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Geproefd

Beoordeeld

Zoals modelabels een oriëntatiepunt kunnen zijn voor heel wat fashionistas, zo kunnen ook
wijnetiketten een trigger effect op de consument hebben. Onze wijnpartners bezorgden de mooiere
flessen uit hun collectie maar wij selecteerden vier fashion bombs die niet alleen qua looks maar
ook qua inhoud een plaats op deze Jet wine catwalk verdienen.
MONARD PROVINO

GOYENS by BAETEN

LICATA

AD BIBENDUM

Sauvignon & Gros manseng
2020 Vignobles Fontan – IGP
Côtes de Gascogne

Matsu “El Picaro”
2019
Toro

Core Rosso 2017
Montevetrano – IGP
Campania

Honoro Vera – Garnacha
2019
Calatayud D.O.

9,91 euro

10,20 euro

19,99 euro

9,30 euro

www.monardprovino.be

www.baetenvinopolis.be

www.licata.be

www.adbibendum.net

Birgit
van Monard Provino:
Droge frisse witte wijn op
basis van Sauvignon blanc
en Gros Manseng druif
met in de neus intense
aroma’s van passievrucht,
exotisch fruit en wat verse
ananas. In de mond gul en
sappig met opnieuw veel
citrusfruit maar ook rijpe
ananas en nectarine. Het
speciale etiket is ontwor
pen door een kunstenares
en een ode aan de tattoos
uit de jaren ’70.

Michèle
van Goyens by Baeten:
El Pícaro is een jonge,
rode wijn die op biodyna
mische wijze gemaakt
werd. De geselecteerde
wijngaarden zijn 90 jaar
oud. Zoals het personage
op de fles is deze wijn
jong, sterk en dapper. Het
heeft een aroma van zwart
fruit, zoals braambessen
en tonen van rood fruit en
mineralen. Lekker bij
kalfsvlees, duif, rood vlees
en spicy food.

Laurent
van Licata:
Naast de gelijknamige
’cultwijn’ Montevetrano,
maakt Silvia Imparato ook
een toegankelijkere en
pure expressie van de
fascinerende aglianico
druif. Een nebbiolo
’lookalike’ uit het zuiden,
een goed gestructureerde
fruitbom met ragfijne
tannines en een hip en
jeugdig etiket. Valentijn
valt dit jaar enkele weken
later :)

Johan en Bjorn
van Ad Bibendum:
De sappige Honoro Vera
Garnacha komt voort uit
druiven van oude wijnstok
ken. Dit zorgt voor
geconcentreerde smaken
en aroma’s. Na een
fermentatie rijpt de wijn 2
maanden op Franse eik.
Heerlijke geur van kersen,
blauwe bessen en rijpe
pruimen. Deze vind je ook
terug in de smaak,
aangevuld door een
exotische kruidigheid.

Jet beoordeling:
Achter het flashy etiket zit
een wijn met een aanlok
kelijk parfum van citrus,
perzik en leliebloemen.
Sauvignon zorgt voor
frisheid, Gros Manseng
voor rondeur en een
lichtzoete finishing touch.
Ijsemmer en zonnebril bij
de hand? Top! Om zo te
drinken, mooi bij vele witte
en zachte kazen of bij
lichte Aziatische gerech
ten. Reik ook een glaasje
over de haag aan je buren!
Voor deze prijs…

Jet beoordeling:
Er zijn zo van die etiket
ten… Eén keer gezien en je
vergeet ze nooit meer.
Deze jongste ‘El Picaro’
(‘de schurk’) uit een reeks
van drie staat – net zoals
de Tororegio – voor
kracht en rijkheid.
Fruitige wijn met een
mooie houtrijping. Prijkt
vaak op de toog bij
Limburgse horeca.
Zodra het weer kan... ga
naar binnen en bestel een
lekker glas van deze
klasbak!

Jet beoordeling:
Gestileerde wijn, vol met
fijn en donkerrood fruit.
Aangenaam in de mond en
mooi in evenwicht, alles
klopt. Geen krachtpatser,
maar zeker ook geen
doetje: elegant en
fijnzinnig.
Combineert goed bij de
Italiaanse verfijnde en
klassieke vlees en
pastakeuken waarin niet
de extremen worden
opgezocht, of bij een
lekker stukje milde harde
kaas.

Jet beoordeling:
Rechtsboven Madrid
richting Zaragoza in de
wijngaarden van de
gekende familie Gil zorgen
oude wijnstokken voor een
sappig resultaat. Het
etiket kijkt je wat mysteri
eus en wellustig in de
ogen, klaar voor een
boeiende date met rood
vlees of ovenschotel met
tomaat. Veel concentratie
en diepgang. Nu al op
dronk. Enamorada boom
boom!

