinot Noir








100% Chardonnay
48% van de druiven komt van wijngaarden binnen de a.v.a. Clarksburg (Yolo County) en de resterende 52% van wijngaarden binnen de a.v.a.'s Monterey County en Dunnigan Hills (Yolo County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
Chardonnay uit Clarksburg wordt vergist op rvs cuves (geen malo), de andere Chardonnay druiven worden vergist op nieuwe, Amerikaans eiken vaten
Malolactische fermentatie volledig uitgevoerd
De druiven uit Clarksburg (48%) worden opgevoed in rvs tanks, de rest (52%) kreeg een 9 mnd. opvoeding sur lie en maandelijkse bâtonnage op Amerikaans eiken vaten - 100% nieuw eiken
Blending vindt vlak vóór botteling plaats



2017 0,75

12 €

Zinfandel, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petite Sirah
Wijngaarden in a.v.a. Lodi (San Joaquin County), a.v.a. Dunnigan Hills (Yolo County), Central Coast, a.v.a. Clarksburg (Yolo County) en a.v.a. Sierra Foothills (Amador County)
Gecertificeerd duurzaam volgens de Californische wijnregels
12 mnd. opvoeding op kleine Amerikaans eiken vaten
Glutenvrij en vegan
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ARGENTINIË
Mendoza

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

BOUSQUET
Mendoza i.g. 'Gaia' Red Blend









2018 0,75

6

€

92 VN | 91 JS | 93 TA

50% Malbec, 45% Syrah, 5% Cabernet Sauvignon
Druiven zijn afkomstig van eigen wijngaarden in Tupungato, Alto Gualtallary, op een hoogte van 1.200 tot 1.500 meter boven de zeespiegel
Gecertificeerd biologisch
Manuele oogst in April 2018, rigoureuze selectie van de druiven, pre-fermentatie koude schilweking (72 uur)
Alc. fermentatie in rvs cuves (m.b.v. geselecteerde gisten) met volledige malolactische gisting
10 mnd. opvoeding op Frans eiken vaten - 2 e en 3e passage

Mendoza i.g. 'Gran Malbec'



2017 0,75

6

€

92 JS | 92 TA | 94 Descorchados



2018 0,75

6

€

94 JS | 93 TA | 94 Descorchados



85% Malbec, 5% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon en 5% Syrah







Druiven zijn afkomstig van eigen wijngaarden in Tupungato, Alto Gualtallary, op een hoogte van 1.200 tot 1.500 meter boven de zeespiegel
Gecertificeerd biologisch ; vlaggenschip van het familiewijngoed
Manuele oogst, rigoureuze selectie van de druiven, pre-fermentatie koude schilweking (72 tot 96 uur bij 10° Celsius)
Alc. fermentatie in rvs cuves (m.b.v. geselecteerde gisten) met volledige malolactische gisting
12 mnd. opvoeding op Frans eiken vaten barriques (225 liter) - nieuw en 2 e passage

CATENA ZAPATA
Mendoza i.g. 'Catena Alta Historic Rows' Chardonnay






Mendoza i.g. 'Catena Alta Historic Rows' Malbec






2019 0,75

6

€

93 RP | 92 VN

Druiven zijn voor 80% afkomstig uit Gualtallary (departement Tupungato) op 1.450 meter
Druiven zijn voor 20% afkomstig uit Villa Bastías (departement Tupungato) op 1.120 meter
Gualtallary bodem: alluviaal, 80 cm toplaag gravelachtig kalksteen en stenige onderlaag met kalksteen
Villa Bastías bodem: alluviaal, hoge dichtheid, 70 cm toplaag gravel, leem en stenige onderlaag met kalksteen
Fermentatie (whole bunch) op Frans eiken vaten (500 liter) ; 70% voltooide malolactische vergisting ; 14 mnd. opvoeding in dezelfde vaten ; 20% nieuw eiken



2017 0,75

6

€

93 RP | 92 VN

Druiven zijn afkomstig uit: Lunlunta (Maipú), Agrelo (Luján de Cuyo), La Consulta in het Altamira district, en in Gualtallary
Hoogte van de wijngaarden ligt tussen de 950 en 1.450 meter boven de zeespiegel
Fermentatie deels in rvs cuves en deels op Frans eiken ; 18 mnd. opvoeding op Frans eiken vaten barriques (225 liter) ; 70% nieuw eiken

ZUID-AFRIKA
Region: Coastal Region | district: Swartland

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

SPICE ROUTE Winery
Swartland w.o. Pinotage







Swartland w.o. 'Chakalaka'










17-18 0,75

6

€

100% oude bush vines Pinotage, manueel geoogst
Single vineyard bij een oude, voormalige tabaksschuur in de ward Malmesbury, genaamd ’Klein Amoskuil’
Aangeplant in 1997 op ’Koffieklip’ bodem (ijzerhoudend roodkleurig gesteente) ; er vindt geen irrigatie plaats
Whole cluster fermentation in 5.000 liter open betonnen cuves met 2 x daags manuele punch down van de schillen (pigeage) ; resultaat: krachtige, extractrijke wijn
Na afronding van de alcoholische vergisting, wordt de most overgeheveld in Amerikaans eiken vaten (tight grain), waarin de malolactische fermentatie volledig plaats vindt
16 mnd. opvoeding op Amerikaans tight-grain eiken vaten - 50% nieuw eiken ; Wijn-spijs: pikante Indiase gerechten (curry), BBQ, steak



2017 0,75

6

€

Jrg. 2016, blend van 6 druivenrassen:
> 36% Mourvèdre, 22% Syrah, 13% Carignan, 11% Grenache Noir, 9% Tannat, en 9% Petite Sirah
Diverse percelen bij een oude, voormalige tabaksschuur in de ward Malmesbury, genaamd ’Klein Amoskuil’
’Koffieklip’ en ’Oakleaf’ bodems ; veelal ijzerrijke klei op een verweerde granieten onderbodem ; er vindt geen irrigatie plaats
Manuele oogst ; de ontriste druiven worden per druivenras in 5.000 liter open betonnen cuves vergist, met manuele punch down van de schillen (pigeage)
Na afronding van de alcoholische vergisting, wordt de most van elk druivenras overgeheveld in wat oudere Frans en Amerikaans eiken vaten, waarin de malolactische fermentatie volledig plaats vindt
12 mnd. opvoeding voor de most van elk druivenras op wat oudere Frans en Amerikaans eiken vaten, waarna de blending plaats vindt
De blend wordt een x aantal maanden verder opgevoed op oude Frans en Amerikaans eiken vaten ; Wijn-spijs: BBQ, langzaam gegaard vlees, pulled pork, Aziatische gerechten

