wijn

Geproefd

Beoordeeld

Cabernet Sauvignon is de meest gebruikte druif voor rode wijn wereldwijd. Geblend met andere
soorten zoals Merlot, Cabernet Franc, Malbec en Petit Verdot heeft deze populaire druif de
Bordeauxregio echt op de kaart gezet. Maar kan de Cabernet Sauvignon ook op zichzelf staan
zonder al te stug te worden? Het proefpanel van Jet zocht het voor je uit.

Substance ‘By
Charles Smith’
Cabernet sauvignon
2016 – Columbia Valley

Cabernet Sauvignon
2017 – Moulin de
Gassac (famille Guibert)
IGP Pays d’Hérault 
Languedoc

Clomonté
2018

Philip 2014 

Cuvée réservée
IGP Pays d’oc

Mazzei
Fonterutoli –
Toscana IGP

Adviesprijs: 18,50 euro
www.adbibendum.be

Adviesprijs: 8,91 euro
www.monardprovino.be

Adviesprijs: 6,79 euro
www.drankenshop.be

Adviesprijs: 29,97 euro
www.licata.be

Bjorn en Johan
van Ad Bibendum:
De combinatie van de
twee terroirs geeft de wijn
een unieke signature. Rijke
tonen van zwarte bessen,
kers maar ook tabak en
Morille komen aan bod.
Prachtige mineraliteit
verweven in een rijkdom
aan smaak.

Birgit van
Monard Provino:
Elegante rode wijn
eigendom van en gevinifi
ceerd door het prestigieu
ze Domaine Mas de
Daumas Gassac. Inktach
tig blauwrood met een
trage tranentrein, gevolgd
door een boeket dat zo uit
de Cabernetbijbel komt.

Jan van Drankenshop
Broekmans:
Neus van licht gebrand
hout, kersen... en vegetale
toetsen. In de mond proef
je mooie tannines en
toetsen van zure kersen.
Kortom, dit is een vlot
drinkbare, en geen al te
zware wijn.

Laurent van Licata:
Philip is een moderne
Toscaanse wijn op basis
van 100% Cabernet
Sauvignon. Mooi gecon
centreerde wijn met
sappige tannines, een
mooie fraîcheur en lange
afdronk. Erg lekker bij een
stevig stuk vlees,

Jet beoordeling:
In zijn rijping gesteund
door de stevige plaatselij
ke zon en 13 maanden
eiken vaten geeft deze
‘Substance’ de typische
aroma’s van braambessen,
pruimen, vanille en tabak
vrij. Decanteer en combi
neer hem met steak met
saus naar keuze. Een extra
jaartje kelderrust zal hem
zeker niet schaden.

Jet beoordeling:
Dit is een 100 procent
Cabernet Sauvignon die
buiten z’n vertrouwde
Bordeauxomgeving zon
en terroir genoot. De
alcohol fungeert mooi als
achtergrond. Deze vlezige
wijn komt mooi tot z’n
(ge)recht bij een kruidig
varkensgebraadje of een
moussaka.

Jet beoordeling:
Neus van pruim en peper.
De zon van de Languedoc
zorgt ook voor zon in het
glas. Weinig tannines en
werkelijk niets dat stoort.
Degelijke en vlezige wijn
voor in de stevige keuken
(rood vlees, stoofpot
jes,…). Bovendien is de
prijs heel zacht.

Jet beoordeling:
Voor deze prijs mag je al
iets verwachten en
Castello di Fonterutoli
stelde ons ook deze keer
absoluut niet teleur. In
gedachten rijden we door
de groene heuvels van
Castellina in Chianti met
aan elke Ubocht een bord:
Steak Fiorentina, Tagliata
di Manzo.

8/10

8,25/10

8,25/10

8,75/10

