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Château de Plaisance
2010
Côtes de Bourg, Bordeaux,
Frankrijk
Een wijn die zijn naam niet
gestolen heeft want dit is
echt wel op-en-top ‘plezier’
in het glas. Vooral goed
rijpe merlot zorgt voor een
aantrekkelijke en vlot toegankelijke wijn met
tonnen sappig besfruit, wat toast en
nieuw hout, frisse
kruiden en
sensueel
SUPER zachte tannines. O zo
compleet,
licht verteerbaar en inzetbaar
bij zowel vlees als
gevogelte.
Prijs: 6,19 euro.
Te koop bij: Carrefour.

Cuvée Orfée 2012
Corbières, Frankrijk
Delhaize heeft zich echt wel
op de Languedoc gestort dit
jaar met tal van nieuwe
wijnen in het assortiment.
Een bijzonder sierlijke en
mooi gestileerde ﬂes op
tafel maar niet meteen de
meest makkelijke wijn. Voor
wie houdt van stevigheid in het glas, diep
paars gekleurd, mix
van rood en zwart
fruit in de neus, verse
vanille en kruiden,
al even krachtig in
de mond maar
nooit vermoeiend
dankzij een uitmuntende minerale frisheid. Voortreffelijk geslaagd!
Prijs: 6,19 euro.
Te koop bij:
Delhaize.

Castillo Labastida 2008
Rioja, Spanje
Aldi wist dit jaar al te verrassen met zijn rode Siciliaan en doet dit nu nog eens
over met een ﬂink uit de
kluiten gewassen rioja. 91
punten bij Parker lezen we
op het etiket en we begrijpen best waarom. Gespierde
neus, ﬂink wat hout
maar netjes toegedekt met zwart fruit,
gebald en krachtig in
de mond, smaakt
nog heel jong,
prima vulling en
lengte, nog verrassend veel tannines. Heel scherpe
prijs!
Prijs: 6,49 euro.
Te koop bij: Aldi.

Côte de Danube
Marselan 2010
Bulgarije
Twee keer in onze selectie,
deze fraaie Bulgaar. Na viognier in wit nu deze nog weinig bekende marselan, een
kruising tussen grenache en
cabernet sauvignon, die indruk maakt door zijn zwoele
zachtheid. Fris en
ﬂoraal in de neus,
vooral viooltjes en
rozen, vers geplukt
fruit in de mond,
vooral sap van aardbei, weinig bitters
maar heel elegant
met wat zoethout
op het einde. Fris
schenken bij een
slaatje met kip en
sinaasappel.
Prijs: 6,49 euro.
Te koop bij: Carrefour.

Domaine Garcin ‘Cuvée
des Galets’ 2010
Lirac, Rhône, Frankrijk
Overwegend grenachedruiven aangevuld met syrah
die gedijen op ronde keien
–vandaar de naam ‘Cuvée
des Galets’– vormen de
ruggengraat van deze zonovergoten wijn. Geen overdreven houtlagering
maar gestoofd fruit,
rijpe pruim en kruiden in de neus, gebalde smaak, goed
geknoopte tannines
en fruit op alcohol
in ﬁnale. Doet het
uitstekend bij
grillades.
Prijs: 6,56 euro.
Te koop bij:
Colruyt

Château des Adouzes
2010
Faugères, Languedoc,
Frankrijk
Kracht en elegantie in één
ﬂes met bovendien een
aanstekelijke frisheid. Diep
paars gekleurd, gekonﬁjt
besfruit in de neus, kers
maar ook wilde braambes,
zachte kruiden en verse
vanille, mondvullend en perfect
evenwichtig, meer
zwart fruit in
de mond,
SUPER gebalde
tannines,
witte peper,
lang nazinderend en mineraal
fris. Schenk rond
de 16 °C.
Prijs: 6,99 euro.
Te koop bij:
Delhaize.