Region: Coastal Region | district: Stellenbosch

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

STELLENRUST Wine Estate
Stellenbosch Bottelary w.o. 55 Barrel Fermented Chenin Blanc










2019 0,75

6

€

92 RP | 94 TA | 5/5 Platter | 97 Platter

100% Chenin Blanc, deels bush vines, afkomstig van een 55 jaar oude single vineyard binnen de Stellenbosch ward Bottelary Hills
IWSC: 95/100 en winnaar v.d. ‘’Chenin Blanc Trophy’’
Deze single vineyard ligt op een helling, waarvan de bodem veel ijzersteen en ijzererts bevat
De druiven werden op natuurlijke wijze met autochtone, wilde gisten vergist in eiken vaten, waarbij de vergisting bijna 8 maanden in beslag nam
9 mnd. opvoeding sur lie op eiken vaten: 90% Frans eiken en 10% Hongaars eiken
Het familiewijngoed stamt uit 1928 en de huidige wijnmaker is Tertius Boshof
De Barrel fermented Chenin Blanc maakt onderdeel uit van de Stellenrust Super Premium Range
RobertParker.com:
Instantly impressive in the glass, the 2019 Barrel Fermented Chenin Blanc, made from 55-year-old vines, delivers a rich, round and elegant nose overflowing with aromas of pastry cream, crème brûlée,
vanilla, baked apples and lemon preserves. Medium to full-bodied, the wine offers up a luscious and round mouthfeel with energetic acidity that manages to capture impeccable balance while staying
imble and complex. The wine unpacks and unfolds in the mouth, evolving to a mineral, oak and long fruit-driven conclusion. This is sure to please most New World Chardonnay drinkers. Yum! 12,000
bottles were filled after the wine was wild-yeast fermented and kept on the lees for nine months before being bottled. Drinkdate: 2021 - 2029.
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ZUID-AFRIKA
Region: Coastal Region | district: Stellenbosch

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

JORDAN Wine Estate
LOCATION & CLIMATE
The distinct ravine which embodies Stellenbosch Kloof harnesses all the qualities of a well-orientated compass. Varying elevations and aspects allows us to grow a selection of classic varieties to
specific sites that optimise this expression through their location. The cooler south- and east-facing aspects, unique in Stellenbosch, hosts the more sensitive and aromatic white-skinned grape
varieties.
Stellenbosch Kloof enjoys a cooler Mediterranean climate with maritime influences from False Bay, 14km to the south, and a refreshing breeze channelled from the West Coast’s Benguela current
24km to the north-west. These two breezes culminate at the top end of the ravine and bring in early morning mists, especially from False Bay. Consequently, temperatures in our meso-climate can
be measured at least 3° Celsius cooler than inland Stellenbosch during ripening periods. This adds a unique
characteristic to Jordan wines.

Stellenbosch w.o. 'Inspector Péringuey' Chenin Blanc






Western Cape w.o. 'The Real McCoy' Riesling







€

89 TA



2018 0,75

6

€

91 TA



2019 0,75

6

€



2019 0,75

6

€

6

€

92 TA

100% Sauvignon Blanc (kloon nummers 316 en 317 klonen) ; 34 jaar oude stokken ; manuele oogst
Fumé Blanc stijl
Wijngaardpercelen: 220 tot 360 meter boven de zeespiegel, allen op het zuiden gericht
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
6 tot 10 uur durende koude schilweking, waarna de druiven pneumatisch geperst worden
Alc. gisting: 60% op Frans eiken vaten (10% nieuw eiken, de rest is 2nd, 3rd en 4th fill) en 40% op rvs cuves
8 mnd. opvoeding sur lie met zo-nu-en-dan bâtonnage, waarna de 2 basiswijnen geblend worden

Stellenbosch w.o. Unoaked Chardonnay






6

100% Sauvignon Blanc (kloon nummers SB11, 159, 215 & 317) ; 36 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 220 tot 380 meter boven de zeespiegel, grotendeels gericht op het oosten en in mindere mate op het zuiden
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
Elk perceel wordt separaat gevinifieerd
6 uur durende koude schilweking, waarna de druiven pneumatisch geperst worden en de most twee dagen lang in rvs tanks stabiliseert
Via racking wordt de troebele most helder, waarna gecultiveerde gisten worden toegevoegd
Alc. gisting op 12° tot 16° Celsius in rvs cuves

Stellenbosch w.o. 'The Outlier' Sauvignon Blanc








2019 0,75

100% Riesling (Rheinriesling kloon) ; 30 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 300 meter boven de zeespiegel
Bodem: verweerd en ontbindend graniet
Alleen de free run juice wordt gebruikt en deze stabiliseert dan twee dagen lang op lage temperaturen in rvs tanks
Via racking wordt de troebele most helder, waarna gecultiveerde Franse gisten worden toegevoegd
Alc. gisting - op 15° Celsius in rvs cuves - werd voortijdig gestopt, waardoor de wijn een kleine hint van natuurlijke restsuiker toont

Stellenbosch w.o. 'Cold Fact' Sauvignon Blanc










100% Chenin Blanc (Montpellier kloon) ; 36 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 220 meter boven de zeespiegel, deels gericht op het zuiden en deels op het oosten
Bodem: verweerd en ontbindend graniet met leem
48 uur durende koude schilweking ; alc. gisting: 58% op pièces bourguignonne (228 liter, 4th fill) en 42% op rvs cuves
7 mnd. opvoeding sur lie met zo-nu-en-dan barrel rolling, waarna de 2 basiswijnen geblend worden



2019 0,75

100% Chardonnay (Davis en Dijon klonen) ; 14 tot 32 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 250 tot 310 meter boven de zeespiegel, deels gericht op het zuiden en deels op het oosten
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
48 uur durende koude schilweking ; alc. gisting m.b.v. gecultiveerde Franse gisten (EC1118 en D47) in rvs tanks
4 mnd. opvoeding sur lie met zo-nu-en-dan bâtonnage

