wijn

Geproefd

Beoordeeld

Met het naderen van de koudere dagen denken we automatisch aan rode wijn. Een glas beendroge
rosé of een knisperige Sauvignon passen immers wat minder bij een winterse avond. Toch zijn er
ook witte wijnen die heerlijk zijn bij de haard. Dat bewijst onderstaande selectie ‘Winters Wit’ uit
de inzendingen van onze vier vertrouwde wijnhandels.
AD BIBENDUM

MONARD PROVINO

Alma Negra Blanco
2018

Faune 2019 – Moulin
de Gassac

Mendoza  Argentinië

LICATA

DRANKENSHOP
BROEKMANS
Clos des Lunes –
Lune d’Argent 2019

Gaun Chardonnay
2018

IGP Pays d’Hérault

Domaine de Chevalier 
Bordeaux

Alois Lageder  DOP
Alto Adige

16,90 euro
www.adbibendum.net

9,90 euro
www.monardprovino.be

13,99 euro
www.drankenshop.be

18,50 euro
www.licata.be

Bjorn en Johan
van Ad Bibendum:
Alma Negra maakt slechts
een beperkte exclusieve
cuvée wit. De florale
Viognier en de vette, rijke
Chardonnay worden
meesterlijk gekruid door
een tikje Gewürztraminer.
Unieke wijn met grote
tafelcapaciteiten. Heerlijk
bij de Aziatische keuken,
exotische visgerechten,
parelhoen of fazant.

Birgit van
Monard Provino:
Volmondige witte wijn op
basis van Chardonnay en
Viognier. Super glanzende
gele kleur. Verrassend
vineuze geurstart, met
verder witte bloemen,
limoen, papaja en ster
fruit. Super sappig en
nerveus qua smaak
ondanks de aanvankelijk
rijpe molligheid, met
vooral citrusvruchten en
groene pruimpjes.

Jan van Drankenshop
Broekmans:
Eerste indruk: aangenaam
fruitig, elegant en bloemig.
Na het walsen herken je:
ananassnoepjes, golden
appel, honing. Frisse
soepele aanzet, mooie
zuren. Haar fruitigheid
komt pas na de eerste
aanzet meer naar voren.
Samengevat: complexe,
frisse, volle witte wijn met
lange afdronk.

Laurent van Licata:
Kleine broertje van de
legendarische Löwengang,
volledig biodynamisch
verbouwd. Rijk en expres
sief van geur, met delicate,
licht boterige neus. Vol van
smaak, levendig en
elegant, met een lange,
harmonieuze en frisse
finale. Ideale begeleider
van typische herfstgerech
ten als risotto met
bospaddenstoelen of
parelhoen in roomsaus.

Jet beoordeling:
Een wijn die blijft boeien
omdat de drie druiven van
deze goed doordachte
blend in estafette blijven
terugkomen. Houdt
moeiteloos tred bij tal van
gerechten: kreeft, goed
afsmakende harde kazen
(bv. Comté), tong of
blanquette de veau,… te
veel om op te noemen; te
lekker om te negeren. Een
toppertje deze!

Jet beoordeling:
Elegante wijn die met zijn
samenspel van zuren,
fruitigheid en rondheid
velen zal bekoren. Een
neus van frisse citrus,
goudbes en florale
toetsen. Vindt makkelijk
een compromis: vispanne
tje, een breed palet van
kazen, of bij scampi
diabolique,… Verduiveld
lekker en verrassend mild
voor uw portemonnee.

Jet beoordeling:
Minerale neus in de aanzet
met toetsen van rijpe
citrus, peterselie en
venkel. Vervolgens
evoluerend naar vollere
witte perzik en amandel,
lichte lycheetoets ook.
Deze wijn zal zowel
charmeren als apéro bij de
haard maar staat vlot zijn
mannetje bij fijne visge
rechten. Instant weg met
die winterdip!

Jet beoordeling:
Exact de romigheid die je
van een winterse Chardon
nay verwacht. Ronde
elegantie en fijne zuren die
balans brengen. Mooi
versmolten houtopvoe
ding. Dit vraagt om de wat
vettere vis met een sausje,
maar ook verfijndere kip of
parelhoen. Voor een
Italiaanse aprèsski op
sterrenniveau!
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