Zomerproeverij 26 mei 2019
Beste wijnliefhebber,
Welkom op onze proeverij. Wijnmakers aanwezig, mooie wijnen open, kaas van
Mathilde en onze eigen roze/oranje primeur…
Heel veel plezier!
Marnix en Niels

Tafel 1 Hubert & Heidi Hausherr, Eguisheim, Elzas
Heidi en Hubert hebben schitterende wijngaarden
rond het dorpje Eguisheim. Ze werken biodynamisch,
bewerken het land alleen te voet of met hun paarden.
Hun wijnen worden zonder sulfiet of andere
toevoegingen gemaakt en gebotteld.
1. Sentier au Sud 2013
€18,00
Van gemengde wijngaard met riesling en pinot gris
2. Jardin Là Haut 2015
€21,00
Van gemengde wijngaard met riesling en gewurztraminer. Spanning &
sensatie!
3. Au Bout du Sentier 2008
€26,00
Riesling. 11 jaar oud, komt nu op stoom
4. Blanc de Noir 2014
€37,00
Witte wijn van pinot noir. C’est cool
5. Copains comme Raisins 2017 (oranje)
€15,00
Riesling, pinot gris, sylvaner, auxerrois. 3 weken schilcontact. Bijna op,
wie maakt ons los.
6. Acajus 2016 (oranje)
€16,00
Gewurztraminer met 3 weken schilcontact
7. Rouge de fête 2017
€31,00
Pinot noir, lage opbrengst, twee vaatjes, slechts 800 flessen gemaakt.

Tafel 2 Loire
Emeline & Sébastien Bobinet, Domaine Bobinet, Saumur
Sebastien en Emeline maken vin nature aan de Loire
bij Saumur. De legendarische Olivier Cousin is een
van hun inspirators. De wijnen rijpen in een
mergelgrot die al eeuwen in bezit van de familie is.
Prachtige wijngaarden, vooral cabernet franc en
chenin.
8. Poil de Lièvre 2018
€17,50
Chenin blanc van oude stokken, drie maanden gerijpt in een nieuwe
foudre, ongefilterd
9. Hanami 2018
€16,00
Cabernet franc van 35-50 jaar oude stokken, vinificatie op beton. Ook in
Magnum van 1,5 liter
10. Ruben 2017
€19,00
Cabernet franc van 50 jaar oude stokken, vinificatie op hout. Ook in
Magnum van 1,5 liter
11. Les Landes 2014
€27,50
Cabernet franc op z’n mooist, gerijpt in gebruikte barriques in kalkgrotten
langs de Loire met 2 jaar flesrijping

Coralie & Damien Delecheneau, La Grange Tiphaine, Amboise,
Loire
Damien is de vierde generatie wijnmaker op zijn
familiedomein in Amboise. Damien en Coralie
ontmoetten elkaar in Bordeaux waar ze beiden een
wijnopleiding volgden. Zuivere wijnen van
biodynamisch gecertificeerde wijngaarden in
Amboise en Montlouis-sur-Loire.
12. Nouveau Nez 2017
€19,00
Pet nat van chenin blanc, AOC Montlouis-sur-Loire. Ook in Magnum van
1,5 liter
13. Trinq’âmes 2018
€11,00
Zachte sauvignon blanc uit Touraine
14. Bel Air 2018
€14,50
Chenin blanc, AOC Touraine-Amboise
15. Clef de Sol blanc 2017
€20,00
Chenin blanc, AOC Montlouis-sur-Loire. Ook in Magnum van 1,5 liter
16. Bécarre 2017
€19,00
Cabernet franc, AOC Touraine
17. Clef de Sol rouge 2016
€20,00
Côt, cabernet franc, AOC Touraine-Amboise. Ook in Magnum van 1,5 liter

Stéphane Rocher, Ferme de Mont Benault, Anjou, Loire
Stéphane Rocher heeft 6 hectare wijnaarden in Faye
d’Anjou.Buurman van o.a. een (onbetaalbare)
grootheid als Richard Leraoy. Hij maakt
verschillende bekende natuurwijnen zoals de blanc
de noir KGB en de rode Muriers.
18. Pierres Bleues 2016
€16,50
Chenin blanc 80% oude stokken op vulkanische bodem, 20% jong op
schist
19. K Blanc 2016
€16,50
Blanc de noir van cabernet franc