Fonte al Cerro
Chianti 2011
Toscane, Italië
Het zal wel altijd een vaste
waarde blijven deze goed
nerveuze en intens fruitige
Toscaan uit de regio van
Siena. Een ongekunstelde
chianti zonder al te veel
franjes die het van zijn puurheid moet hebben.
Vers rood fruit dus,
vooral zure kriek en
bosbes, heel gematigde tannines in de
smaak en dat typische doortastende
zuurtje in de
staart. Mag ook al
wat frisser geschonken worden,
vooral bij een bord
verse charcuterie.
Prijs: 6,99 euro.
Te koop bij:
Makro.

Domaine de la
Charmoise 2012
Touraine, Loire, Frankrijk
2012 was niet het meest
makkelijke jaar in de Loirevallei maar wie grondig selecteerde ziet zijn inspanningen beloond met enkele
fraaie wijnen. Zoals deze
pretentieloze gamay uit de
Touraineregio. Eenvoudig maar puur en
knapperig vers geplukt rood fruit van
aanzet tot ﬁnale,
gematigde zuurstructuur en zelfs
iets kruidigs helemaal op het einde.
Fris geschonken
lekker bij allerhande slaatjes en
koude vleeswaren.
Prijs: 6,99 euro.
Te koop bij:
Carrefour.

Mesa Buio 2011
Carignano del Sulcis,
Sardinië, Italië
Een ‘première’ die kan tellen.
De witte vermentino meteen
in onze ‘Super 10’ en de rode
versie probleemloos een
plaatsje bemachtigd onder de
beste rode wijnen. Sardinië,
een regio om in de gaten te
houden. Diepe paarse kleur,
rijkelijk geurend naar wilde
kruiden, zwarte bes
en gebrande kofﬁe,
krachtig maar elegant in de mond,
smakelijk fruit en
goed geïntegreerde tannine. Prima bij zuiders
getinte gerechtjes.
Prijs: 7,55 euro
(50 cl).
Te koop bij:
Colruyt

Pirca Syrah 2010,
Dyonisos Wines
Chili
‘Pirca’ staat in Chili voor een
ommuurde wijngaard, een
beetje vergelijkbaar dus met
het Franse ‘clos’. Maar daar
houdt elke vergelijking met
de ‘oude wereld’ op. Dit is
een hypermoderne syrah,
prima geslaagd en
rijkelijk gestoffeerd.
Walsen hoeft niet
echt, intense geuren
van rozen en viooltjes
gevolgd door een
explosie van fruit,
erg rijpe kers en
viervruchtenconﬁtuur maar netjes
verpakt met een
fris zuurtje. Lekker bij spareribs.
Prijs: 7,59 euro.
Te koop bij:
Carrefour.
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WIN ZE ALLEMAAL!
BEANTWOORD ONDERSTAANDE VRAAG
EN MAAK KANS OP DEZE 100 WIJNFLESSEN
Welk land is een verrassende nieuwkomer in onze
beste 100 supermarktwijnen voor lente en zomer?
A Hongarije
B Bulgarije
C Roemenië

sms WIJN A
sms WIJN B
sms WIJN C

naar 6022 (€1/sms verzonden/ontvangen)
naar 6022 (€1/sms verzonden/ontvangen)
naar 6022 (€1/sms verzonden/ontvangen)

of bel de oplossing door met uw vast telefoontoestel
naar 0905 23 531 (€2/oproep)

INFO
Wedstrijd t/m 05/05/2013 om 23h59.
€1/sms verzonden/ontvangen,
€4 per volledige deelname. Deelname
per vaste telefoon €2. De winnaar
wordt persoonlijk verwittigd.
Reglement op aanvraag: PPSMS
Games, Abeelstraat 29A, 9600 Ronse.
De verwerking van deze gegevens
is onderworpen aan de bepalingen
van de wet op de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer van
8 december 1992. Minderjarig?
Vraag toestemming aan je ouder(s).
Technische helpdesk:
02/422.78.78 – corelio@ringring.be

