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Picpoul de Pinet 2012,
Les Vignerons
de Florensac
Languedoc, Frankrijk
Ondertussen een vaste
waarde dit oud ras uit de
Languedoc dat zijn oorsprong vond aan de oevers
van de Thau en vandaag
meer dan ooit weet te
verrassen door zijn
speelse en goed fruitige karakter. Loopt
probleemloos naar
binnen, best pittig en
met vers geplukt
fruit gevuld, complexloos en vooral
verfrissend op een
zonnig terrasje in
het gezelschap van
enkele kraakverse
garnaaltjes.
Prijs: 4,99 euro.
Te koop bij:
Delhaize.

MonFavori ColombardSauvignon 2011
Côtes de Gascogne,
Frankrijk
Nog meer fraaie wijn uit de
Gascogne met een al even
aantrekkelijk prijskaartje.
De sauvignon zorgt voor het
frisse karakter terwijl de
colombard wat vet en molligheid toevoegt, goed
aromatisch in de
neus, steekspel van
zuren en rijp fruit in
de mond, opwindende wijn die tot op
het einde goed
levendig blijft.
Ideaal bij allerhande koude buffetten.
Prijs: 4,99 euro.
Te koop bij:
Makro.

Château la
Commanderie
du Bardelet 2012
Bordeaux, Frankrijk
Wie op zoek is naar goed
getypeerde witte bordeauxwijn doet met deze ﬂes een
uitstekende zaak. En aantrekkelijk geprijsd bovendien. Uitermate fris en toch
degelijk gevuld, verrassend compleet en
elegant, mooie diversiteit aan aroma’s,
zowel roze pompelmoes, witte vruchten als sterfruit,
alles netjes op
één lijn, toonvoorbeeld van
evenwicht. Prima
wijn voor bij lenteslaatjes.
Prijs: 4,99 euro.
Te koop bij:
Delhaize.

Font-Destiac Bordeaux
2011
Frankrijk
Nieuw in het Alvogamma,
deze goed getypeerde en
best elegante bordeaux met
erg rijpe sauvignontoetsen
in neus en mond. Lentefrisse neus, bloesems, rijpe
citroen en limoenzeste,
meer exotisch fruit
in de mond, heel
egaal en evenwichtig,
doorspekt met fris
zuur van aanzet tot
ﬁnale. Prima aperitiefwijn maar
ook lekker bij
koude visslaatjes.
Prijs: 5,19 euro.
Te koop bij: Alvo.

Ca’ Ernesto Pinot
Grigio 2011
Trentino, Italië
Goed aromatische en erg
typische pinot gris uit het
noorden van Italië. Ongecompliceerd, makkelijk
wegdrinkend met toetsen
van rijp wit fruit en sappige
meloen, klein tikkeltje mollig in de mond maar
goed in evenwicht
gehouden door de
frisse zuurstructuur.
Mooie allrounder
voor op een zonovergoten terras
in het gezelschap
van een pittig
slaatje.
Prijs: 5,39 euro.
Te koop bij:
Makro.

Medimer Interret
Chardonnay-Viognier
2011
Côtes de Thau, Frankrijk
Ook al nieuw in het gamma,
deze aparte blend van chardonnay en viognier uit een
klein gehucht in het diepe
Franse zuiden. Erg rijp in
neus en mond maar toch
aanstekelijk fris,
vooral frisse lentebloesems in de neus
gevolgd door sappige
aroma’s van ananas
en perzik in de
smaak, prima
evenwicht en zelfs
verrassend lang.
Kan makkelijk bij
gegrilde vis.
Prijs: 5,99 euro.
Te koop bij: Alvo.

Nobilo Sauvignon
blanc 2012
Nieuw-Zeeland
Ook al geen onbekende,
deze pittige sauvignon
blanc die een heuse metamorfose ondergaan heeft en
duidelijk aan kwaliteit heeft
gewonnen. Minder ‘grassig’
maar eleganter met frisse
tonen van kruisbes
en limoen in de neus,
steviger in de mond,
fruit van kop tot
staart en gezegend
met een pittig
zuurtje. Hypermodern maar wel
lekker bij een
portie koude
schelp- en schaaldieren.
Prijs: 5,99 euro.
Te koop bij:
Colruyt.

Quinta de Porrais 2011
Douro, Portugal
Best wat Portugees geweld
in onze ‘Beste 100’ met tal
van nieuwigheden. Zoals
deze pittige wijn uit de
Dourovallei bijvoorbeeld op
basis van uitsluitend autochtone rassen, aangeplant
op 600 meter hoogte.
Compleet, gevuld en
toch goed fris, geurt
naar wit steenfruit,
zelfs wat munt, goed
aromatisch in de
mond met fraai
bittertje op het
einde. Bij een stevig stuk gegrilde
vis.
Prijs: 6,29 euro.
Te koop bij:
Delhaize.