Tafel 3 Andréa Calek, Stéfana Nicolescu
Andrea Calek maakt verrassende vin nature in de
Ardèche volgens de criteria van SAINS – Sans Aucun
Intrant Ni Sulfite – zonder enige toevoeging. Hij leerde
het wijnmaken onder meer bij de legendarische Bende
van Vier in de in de Beaujolais, Lapierre, Thevenet,
Foillard en Breton en maakt nu al ruim 10 jaar zelf
wijn net buiten Valvignères.
20. Blanc 2014
€29,50
Viognier (70%), chardonnay (30%), 2 jaar rijping op vaten
21. Blonde 2017
€16,50
60% viognier, 40% chardonnay
22. A Toi Nous 2018
€12,50
90% grenache noir, 10% syrah. 50% direct geperst, de primeur v. Calek
23. Babiole 2013
€13,00
Syrah (40%) en grenache in maceration carbonique
24. Chatons de Garde 2013
€19,00
Syrah met 21 dagen schilinweking. Op gebruikte barriques gerijpt
25. Penultième 2015
€27,00
50% merlot, 40% syrah, 10% viognier op barriques gerijpt

Tafel 4 David Teyssier , La Ferme du Cade & Domaine de Gressac
De wijngaarden van Gressac zijn biologisch sinds 1970
en liggen middenin een uitgestrekt natuurgebied, een
uitloper van de Cévennen. David Teyssier maakt er
natuurlijke wijnen van handgeplukte druiven zonder
toegevoegde gisten of suikers en geen filtering.
Minimaal sulfiet, soms wat bij botteling. Vin nature uit
een Zuid-Frans paradijs aan de rivier de Cèze.
Rosé Les Planes & Rouge Les Garbettes een nieuw
project van David, van de wijngaard van zijn familie.
26. Rosé les Planes 2018
€14,50
Grenache uit ’75, lage opbrengst, veel concentratie. Eerste ‘eigen’ rosé van
David!
27. Rouge les Garbettes 2018
€14,50
Grenache & cinsaut geplant in jaren ’60 op mooi veld omgeven door
bossages, 80% 7 dagen schilinweking ontsteeld, rest hele trossen
28. L’Or Pâle 2016
€12,50
Niet het makkelijkste jaar, wel een spannende wijn. In de aanbieding.
29. Alézan rosé 2018
€15,00
Proefflessen vers meegenomen in de bus, we zijn zelf ook benieuwd. Het
pallet komt morgen, maandag aan in Amsterdam
30. Tannat BiB 3l
€29,00
Kijk, dat is duurzaam. Bag in Box, oftewel BAGNUM. Rekent u mee? Dat is
€7,25 inc. per fles van 0,75l ongefilterde natuurwijn
31. Lou Gressac 2017
€12,50
100% soepele syrah. Jaar in jaar uit heel fijne & fruitige wijn, vaste
waarde in ons assortiment. Ook in Magnum van 1,5 liter
32. Avinymous 2016
€12,90
Syrah en clairette. Plus een beetje tannat, grenache en cinsault
33. Madone 2014
€15,75
Syrah en grenache van een mooie oude wijngaard gelegen tussen de
bossen
34. Fou de Grenache 2015
€15,00
Stevig geconcentreerd rood van handgeplukte rijpe grenache, lage
opbrengst
35. Rouge Sauvage 2013
€22,50
grenache, syrah en mourvèdre

Tafel 5 Les Frères Soulier, Gard
Les Frères Soulier zijn Guillaume en Charles, die – ook
al in de Gard, zeer eigenzinnige en zeer gastronomische
wijnen maken. Een sterke eigen filosofie in de
wijngaard – met paarden, geiten en een rijk
bodemleven – en een al even vastberaden en
zelfverzekerde stijl in de kelder. Deze broers doen van
zich spreken met hun zinderende wijnen.
36. Va-nu-pieds 2017
€13,50
Syrah en grenache.
37. Blanc de Noir 2017 (raisins de David Teyssier)
€19,00
Witte wijn van Cinsault (rood) en Clairette (wit).
38. La Clastre rosé 2017
€17,00
Donkere rosé van syrah en een beetje tempranillo.
39. Coqueyron Haut rosé 2018
€22,00
100% grenache, 6 maanden houtrijping.
40. L’Oume 2017
€22,00
Cinsault - grenache - syrah, 6 maanden houtrijping.
41. Valmal 2016
€32,00
Diep rood van 100% grenache, 12 maanden hout. Ook in Magnum van 1,5
liter
42. Soulier x Valles 2018
€22,00
Fris rood, 100% grenache, samenwerking van de Avant-Gard.