Stellenbosch w.o. Barrel fermented Chardonnay



2018 0,75

6

€

92 TA



2019 0,75

6

€

91 TA



100% Chardonnay (Davis en Dijon klonen) ; 14 tot 32 jaar oude stokken ; manuele oogst






Wijngaardpercelen: 250 tot 310 meter boven de zeespiegel, deels gericht op het zuiden en deels op het oosten
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
Alc. én malolactische gisting: 93% op 228 liter Frans eiken vaten (Nevers) en pièces bourguignonne (27% nieuw eiken, 33% 2nd fill, 27% 3rd fill en 13% 4th fill) en 7% op rvs cuves
9 mnd. opvoeding sur lie met zo-nu-en-dan barrel rolling, waarna de 2 basiswijnen geblend worden

Stellenbosch w.o. 'Nine Yards' Reserve Chardonnay








2019 0,75

6

€

5/5 Platter

100% Chardonnay (Dijon en Davis klonen) ; 28 jaar oude stokken ; manuele oogst
Eén enkel wijngaardperceel (single vineyard): 250 tot 280 meter boven de zeespiegel, op het oosten gericht
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
Alc. én malolactische gisting op 228 liter pièces bourguignonne (70% nieuw eiken, de rest 2nd fill, 3rd fill en 4th fill)
Een selectie van de beste vaten werd 10 mnd. lang opgevoed sur lie met zo-nu-en-dan barrel rolling
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ZUID-AFRIKA
Region: Coastal Region | district: Stellenbosch

Prijzen zijn ex-btw | af-magazijn Vinolento

JORDAN Wine Estate
LOCATION & CLIMATE
The distinct ravine which embodies Stellenbosch Kloof harnesses all the qualities of a well-orientated compass. Varying elevations and aspects allows us to grow a selection of classic varieties to
specific sites that optimise this expression through their location. The cooler south- and east-facing aspects, unique in Stellenbosch, hosts the more sensitive and aromatic white-skinned grape
varieties.
Stellenbosch Kloof enjoys a cooler Mediterranean climate with maritime influences from False Bay, 14km to the south, and a refreshing breeze channelled from the West Coast’s Benguela current
24km to the north-west. These two breezes culminate at the top end of the ravine and bring in early morning mists, especially from False Bay. Consequently, temperatures in our meso-climate can
be measured at least 3° Celsius cooler than inland Stellenbosch during ripening periods. This adds a unique
characteristic to Jordan wines.

Stellenbosch w.o. 'The Long Fuse' Cabernet Sauvignon








Stellenbosch w.o. 'Cobblers Hill' Reserve










2017 0,75

6

€

92 TA

6

€

94 TA

100% Cabernet Sauvignon (kloon nummers CS163, CS27, CS14, CS46)
19 tot 24 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 200 tot 240 meter boven de zeespiegel, deels gericht op het westen en deels op het noorden
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
Alc. gisting in rvs tanks met drie maal daagse pump-over (remontage)
Na afloop van de alcohol gisting krijgen de basiswijnen van speciaal geselecteerde tanks een extra lange maceratie
18 mnd. opvoeding op nieuwe en gebruikte Frans eiken vaten ; lichte filtering vindt plaats vlak voor botteling



2016 0,75

72% Cabernet Sauvignon (kloon nummers 27 & 14 op rootstock 101-14)
28% Merlot (kloon nummers192 & 36 op rootstock R110), Cabernet Franc (kloon nummer 1D op rootstock R110) en Petit Verdot (kloon nummer PR8719A)
Gem. 24 jaar oude stokken ; manuele oogst
Wijngaardpercelen: 220 meter boven de zeespiegel, gericht op het westen
Bodem: Glenrosa en Hutton rotsformaties, verweerd en ontbindend graniet met zandsteen
Alc. gisting in rvs tanks bij 28° Celsius met drie maal daagse pump-over (remontage)
Malolactische fermentatie eindigt op eiken vaten
24 mnd. opvoeding op Frans eiken barriques (225 liter inhoud)
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INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

RP

100 puntenschaal

Robert Parker Wine Advocate

Nearly every wine review produced by The Wine Advocate carries a rating, otherwise known as a score. The rating is, in essence, our reviewers’ quantitative commentary
on the relative quality of the wine at the time of tasting.
Readers can immediately recognize our scores when used by wineries or retailers for marketing purposes, by the inclusion of the letters “RP”. Although these letters
happen to be the initials for Robert Parker, they do not necessarily denote a score given by Robert Parker himself. RP is in fact short for Robert Parker Wine Advocate,
our umbrella company, and therefore the score may have been given by any member of our official reviewer team.
Robert Parker created our original rating system with the first issue of The Wine Advocate, and it remains unchanged to this day. It employs a 100-point quality scale (in
which wines are given a rating of 50 to 100 points), as Robert Parker believes that the various 20-point rating systems do not provide enough flexibility and often result
in compressed and inflated wine ratings. Since its inception, Robert Parker’s 100-point scale has become the wine industry’s standard.
The Wine Advocate takes a hard, very critical look at wine, since we would prefer to underestimate the wine's quality than to overestimate it. The numerical ratings are
utilized only to enhance and complement the thorough tasting notes, which are our primary means of communicating our judgments.
The score ranges correlate to the following assessments:
96-100 RP:
An extraordinary wine of profound and complex character displaying all the attributes expected of a classic wine of its variety.
Wines of this caliber are worth a special effort to find, purchase and consume.
90 - 95 RP:
An outstanding wine of exceptional complexity and character. In short, these are terrific wines.
80 - 89 RP:
A barely above average to very good wine displaying various degrees of finesse and flavor as well as character with no noticeable flaws.
70 - 79 RP:
An average wine with little distinction except that it is a soundly made. In essence, a straightforward, innocuous wine.
60 - 69 RP:
A below average wine containing noticeable deficiencies, such as excessive acidity and/or tannin, an absence of flavor or possibly dirty aromas or flavors.
50 - 59 RP:
A wine deemed to be unacceptable.

