wijn

Geproefd

Beoordeeld

Je leest het wel eens: ‘Leeftijd is als wijn. Hoe ouder hoe beter.’ Dat klopt niet (meer). Tegenwoordig worden
heel wat wijnen niet meer gemaakt om lang te bewaren. Toch zijn er zeker nog vele wijnen die na enkele
jaren rust, beter worden en zich meer tonen zoals de maker het heeft bedoeld. We selecteerden vier wijnen
die nu al erg lekker zijn en die na een aantal jaren kelderrust zeker mooi verder zullen evolueren.

monard provino
AuxeyDuressess
1er Cru
MoissenetBonnard 2017

GOYENS by BAETEN
Château de la
Gardine 2018
Côtes du Rhône Villages

24,90 euro
www.monardprovino.be

licata

ad bibendum

Villa Bucci
Riserva 2016
DOP Verdicchio dei
Castelli di Jesi Classico

Rosario Vera 2018

15,80 euro
www.baetenvinopolis.be

44,99 euro
www.licata.be

16,90 euro
www.adbibendum.net

Birgit
van Monard Provino:
Een exclusieve, elegante,
verfijnde rode wijn uit
Bourgogne op basis van
100% Pinot noir druif
geoogst op 1° cru niveau.
Nu mooi op dronk, maar
zeker ook geschikt om te
bewaren. Robijnrode kleur
en drukke tranenboulevard.
Boeket van rijpe aardbeien
en kersen, vlezig in de
mond met opnieuw rood en
zwart fruit en een vleugje
vanille.

Michèle
van Goyens by Baeten:
Een smaakvolle, dieprode
wijn met violetkleurige
accenten.
Deze Rhône wijn heeft een
smaakpalet van pruimen en
kleine rode vruchten, zoals
cassis en zwarte bessen.
Deze wijn is heerlijk in
combinatie met tapas
(koud en warm), (rood)
vlees, spareribs en de
heerlijke Provençaalse
keuken.

Laurent
van Licata:
Niet goedkoop voor een
witte wijn… Maar wat een
klasbak, waarbij alle
elementen perfect in
evenwicht zitten. Als
bewaarwijn fietst dit
buitenbeentje heel wat
rode wijnen moeiteloos
voorbij. Eén van de weinige
witte wijnen die over vele
jaren voor vuurwerk kan
zorgen. Maar ook om nu
van te genieten!

Johan en Bjorn
van Ad Bibendum:
Rosario Vera is het
magnifieke project van de
Gil Family in Rioja. De
wijngaarden zijn gelegen in
één van de beste stukjes
van de appellatie, vlakbij de
Sierra de Cantabria. De
unieke terroir, de wijngaard
op hoogte, knowhow en de
inbreng van de Gil Family
verheven deze wijn in het
topjaar 2018 tot een
ongekend niveau. Top
Rioja!

Jet beoordeling:
Vrij robuuste en viriele
karakterwijn. De zachte
tannines zijn nog wat
samengetrokken maar de
smaken bieden diepgang
en intensiteit. Interessante
wijn om er een aantal van
te stockeren en dan
jaarlijks eentje te openen,
en te proeven hoe hij
evolueert. Deze jeugdige
topper heeft dus zeker nog
mooie jaren voor de boeg.
Ongeduldig? Serveer hem
nu al bij bv. eend of poulet
Bourguignon.

Jet beoordeling:
Voor een glas van deze
‘GSM’wijn (Grenache,
Syrah, Mourvèdre) mag je
ons altijd bellen. We komen
meteen en brengen steak
en ratatouille mee. Wacht
gerust vijf jaar en serveer
bij een stoofpotje, een
lekker stuk vlees, eend,
wild of kaas. Typisch
Rhône, nu vol en fruitig
maar voldoende materie
om te rijpen richting
andere smaken, zoals vijg.
Dijk van een wijn voor een
correcte prijs.

Jet beoordeling:
Deze 100% Verdicchio uit
de Marken kan nog vele
jaren mee. Prachtige
mineralen, een goede
aciditeit, laag rendement,
oude wijnstokken, houtrij
ping en de hand van één
van de beste oenologen van
Italië, leidden tot dit
prachtresultaat. Aanzet van
peer en witte steenvruch
ten, silex en mineraliteit.
Lange afdronk, alles in
balans, ragfijn en met een
spannende toekomstige
verhaallijn.

Jet beoordeling:
Nu nog kwiek en fruitig
maar kan z’n potentieel
niet verstoppen. Heel
vlezig, goed geknoopt,
mooie dichtheid en geen
storende tannines. Tien
maanden Franse eik en
laag rendement. Subtiele
vanilletoetsen, zwarte
krieken, donkere pruimen,
braam,… Stoere en catchy
fruitbom om nu van te
genieten bij een goeie
steak, of gewoon bij de
haard. Zal ook mooi verder
rijpen in je kelder!

Juan Gil  Rioja

