wijn

Geproefd

Beoordeeld

Onze vier wijnpartners bezorgden een reeks suggesties voor het wildseizoen. Het Jet Proefpanel
zocht naar wijnen die mooi met wildgerechten combineren. Oh, maar wat is precies ‘wild’?
Gevogelte of everzwijn... dat maakt een heel verschil. We vonden wat we zochten! De nodige balans
tussen fruit, terroir, kracht en structuur vonden we terug in volgende aanraders:
AD BIBENDUM

MONARD PROVINO

Silver label 2018

Domaine des
Remizières 2018

Juan Gil – Jumilla

DRANKENSHOP
BROEKMANS
Quinta do Vesuvio 
2017

LICATA
Passamante 2018
Masseria Li Veli  Salice
Salentino

Crozes Hermitage

Symington Family
Estates  Douro

17 euro
www.adbibendum.be

15,90 euro
www.monardprovino.be

39,99 euro
www.drankenshop.be

10,97 euro
www.licata.be

Bjorn en Johan
van Ad Bibendum:
Afkomstig van de oudste
wijngaarden. Zeer gekruid
neusaroma, bosbessen,
lichtjes getoast en
gerookt. Perfecte struc
tuur met rijpe tannines.
Zeer lange consistente
afdronk, perfecte balans
tussen fruit/alcohol/vatrij
ping. Niet voor niets een
International Award
Winner!

Birgit van
Monard Provino:
Klassieker op basis van
100% Syrah druif.
Dieprood, ondoorzichtig,
met olievette tranen tegen
de glaswand. Qua parfum,
licht rokerig eerst, met
dan gekonfijte woudvruch
ten, zongedroogde tomaat
en pruimen. In de smaak
impressies van rijp pitfruit,
jenever en bosbes, vurig
en peperig.

Jan van Drankenshop
Broekmans:
Robuuste Portugese wijn
uit de Douroregio die zijn
elegantie prima weet te
bewaren. Mooie robijnrode
kleur die zich in de neus
vertaalt in gerijpt fruit en
eik. In de smaak herken je
pruimenconfituur, bosbes,
donkere chocolade en
fluweelzachte tannines.
Mooi in balans en met een
lange afdronk.

Laurent van Licata:
De imposante Masseria Li
Veli werd door de familie
Falvo volledig vernieuwd
met extra investeringen in
de wijnkelder. Deze
Passamante is al enkele
jaren een topper bij Licata.
De kleur is briljant
robijnrood. Het boeket
geurt naar rijp fruit,
pruimencompote en
kersen met zachte
tannines en dito afdronk.

Jet beoordeling:
Een voortreffelijke cuvée
die je niet alleen in de
betere Limburgse horeca
op de kaart vindt maar die
ook thuis een plaats in het
wijnrek verdient. De
Monastrelldruif geeft veel
structuur en kracht.
Serveer ‘m eerder bij
haarwild (everzwijn, hert,
haas, …). Bijzonder lekkere
wijn!

Jet beoordeling:
Robijnrode kleur met
paarse tinten. Typische
kruidigheid van jeugdige
Syrah. Klei en kalkbodem
en 12 maanden rijping op
grote eiken vaten leidden
tot een schitterend sappig
resultaat. Serveer bij
everzwijn, gekonfijte eend,
stoofpotje,… Tip: giet ‘m
eerst even in je mooiste
karaf!

Jet beoordeling:
Wwwwild thing! You make
my heart sing! Wat een
intensiteit, terroir en
structuur! Centrifuge van
dieprood fruit, toets van
vanille,... Laat deze wijn
eerst even op adem
komen in de karaf. Met
een prijskaartje weliswaar,
maar ècht wel wijn om
eens wild mee uit te
pakken!

Jet beoordeling:
De Negroamarodruif zorgt
hier voor zwoel opstuivend
fruit met een vleugje ‘After
Eight’ waardoor hij niet
gaat vervelen. De prijs
kwaliteitsverhouding werd
eer aangedaan. Deze fijne
wijn vergezelt met gemak
uw wildmenu: Trio van
wildpaté, pasta met
everzwijn, hertenkalf met
veenbessen,… A tavola!!

8,5/10

8,75/10

9,25/10

8/10