Symbols Accompanying Scores:
A score in parentheses indicates that the wine was tasted from barrel and is presented as an estimated score range—for example, (90 - 93). A plus (+) sign may follow a
score—for example, 95+—indicating a wine that the reviewer believes has the potential to improve over a period of time in bottle and may warrant a higher score in a
subsequent/future tasting. In exceptional cases, a wine may not carry a rating but a “?” instead. This indicates that the wine was either known to be faulty or otherwise
showing peculiar/unusual characteristics that would require further tastings (e.g., from a fresh bottle that was not immediately forthcoming) in order to make a definitive
assessment. Alternatively, some older bottles that are deemed to be past their best may receive no score at all.
The numeral rating given is a guide to how the reviewer considers the wine to rate vis-à-vis its peer group (e.g., style, region and/or grape variety). The score given
reflects the quality of the wine at its best. Wines from obviously badly corked or defective bottles are disregarded and retasted from a fresh bottle whenever possible,
since a wine from a single bad bottle does not indicate an entirely spoiled batch. Many of the wines reviewed have been tasted multiple times, in which case the score
represents a cumulative average of the wine's performance in tastings to date.
As a final note, scores do not reveal the important facts about a wine. The written commentary (tasting note) that accompanies the ratings is a better source of information
regarding the wine's style and personality, its relative quality vis-à-vis its peers, and its value and aging potential than any score could ever indicate.
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INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

VN

100 puntenschaal

Vinous (Antonio Galloni)

In 2003, when I began developing Piedmont Report, I experimented with several different scales for rating wines before adopting the 100-point scale as published in
the very first Piedmont Report. As a critic, I like the 100-point scale because I feel it forces me to take a firm stance I will be accountable for in the future. Of course wine
(nor the analysis of wine) is not an exact science, but I believe there is something definitive and therefore important about deciding whether a wine receives 89 or 90
points, or higher up in the scale, 95 or 96 points. Other broader scales like the various 3 and 5 star systems (and their derivatives) that are out there make it too easy for
a critic to avoid taking hard positions. The 20-point scale that is common in some parts of Europe isn’t intuitive to me, so I could hardly expect you, the reader, to
understand my views.
We (our team of reviewers) spend just as much, if not more, time writing the text for each review and the accompanying producer commentaries than we do assigning
numerical ratings. The written descriptions will tell you much more about a wine, its qualities, capacity to age and the style in which it is made than a number alone ever
will. Ultimately, there is no greater satisfaction than learning to trust your own palate. Our mission is to help you find wines you will enjoy.
All wines are tasted in a combination of settings, including at individual wineries and in private comparative tastings, often more than once. Each year we also buy a
significant amount of wines to taste. We are guided by the desire to answer the questions readers most commonly ask. These include how does a wine compare to its
peers; how does a wine compare to the other wines in a producer’s range, to what extent does a wine reflect its origin, and what is the optimal time to drink a wine?
The conditions under which wines were tasted are indicated within each article.
The Vinous.com Rating Scale:
96-100 VN:
Exceptional. A profound and emotionally moving wine that exemplifies the very best attributes of its kind. These are the world’s great, iconic wines.
90 - 95 VN:
Outstanding. A wine of remarkable personality and breed that is well worth seeking out.
85 - 89 VN:
Excellent. A strong wine with true character that provides highly enjoyable drinking. This is the sweet spot for values and everyday wines that won’t break the bank.
80 - 84 VN:
Average. A wine with no flaws, but no distinction.
75 - 79 VN:
Below Average. A wine with at least one noticeable flaw.
50 - 74 VN:
Not worth your time.

INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

WE

100 puntenschaal

Wine Enthusiast

Founded in 1988 by Adam and Sybil Strum, Wine Enthusiast Magazine (the Buying Guide) brings consumers vital information on the world of wine, with hundreds of
wine reviews in every issue. Wine Enthusiast Magazine is an indispensable guide to the latest wine trends, ratings and reviews, food and travel, award-winning
commentary and much, much more. With over 250,000 in circulation, the magazine has grown to become the world’s largest periodical for wine and spirits.
With wine consumption in the U.S. at an all-time high, more people than ever are turning to the Wine Enthusiast when they want to shop quality accessories, custom
wine racking, wine storage products, information, wine tours, wine events—in short . . . everything wine.
All tastings reported in the Wine Enthusiast Buying Guide are performed blind. Typically, products are tasted in peer-group flights of from 5–8 samples. Reviewers may
know general information about a flight to provide context—vintage, variety or appellation—but never the producer or retail price of any given selection. When possible,
products considered flawed or uncustomary are retasted. Products deemed unacceptable (receiving a rating below 80 points) are not reviewed.
The Wine Enthusiast Rating Scale:
98-100 WE:
Classic. The pinnacle of quality.
94 - 97 WE:
Superb. A great achievement.
90 - 93 WE:
Excellent. Highly recommended.
87 - 89 WE:
Very good. Often good value; well recommended.
83 - 86 WE:
Good. Suitable for everyday consumption; often good value
80 - 82 WE:
Acceptable. Can be employed in casual, less-critical circumstances.
Special Designations:


Best Buy — products that offer a high level of quality in relation to price. Wines meriting this award are generally priced at $15 or less, and are designated
Best Buys after surpassing a specific quality-to-price ratio benchmark.



Editors’ Choice — products that offer excellent quality at a price above our Best Buy range, or a product at any price with unique qualities that merit special
attention.



Cellar Selections — products deemed highly collectible and/or requiring time in a temperature-controlled wine cellar to reach their maximum potential. A
Cellar Selection designation does not mean that a product must be stored to be enjoyed, but that cellaring will probably result in a more enjoyable bottle.
In general, an optimum time for cellaring will be indicated.
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INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

WS

100 puntenschaal

Wine Spectator

Wine Spectator editors review more than 15,000 wines each year in blind tastings. Every issue of Wine Spectator magazine contains 400 to 1,000 wine reviews with
detailed tasting notes and drink recommendations. We set stringent standards for ourselves and rely on the proven ability and experience of our editors as tasters and
critics. (Read our Statement of Ethics). Below are the guidelines we follow in order to maintain the integrity of our tastings.