Tafel 6 Valentin Vallès, Gard
Valentin leerden we kennen via zijn vriend David
Teyssier, de wijnmaker van Gressac. Valentin is een
nogal eigenzinnige wijnmaker. Na jaren in de leer bij de
legendarische Eric Pfifferling (l’Anglore, Tavel) maakt
hij nu zelf wijn in Saint-Quentin-la-Poterie, in de
Zuidelijke Rhône. Op en top naturel: biologisch, eigen
gist, ongefilterd, minimimaal sulfiet. Zijn wijnen zijn
onstuimig, vol creatieve energie - als Valentin zelf.
43. Goëland 2018
€18,00
100% sauvignon blanc, spontaan vergist, houtgerijpt
44. Déja 2018
€16,50
100% syrah, primeur-style
45. Voilà 2017
€17,50
100% syrah
46. Queue de Pie 2016
€22,50
Grenache cinsault
47. Queue de Pie 2017 Magnum (1,5 liter)
€42,00
Grenache

Sebastien Chatillon, Ad Vinum
48. Levat 2018
Tavel van vriend Sebastien Chatillon
49. Verres 2018
Côtes du Rhône van Chatillon

€22,00
€22,00

Tafel 7 (bar) Mas Zenitude, Erik Gabrielson, Hérault
Wijnmaker Erik Gabrielson werkt biodynamisch in
de Languedoc. Hij streeft naar optimale balans in zijn
wijngaarden: alleen zo kan hij met minimaal
ingrijpen wijnen maken die het terroir het best
vertalen. Zijn wijnen zijn puur natuur: ongefilterd,
geen sulfiet of andere zaken toegevoegd. ‘Zen
attitude’. Hij werkte altijd al met beton, vanaf dit jaar
zit alle wijn in amfora.
€15,00

50. Equinox 2015
Merlot - carignan
51. Audace 2014
€19,50
100% cinsault van oude stokken. 22 maanden op betonnen vat Ook in
Magnum van 1,5 liter
52. Vent d’Anges 2013
€21,50
100% carignan van meer de dan 100 (!) jaar oude stokken
53. Zenith 2011
€24,50
100% syrah.
54. Rancio 2007
€32,00
Van de Gentse wijnmakers Luc en Trees Lybaert in de Cévennes.

Tafel 8 Ron Langeveld & Monique van der Goes,
Wijngaard Dassemus, Chaam, Noord-Brabant
Wijngaard Dassemus is een biologisch werkend
wijnbedrijf van 4,5 hectare in het buurtschap Dassemus
bij Chaam, in Noord-Brabant. De wijngaard grenst aan
natuurgebied ‘t Beek. Ron en Monique verbouwen en
verwerken alles zoveel mogelijk zelf, naar hun eigen
hoge maatstaven: van het bouwen van hun huis en de
uitbreiding van de wijnschuur tot het stoken van
distillaten.
55. Cider
€7,00
Brabantse boerencider
56. Solaris 2015
€11,00
Solaris is een witte druif die het in het Nederlandse klimaat erg goed doet:
ondanks het koele klimaat komen de druiven goed tot rijping.
57. Solaris 2017 Magnum (1,5l)
€27,50
58. Chaams Genoegen 2015
€12,00
Rijp wit van johanniter druiven.

