wijn

Geproefd

Beoordeeld

Bordeauxwijnen worden vaak getypeerd als klassiek en goed te combineren met de traditionele
Franse keuken. De rode Medoc en Bordeauxwijnen hebben als voornaamste druiven Cabernet
Sauvignon, Merlot en Cabernet Franc, soms aangevuld met Malbec of Petit Verdot. Vooral de
eerste drie vind je ook in regio’s buiten Frankrijk. Daarom het thema ‘Bordeauxstyle’. Het Jet
proefpanel ging op zoek naar vier prijskwaliteittoppers.
Missie geslaagd? U leest het hier.
LICATA

AD BIBENDUM

MONARD PRO VINO

BROEKMANS

2018 Ateo
IGP Toscana – Ciacci
Piccolomini d’Aragona

2015 Clos des Fous
‘Grillos Cantores’
Cabernet Sauvignon
‘20th anniversary’

2015 ‘Clos Sainte
Anne’
Côtes de Bordeaux

2017 ‘Connétable
TALBOT’

14,90 euro
www.monardprovino.be

28 euro
www.drankenshop.be

11,97 euro
www.licata.be

15,95 euro
www.adbibendum.net

SaintJulien

Laurent van Licata:
Bordeaux zegt u? Een
harmonieuze blend van de
twee belangrijkste
Bordelese druiven Merlot
en Cabernet Sauvignon,
dat wel… maar dan
afgekruid met die typische
Italiaanse flair.
Deze “atheïst” zal u
verleiden met zijn grote
persoonlijkheid en lange
afdronk.

Bjorn en Johan ad
Bibendum:
Clos des Fous is een klein
Chileens project van vier
‘fous de vins’ die wijnen
maken met karakter en
ziel. Deze unieke Cabernet
Sauvignon valt op door
zijn elegantie, harmonie en
kracht. Alles is mooi in
evenwicht, waardoor deze
stijlvolle fles tot het
laatste glas boeit.

Brigit van
Monard Pro Vino:
Elegante rode wijn op
basis van Merlot druif
aangevuld met Cabernet
en gerijpt in eiken vaten.
Robijnrood, vinnig
tranend. Parfum van rood
rijp fruit, zoethout,
bosbesjes en cacao.
Bijzonder sappige en
elegante wijn.

Jan van Broekmans
wijnhandel:
De neus is zeer expressief,
met op het voorplan rood
fruit, kersensap,
frambozen
en een beetje getoast
hout. In de mond een
volle, soepele aanzet,
harmonieuze houttoetsen
en zuren.

Jet beoordeling:
Prijskwaliteit de beste van
de vier. Bordeauxmix
onder de Toscaanse zon.
Geen grootse bewaarwijn
maar nu al zo lekker en
volgend jaar wellicht nog
beter. Dit is een allemans
vriend!

Jet beoordeling:
Geuren van bessen,
kersen, goed te
combineren met kip of
kalfsvlees, tomaat,
paprika, kruidige
gerechten en tajine. 100%
Cabernet Sauvignon met
een toets van cuberdon.

Jet beoordeling:
Romige Bordeaux met een
vanille neus. Elegant en
fluwelig, mooie ronde wijn.
Kers, pruim, evolueert
positief in het glas.
Toetsen van peper en rood
fruit. Degelijk toppertje!

Jet beoordeling:
De ‘klassieke’ Bordeaux
wijn, zoals hij hoort te zijn.
Connétable is de kleine
broer van Château Talbot.
De expertise van de
keldermeesters proef je in
het glas! Heel romig, met
vanilletoetsen. Mooi
gerijpt fruit ook.

8/10

7,5/10

8,25/10

8,75/10