Each year, more than 15,000 wines from around the world are blind-tasted by our editors.
The majority of these reviews are published in issues throughout the year, in the Buying Guide section of the magazine.
Additional reviews are posted exclusively on our website.
The majority of the wines we taste are submitted to us by the wineries or their U.S. importers.
Additionally, we spend thousands of dollars each year to buy wines that are not submitted, at all price levels.
Each editor generally covers the same wine regions from year to year. These "beats" remain constant, allowing each lead taster to develop expertise in the
region's wines.

The Wine Spectator Rating Scale:
95-100 WS:
Classic. A great wine.
90 - 94 WS:
Outstanding. A wine of superior character and style.
85 - 89 WS:
Very good. A wine with special qualities.
80 - 84 WS:
Good. A solid, well-made wine.
75 - 79 WS:
Mediocre. A drinkable wine that may have minor flaws
50 - 74 WE:
Not recommended.

INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

JR

20 puntenschaal

Jancis Robinson, Master of Wine

Voted the world's most influential wine critic in polls in the US, France and internationally in 2018, Jancis views herself as a wine writer rather than a wine critic. She and
her team write daily for JancisRobinson.com and weekly for the Financial Times. She is founder-editor of The Oxford Companion to Wine, co-author with Hugh Johnson
of The World Atlas of Wine (4.7 million copies sold just before the 8th edition was published in October 2019) and co-author of Wine Grapes, each of these books
recognised as a standard reference worldwide. The 24-Hour Wine Expert (2017) is a slim paperback guide to the practical essentials of wine.
She travels all over the world to conduct wine events – often for the global literacy initiative Room to Read - and in 2018 launched her own hand-made, dishwasherfriendly, ideal wine glass. In 1984 she was the first person outside the wine trade to pass the rigorous Master of Wine exams and in 2003 she was awarded an OBE by
Her Majesty the Queen, on whose cellar she now advises. In one week in April 2016 she was presented with France's Officier du Mérite Agricole, the German VDP's
highest honour and, in the US, her fourth James Beard Award.
Below is a rough guide to what our numbers mean. Although we are not very comfortable with scoring wines because it is so difficult to encapsulate a wine's qualities
in a single score, we do realise how useful scores are for those reading and buying (and selling) in a hurry.
The JancisRobinson.com Rating Scale:
20 – Truly exceptional
19 – A humdinger
18 – A cut above superior
17 – Superior
16 – Distinguished
15 – Average, a perfectly nice drink with no faults but not much excitement
14 – Deadly dull
13 – Borderline faulty or unbalanced
12 – Faulty or unbalanced
We occasionally give a '+' or even '++' to suggest that we think (but are not 100% sure) that the wine will improve, and if a score comes with a minus attached, it means
that it has a drawback, usually described in the tasting note. But I'm sure these are annoying and we will try to keep them to a minimum.
Our scores are for how the wine tasted when we tasted it, combined with any perceived potential. So a one-year-old first growth bordeaux is likely to be given a pretty
high score, even though it may be not much fun to drink at that point (and not even bottled in fact). If we taste a wine that is obviously on the way down from its peak of
maturity, the score denotes how it tasted when we tasted it and not how wonderful we imagine it might have been at its best.
I do not believe there is a single objective yardstick of quality by which a Beaujolais, for example, can be measured alongside a Napa Valley Cabernet. I know it would
be much more convenient for everyone if there were a single objective quality scale against which every wine in the world could be measured, but I'm afraid I just don't
believe such a scale exists given the myriad styles and archetypes of wine that, thank goodness, still exist. And even if such a single measuring stick did exist, adhering
to it would not be very useful. If we imagine for a moment that it did, then on a 20 point scale, practically every 1982 bordeaux would merit something above 18, every
de luxe champagne perhaps something above 19, which would not make for very informative reporting on their relative merits.
When reviewing, for example, New Zealand Pinot Noirs, we score the wines in the context of New World Pinot Noir rather than on the same scale as we would mark red
burgundies. So with a score of 18.5, a 2003 Quartz Reef Pinot Noir is not equal to a 2003 DRC and never will be!
Fortunately, I am confident that my fulltime assistant Julia Harding MW has a palate that is remarkably similar to mine. The rest of the team share our love of balance,
eloquence, finesse and, where appropriate, ageability above sheer mass.
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Beoordelingssysteem

JD

100 puntenschaal

Jeb Dunnuck

JebDunnuck.com is 100% independent and subscriber funded. I accept no advertising, and I have – and always will – pay my own way. This is the only way to guarantee
100% freedom of “wine critic” speech. As the Editor and sole Wine Critic of this website, I will ensure this is a guiding principle behind every word published. The rating
system is roughly based on the US high school grading system.
Jeb launched the “The Rhône Report” publication and website in 2008 and began releasing a quarterly newsletter reviewing Rhône variety wines from around the
world. Completely independent and including coverage on wines from France, Spain, Australia, and both California and Washington in the United States, the
publication continued to gain in popularity and subscribers, and by 2013, was read in over 24 countries and seen as one of the leading authorities on Rhône variety
wines.
In 2013, after being approached by Robert Parker to join The Wine Advocate team, Jeb gave up his engineering career and wrote full-time for the Wine Advocate.
Described as a younger version of himself by Robert M. Parker Jr., Dunnuck was the leading reviewer for California, Washington and Southern France from 2013 to
2017, publishing more reviews than any other professional reviewer.
In 2017, Jeb decided to leave the Wine Advocate and go back to his roots as an independent wine critic, launching his own publication JebDunnuck.com. Through the
platform, Dunnuck offers comprehensive, consumer-focused coverage of the most interesting wines from California, Washington, Southern France and Bordeaux, while
seeking out discoveries from around the world.
The JebDunnuck.com Rating Scale:
96-100 JD:
As good as it gets. These wines reach the peak of my personal scale of quality.
90 - 95 JD:
Outstanding wines. These wines are outstanding for their type and are worth the extra effort to seeking out.
85 - 89 JD:
Good to very good. These offer real character and can be age worthy.
80 - 84 JD:
Barely good to good. While still good, these wines lack character or fail to show a significant number of positive traits. Wines in this category can deliver pleasure,
particularly with a meal or in a setting where the wine won’t be the center of attention.
50 - 79 JD:
Undrinkable to Quaffable. Wines rated less than 80 points are not recommended. They will range from undrinkable and flawed to passable.

INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

JS

100 puntenschaal

James Suckling

James Suckling, 61, is one of today’s leading wine critics whose reviews are read and respected by wine lovers, serious wine collectors, and the wine trade worldwide.
He is CEO/Editor of JameSuckling.com, the wine media platform and events company with offices in Hong Kong and Miami.
When rating mature wines, I put more emphasis on their current drinking pleasure. My team of editors follow the same wine reviewing criteria. Finally, I rate using the
100-point scale. I’ve used this point system for close to 25 years, and I still believe it’s the simplest way to rate a wine, with its origins from grade school in the United
States. A wine that I rate 90 points or more is outstanding (A). It’s a wine I want to drink a glass of and is an outstanding purchase. If I rate a wine 95 points or more (A+),
it is a must buy and a bottle that I want to drink in its entirety! If I rate a wine less than 88 points, it might still be worth buying but proceed with caution. I certainly
wouldn’t recommend spending your money on anything rated lower. Wines rated from barrel, or unfinished wines, are rated with two-point ranges such as 90-91 or
92-93. Each wine tasting report at JamesSuckling.com includes tasting notes from a dozen to hundreds of wines in a given region or appellation. The wines are scored
on the 100-point scale. Barrel samples or unreleased wines are given two-point ranges. The wines are tasted in organized blind tastings as well as in wineries, wine
shops and other venues. The tasting notes are searchable at the bottom of each report. Only premium subscribers have access to tasting reports.
James is also the curator of the wine program on Holland America Line (HAL), one of the largest cruise lines in the world. James also curates the wine list at the Nai Harn
hotel in Phuket, Thailand, which hosts the Best Rosé for Thailand competition each year. He and his wife are also the owners of James Suckling Wine Central, an 82-seat
wine bar in Hong Kong that features more than 400 wines by the glass and 600 wines overall. The food is a mixture of European and Korean.
It all began in 1981 when Suckling responded to an ad in the Los Angeles Times where the fledgling American magazine Wine Spectator was looking for an assistant
editor. He was hired, and four years later, Suckling moved to Paris to establish Wine Spectator’s European bureau, which put him in the center of European wine
production and cemented his relationships with a variety of vintners, as well as contributed to his expanding knowledge of wines throughout the continent. He still lives
near Florence, Italy, part of the year, as well as in Hong Kong and Napa Valley.
In total, Suckling spent nearly 30 years as Senior Editor and European Bureau Chief of Wine Spectator, and as European Editor of Cigar Aficionado. On his departure
from the magazines, Forbes called the Los Angeles-born writer “one of the world’s most powerful wine critics.”
Shortly after in late 2010, Suckling launched JamesSuckling.com, a site that evolved from him seeing a need for wine to be communicated in a more modern way. The
crux of the site are his tasting notes, and James and his team of critics rate everything with the 100-point scale. The site also offers subscribers video content from
wineries around the world, with a focus on Italy, Bordeaux, Spain, Chile, Argentina, Napa Valley, Australia and New Zealand as well as Napa Valley. The site attracts
viewers from over 110 countries, with the largest audiences in North America, China, Brazil, Hong Kong, Thailand, the United Kingdom, Australia, Italy, and France.
In 2017, James received a knighthood from the Italian government – Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia – for his decades long coverage of Italian Wines. He also
received in January 2018 an honorary citizenship from the town of Montalcino for his almost four decades of writing about and rating Brunello di Montalcino.
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TA

100 puntenschaal

Tim Atkin, Master of Wine

Tim Atkin is a UK-based Master of Wine (MW) and wine journalist with an international following. After training in modern languages at the University of Durham, Atkin
soon moved into a career of wine writing.
He is an award-winning wine writer and Master of Wine with 35 years’ experience. I write for a number of publications, including Harpers, Decanter, The World of Fine
Wine, Gourmet Traveller Wine and The Drinks Business and, together with fellow UK wine writers Olly Smith and Oz Clarke, is one of the Three Wine Men. Tim Atkin is
also co-chairman of the International Wine Challenge, the world’s most rigorously judged blind tasting competition, and have won over 30 awards for his journalism
and photography.
Tim is the winner of many awards, including the Glenfiddich Wine Writer Award in 1988, 1990, 1993, 2004 and 2006 and the Wine Guild of the United Kingdom’s Wine
Columnist of the Year in 1991, 1992, 1994 and 1996. In 1994, he was the first recipient of the Wines of France Award.
The following year he was the co-winner of The Bunch Award, described by Auberon Waugh as the “Booker Prize of wine writing”, and the winner of the Waterford
Crystal Wine Correspondent of the Year Award. In 1999, 2002, 2003 and 2004 he was named Lanson Wine Writer of the Year. Also in 2002, he was highly commended
in the PPA Editor of the Year (Business and Professional Magazines) category for his work in transforming Harpers, the UK trade magazine he edited between 2000 and
2003. In 2005 he won the inaugural Wines of Portugal Award. In 2007 he was named Communicator of the Year by the International Wine & Spirit Competition and
Best Drink Journalist in the World Food Media Awards. In 2009 he was highly commended in the Columnist of the Year (Business Media) category in the PPA Awards
and named Louis Roederer International Wine Columnist of the Year. In 2011, he won the first Born Digital Award for editorial content on timatkin.com. At the 2011
Louis Roederer Awards, his website was named International Wine Website of the Year, an award he won for a second time in 2013. In 2012 he was named as one of
Wine Intelligence's 10 for 10 (the people who had made a positive and lasting impact on the wine industry). In 2014 Tim won the Online Drink Writer of the Year Award
at the Fortnum & Mason Awards, the Louis Roederer Online Communicator of the Year Award and the Harpers' French Wine Awards Best French Wine Writer/Critic
Award. In 2015, he won the Louis Roederer Feature Writer of the Year Award. In 2016, he was given the Premio Memorial Víctor de la Serna by the Real Academia de
Gastronomía for his services to Spanish wine. In 2018, he won a sixth Roederer Award as Online Communicator of the Year.
Tim has contributed to a number of books on wine, including the New World of Wine, as well as writing two of his own - Chardonnay and Vins de Pays d’Oc. He was
also the co-author with Anthony Rose of five editions of the annual consumer guide, Grapevine.
He has judged wines in the UK, France, Italy, the United States, Argentina, Spain, South Africa, Chile and Australia and is co-chairman of the London-based International
Wine Challenge, the world’s biggest and most rigorously judged blind tasting competition. He is also the chairman of the Wines from Spain Awards and the LanguedocRoussillon Top 100. In 2010 he was the international judge at the Melbourne Show and the Hong Kong International Wine & Spirit Competition. He is also a member
of the panel that chooses the annual Top 50 Italian Wine Awards and judges the Cellars in the Sky Awards, assessing the wines listed by airlines in First and Business
Classes.
In 1993 he was a European Union fellow on the Paris-based Journalists in Europe programme. In 2001 he passed the notoriously difficult Master of Wine examination
at the first attempt, winning the Robert Mondavi Award for the best set of theory papers. He is a Caballero del Vino, a Chevalier du Tastevin and a member of the Ordre
du Bontemps in Bordeaux and the Cofradía de Rioja.
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Platter