59. Ceci n’est pas un rosé 2018
€12,75
Tweede jaargang van onze eigen oranje wijn. Van souvignier gris druiven,
3 weken schilinweking. Vorig jaar was dat het recept voor een fel-oranje
wijn maar tot onze verrassing werd ie dit keer roze. La nature!
60. Brabants Rood 2013
€11,00
Cabernet cortis en rondo. Lichte stijl rood.
61. Chaamse Brut
€29,00
Mousserende witte wijn van vooral solaris. Tweede gisting vindt plaats op
fles, volgens de klassieke champagne-methode. ‘Chaampagne’

Tafel 8 Coenecoop
Waterkloof, Somerset-West, Zuid-Afrika
62. Circumstance Cape Coral rosé 2018
€14,50
Fraaie Zuid-Afrikaanse mourvèdre van wijnmaker Nadia Barnard
63. Seriously cool cinsault 2018
€14,50
Biodynamisch zomer-rood
64. Circle of Life white 2015
€14,75
Sauvignon blanc, chenin blanc, semillon
Menade, Rueda, Spanje
65. Nosso 2017
€15,75
Verdejo natural. Schone wijngaard, schone wijn. Enige minpuntje:
gefilterd. Is nou eenmaal de stijl van de wijnboer. Voordeel: kans op
zogenaamde‘fouten’ miniem. Stabiele natuurwijn kortom.
Cantina Orsogna, Lunaria, Abruzzo, Italië
66. Zero Puro Prismae 2017
€11,00
100% pecorino, tot natuurwijn van het jaar verkozen door Jan v. Lissum /
Proefschrift.
67. Zero Puro Linfae 2017
€11,00
100% primitivo, ongefilterd, zonder sulfiet, zacht zoetje.
Meinklang, Burgenland, Oostenrijk
68. H16 2016
€19,90
100% Hárslevelű, u weet wel J
69. Graupert orange 2016
€19,90
Vin orange van wild groeiende biodynamische pinot grigio
(grauburgunder)
70. Loxarel A Pel Blanco N.S.A. (Orange) 2017
€17,50
71. Naturaleze Salvaje de Azul y Garanza wit 2018
€17,50

Tafel 9 Johan Reyneke, Stellenbosch, Zuid-Afrika
Eerst biodynamische wijnmaker van Zuid-Afrika.
Jarenlang verguisd en zelfs uitgelachen, nu staan de grote
huizen bij hem in de rij om het biodynamische vak te
leren. Top van Zuid-Afrikaanse wijnen (Tim Atkin).
Nieuwtje: op 28 september organiseren we een
wijnmakersdiner met Johan in Amsterdam. Stay tuned!
72. Organic white 2017
€10,50
92% sauvignon en 8% Semillon van aangekochte biodruiven uit de
Westkaap. Vergist op staal
73. Sauvignon blanc 2017
€17,00
Sauvignon ‘à la goede Poully-Fumé’ (H. Hamersma) Geperste hele trossen,
gerijpt op gebruikte eiken vaten
74. Chenin blanc 2017
€19,00
100% chenin, grotendeels van oude stokken op het nieuw aangekochte
buurland.De hele trossen worden geperst, 10 maanden rijping sur lie.
75. White reserve 2016
€26,50
Sauvignon blanc van de bovenste planc. Alleen de mooiste trossen, met de
hand geselecteerd. Spontane fermentatie op (90% nieuwe) houten vaten
van 300l. 12 maanden sur lie, daarna 4 maanden op tank.
76. Organic red 2017
€10,50
Syrah en cabernet sauvignon in een heerlijke blend
77. Cornerstone 2014
€21,00
Cabernet franc, merlot, cabernet sauvignon. Kom ook eens bij ons langs in
de loods voor oudere jaargangen.

Tafel 10 Daxivin
Les Hauts de Riquets, Côtes de Duras, Frankrijk
78. Orchis 2016
€17,50
Sauvignon op hout. Biodynamisch en zeer nature.
79. Diablerie 2017
€10,50
Merlot in rvs gevinifieerd. Vin de soif voor de zomer!
80. Le Mignon 2017
€17,00
Merlot op hout gevinifieerd.
Les Rouges-Queues, Bourgogne, Frankrijk
81. Hautes-Côtes-de-Beaune wit 2017
€27,50
Klassieke Bourgogne-chardonnay, naturel gemaakt, ook in Magnum 1,5l
82. Maranges 2016
€33,00
Pinot Noir à l’ancienne.
Yann Durieux, Recrue des Sens, Bourgogne, Frankrijk
83. Love and Pif 2016
€32,50
Nieuwe jaargang van deze cult classic aligoté Ook in Magnum van 1,5 liter
84. Les 1er Ponts 2014
€78,00
Oude pinot noir. Vinificatie in beton, 24 maanden gerijpt in eiken. Ook in
Magnum van 1,5 liter
85. divers