Côtes de Danube
Viognier 2010
Bulgarije
Het doet plezier, eindelijk
ook eens een Bulgaar in
onze selectie. Nieuw in het
gamma en ronduit verrassend deze erg goed getypeerde viognier. Niet té
geparfumeerd maar verﬁjnd
en elegant, mooi fris
bloemig in de neus,
speels en sappig in
de mond, vooral wit
fruit, wat rijpe banaan en puntig
bittertje op het
einde. Lekker bij
vis en gevogelte
in de wok.
Prijs: 6,49 euro.
Te koop bij:
Carrefour.

Himmeroder Hof
Riesling Classic 2011
Mosel, Duitsland
Wat is er toch aan de hand
met Duitsland? De enige
Duitse wijn tussen de honderden stalen die we ontvingen maar die overleefde
wel moeiteloos de selectie.
Een riesling zoals de
fans het graag zullen
hebben. Hypernerveus, eerst ﬂoraal in
de neus, nadien sappige perzik en abrikoos, levendig en
mooi gevuld in de
mond, veel fruit en
mineraal tintje in
de afdronk. Gewoon lekker bij de
eerste mosselen!
Prijs: 6,52 euro.
Te koop bij:
Colruyt.

Mesa Giunco Piccolo
2011, Vermentino
di Sardegna
Italië
Verrassend Italiaans wit,
helemaal uit Sardinië. Een
bijzonder aromatische druif,
die vermentino. Geurt ronduit voortreffelijk, bloesems
en den, maar ook sappig
citrusfruit en groene meloen, mooi fris en evenwichtig in de mond, fruit maar
ook zachte kruiden
en wat zilte toetsen,
tintelend fris in ﬁnale, aangenaam bittertje helemaal op
het einde. Uitstekend bij gegrilde
vis.
Prijs: 7,55
euro (50 cl).
SUPER Te koop
bij: Colruyt.

Klevener de
Heiligenstein 2011
Elzas, Frankrijk
‘De vergeten paus uit de
Elzas’, lezen we. Niet de
meest makkelijke maar wel
dé aspergewijn van het jaar.
Gemaakt van een vergeten
ras, de savagnin rose.
Doet wat aan gewürztraminer denken maar
verﬁjnder en eleganter. Een mand vol
exotisch fruit in neus
en mond, sappige
perzik, kweepeer en
ananas, tikkeltje
mollig in de mond
maar perfect omkaderd met ragﬁjne
zuren. Héél knappe
wijn, een heuse
ontdekking!
Prijs: 7,99 euro.
Te koop bij: Spar
Retail.

Pouilly Fuissé 2011 ‘Cellier Saint Jean’
Bourgogne, Frankrijk
Bourgogne uit het zuiden
maar toch verrassend strak
en intens mineraal getypeerd, geen overdadige
houttonen of te zoet fruit in
de mond maar nerveus en
goed fris met vooral aroma’s
van citrusfruit en
roze pompelmoes,
rond en evenwichtig
in ﬁnale, mooi bittertje helemaal op
het einde. Doet het
uitstekend bij een
fris lenteslaatje
met koude vis.
Prijs: 8,99 euro.
Te koop bij:
Lidl.

Saint-Véran 2011, Jean
Bouchard
Bourgogne, Frankrijk
Herkenbare en vlot toegankelijke chardonnay met best
wat verﬁjning en elegantie.
Expressieve en goed gevarieerde neus, rijp wit fruit
maar ook toast en vanille,
frisse aanzet, fruit van aanzet tot ﬁnale, niks
overladen maar goed
fris, aangename
houttonen in ﬁnale.
Heeft voldoende
kracht om een gebakken zeetong of
een moot verse
kabeljauw gezelschap te houden.
Prijs: 8,99 euro.
Te koop bij:
Makro.

Manoir du Fort Sancerre
2012
Loire, Frankrijk
Gemaakt door de ‘Cave des
Vins de Sancerre’ en het
bewijs dat ook coöperaties
best kwaliteit kunnen produceren. Naar Sancerrenormen
bovendien een heel aantrekkelijk prijskaartje en ook in
het glas worden de
verwachtingen ingelost. Fraaie neus van
jeneverbes, acacia en
vlier, pittig en goed
mineraal in de
mond, rijpe citrustoetsen en verrassend lang in ﬁnale. Heerlijk bij een
slaatje met een
warm geitenkaasje en spekjes.
Prijs: 9,39 euro.
Te koop bij:
Colruyt.
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