5 sterrenschaal

Platter's South African Wine Guide

Platter's South African Wine Guide is the first and best-known wine publication in South Africa – a comprehensive guide to the nation's winelands and their products.
Published annually every year since 1980, the guide features several thousand wines from many hundreds of producers, negociants and brands. Like many other wine
guides, it also features listings and reviews of restaurants and hotels.
Platter's Guide was created in 1978 by husband-and-wife duo John and Erica Platter, both wine lovers working in print journalism. The first edition was published two
years later, in a compact format inspired by Hugh Johnson's Pocket Wine Book. There is now a full time team managing the guide, which is now complemented by a
website, WineonaPlatter.com.
We take the star ratings – from 0 to 5 – published in the guide for specific vintages of a wine.
The guide's alignment against 20-point and 100-point scales is as follows:
5 stars:

95–100 / 18–20 pts.

Superlative. A South African Classic

4.5 stars:

90–94 / 17–17.5 pts.

Outstanding

4 stars:

86–89 / 16–16.5 pts.

Excellent

3.5 stars:

83–85 / 15.5 pts.

Very good/promising

3 stars:

80–82 / 15 pts.

Good, for early drinking

2.5 stars:

77–79 / 14.5 pts.

Average, with some appeal

2 stars:

73–76 / 14 pts.

Pleasant enough

1.5 stars:

70–72 / 13 pts.

Plain and simple

1 star:

65–69 / 12 pts.

Unexciting

0.5 stars:

60–64 / 11 pts.

Very ordinary

0 stars:

50–59 / 10 pts.

Somewhat less than ordinary
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GR

1 tot 3 Glazen

Gambero Rosso

Dit is de belangrijkste Italiaanse wijngids, die één keer per jaar verschijnt en een uitgebreid inzicht biedt in de Italiaanse wijnscène. Het classificatiesysteem is
legendarisch. Een team van Italiaanse wijncritici kan 1 tot 3 Glazen als beoordeling geven aan een wijn, waarbij de beroemde 3 rode Glazen de grootste eer is die een
Italiaanse wijn kan krijgen. Bij de 2 Glazen-wijnen zijn er twee categorieën. Naast de "normale" zwarte, zijn er ook de rode 2 Glazen-wijnen. Daarmee worden de
finalisten beloond, die de laatste ronden hebben gehaald, waarin de felbegeerde 3 glazen werden verdeeld. Het zijn dus ‘bijna-3-Glazen-wijnen’. De wijnhuizen zelf
worden ook beoordeeld. Voor tien 3 Glazen-wijnen is er daarnaast een ster te verdelen. Een classificatie van de jaargangen in de belangrijkste Italiaanse
wijnbouwgebieden rondt het evaluatiepanorama op een zinvolle manier af.
De betekenis van de Glazen (Bicchieri):
3/3 GR = 3 rode Glazen:
Buitengewoon exceptionele wijnen
2/3 GR = 2 rode Glazen:
Finalist en geselecteerd als kandidaat voor 3 rode glazen, maar won niet de finale proeverij
2/3 GR = 2 zwarte Glazen:
Zeer goede wijnen
1/3 GR = 1 zwart Glas:
Een degelijke wijn
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BIB

2 tot 5 Druiventrossen

Bibenda - Fondazione Italiana Sommelier

Bibenda is naast de Gambero Rosso één van de meest toonaangevende wijngidsen in Italië. Het wordt uitgegeven door de Vereniging van Italiaanse Sommeliers. Het
combineert de beoordelingen van gecertificeerde Italiaanse sommeliers tot een uitgebreid standaardwerk en geeft een breed inzicht in de Italiaanse wijncultuur. De
wijnen worden beoordeeld in het internationale 100-puntensysteem, waarbij vanaf een bepaalde score 1 tot 5 Druiven (Grappoli) worden toegekend. De hoogst
beoordeelde wijnen ontvangen dus 5 druiventrossen en deze hebben een vergelijkbaar aanzien als de 3 Glazen van Gambero Rosso.
De betekenis van de Druiventrossen (Grappoli):
5/5 BIB = 5 Druiventrossen (91-100 punten):
Wijnen van exceptionele kwaliteit
4/5 BIB = 4 Druiventrossen (85-90 punten):
Wijnen van hoge kwaliteit en zeer aanbevolen
3/5 BIB = 3 Druiventrossen (80-84 punten):
Wijnen van goede kwaliteit met noemenswaardige karakteristieken
2/5 BIB = 2 Druiventrossen (74-79 punten):
Wijnen van gemiddelde/doorsnee kwaliteit zonder noemenswaardige afwijkingen
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FS

100 puntenschaal (en 5 sterrenschaal m.b.t. de wijhuizen)

Falstaff Weinguide

Falstaff Magazin is a German language magazine specializing in food, wine and travel. First published in Austria in 1980, it currently has a circulation of around 140,000.
The magazine's success has led to the creation of multiple publications under the Falstaff name. The most notable of these is the annually published 'Falstaff Weinguide',
which has become a recognized authority on Austrian wine since its first edition in 1998. As the wine markets in German speaking countries have taken on a broader,
more international perspective, the magazine has widened its geographical scope. Its pages are now filled with editorial, news and reviews from every corner of the
wine world.
Falstaff's wine columnists include respected international wine authorities such as Jancis Robinson MW, Rene Gabriel, Stephen Brook, Chandra Kurt, and Alexander
Bach. The magazine's Wine Editor, Peter Moser also writes the annual 'Falstaff Weinguide' and the English language 'Ultimate Austrian Wine Guide'. The roster also
includes Ulrich Sautter (Germany), Othmar Kiem (Italy) and Benjamin Herzog and Dominik Vombach from Switzerland.
This team of experts reviews wines from all over the world, while retaining particular depth on those from Germany, Switzerland and Austria. All these wines are rated
on a 100-point rating system, similar to the American rating system of The Wine Advocate (Robert Parker), which are published on the magazine's website.

INTERNATIONALE WIJNCRITICI

Beoordelingssysteem

GP

100 puntenschaal

Guía Peñín

La Guía Peñín is Spain's most famous and comprehensive wine guide. It is compiled by José Peñín, whose impressive knowledge of international and Spanish wines
has been gathered over more than 25 years as a professional wine writer and journalist.
In 1980 Peñín created Bouquet – Spain's first magazine dedicated to wine and the wine industry, and now continues his writings through freelancing work for such
prestigious publications as El País and Tiempo. The print version of the guide is now complemented by the Guía Peñín website (Guiapenin.com).
The Guía Peñín lists tasting notes and scores for more than 8,000 Spanish wines.
95–100 – Exceptional
90–94 – Excellent
80–89 – Very good
70–79 – Acceptable
60–69 – Unremarkable, but not faulty
50–59 – Not recommended.
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DEC

100 puntenschaal, Medailles en Awards

Decanter.com

Founded in 1975, Decanter is the oldest consumer wine publication in the UK and is now – quite simply – the world’s leading wine media brand. Today, Decanter
reaches over 660,000 wine lovers every month from 99 countries around the globe. Decanter provides authoritative content, independent advice and inspirational
events and competitions.
The world’s top wine experts have been contributing to Decanter for more than 40 years. The Decanter team comprises of experienced wine specialists from around
the globe, including Masters of Wine and Master Sommeliers. Many of our contributors and regional correspondents are well known and award-winning writers and
journalists with many years’ expertise.
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CONDITIES | verkoop- en leveringsvoorwaarden
1.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de afnemer akkoord met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vinolento;
hiermee vervallen alle vorige noteringen.

2.

De vermelde prijzen zijn per fles en exclusief BTW, af-magazijn Eindhoven.

3.

De vermelde prijzen per fles gelden in principe bij afname van een volle verpakking (het vermelde aantal flessen per verpakking);

4.

De vermelde prijzen zijn geldig tot nader order, onder voorbehoud van typefouten, vergissingen en/of tussentijdse prijs- en/of jaargangwijzigingen.

5.

De vermelde wijnen worden geheel vrijblijvend aangeboden, zonder enige verplichting tot levering.

6.

Een toegezegde leverdatum is nimmer een fatale levertermijn;
Vinolento is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijding van de levertermijn.

7.

Bestellingen worden franco huis geleverd (met eigen wagenpark), indien er voldaan wordt aan twee voorwaarden:
de minimale afname/levering op een bezorgadres én de minimale factuurwaarde excl. BTW.
Voor franco huis levering dient aan beide voorwaarden te worden voldaan (zie de volgende tabel).
De wegafstand tussen het magazijn van Vinolento en het bezorgadres is te berekenen a.d.h.v. de routeberekening op Google Maps.
Wijnimport Vinolento
Meerenakkerweg 12
5652 AV Eindhoven

Wegafstand

Minimum aantal flessen

Minimum factuurbedrag excl. BTW

0 tot 40 km

30 flessen

€ 275,- excl. BTW

40 tot 60 km

48 flessen

€ 375,- excl. BTW

60 tot 130 km

72 flessen

€ 550,- excl. BTW

> 120 km

op aanvraag

op aanvraag

8.

Bestellingen worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag, tussen 09:00 uur en 17:30 uur) geleverd, m.u.v. feestdagen.
Leveringen op overige dagen zijn in uitzonderingsgevallen en uitsluitend in overleg mogelijk; hieraan kunnen extra kosten verbonden zijn.
Voor leveringen op een specifiek tijdstip geldt een toeslag van € 50,- excl. BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

9.

Facturen dienen in zijn geheel binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

10.

Indien de koper in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere
ingebrekestelling is vereist. De koper is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien Vinolento besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren,
is de koper, naast de verschuldigde hoofdsom en de voorgenoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Wettelijk Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.

Proefflessen worden in zijn geheel gefactureerd, tenzij anders overeengekomen is.

12.

Klachten of opmerkingen over de levering dienen altijd binnen 24 uur schriftelijk (per email) gemeld te worden.

13.

Wijnen die vroegtijdig geoxideerd blijken te zijn of besmet zijn met TCA komen niet in alle gevallen in aanmerking voor vergoeding.
Vergoeding aan de koper van deze wijnen door Vinolento hangt af of de producent of Vinolento’s toeleverancier daarmee instemt.
Vinolento maakt hier op voorhand afspraken over met zijn producenten/leveranciers.
Om eventueel voor vergoeding in aanmerking te komen, dient er ten alle tijden binnen 24 uur een melding te worden gemaakt.
Een eventuele vergoeding geschiedt altijd in natura, tenzij de voorraad niet toereikend is, en zal slechts bij een volgende order worden voldaan.

14.

Aan de koper reeds verkochte wijnen kunnen alleen in uitzonderingsgevallen en uitsluitend na akkoord van Vinolento worden geretourneerd;

15.

Alle goederen blijven na levering eigendom van Vinolento, totdat koper aan al zijn financiele verplichtingen heeft voldaan jegens Vinolento.
Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van verkoper te bewaren.
Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de goederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de
normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de goederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.
Koper moet verkoper meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende
goederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond schriftelijk aan verkoper bevestigen.
Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de goederen bevinden,
te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de goederen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.
Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s adequaat te
verzekeren en verkoper op eerste verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolissen.
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