
Prosecco 'Pionono' - Le Manzane

Mousserend

75 cl

Italië

Veneto

Prosecco

De wijn
Strogele kleur met groenachtige reflecties. Swingende fruitaroma's van citrus, appel en peer. Fris, ontzettend aangenaam in
de mond en met een elegante mousse.Prosecco van een hoog niveau!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pinot Brut - Aldeneyck

Mousserend

75 cl

België

Maasvallei

Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir

Aperitief, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Zacht goudgele kleur met een weelderige mousse van fijne belletjes. Expressieve neus van fruitbloesem en vruchten-
aroma’s, perfecte smaakbalans, levendige zuren, rechtstreeks van de Maaskiezel met een grote finesse, gevolgd door een
erg lange finale.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Franciacorta Brut Millésimato 2017 - Monzio Compagnoni

Mousserend

75 cl

Italië

Lombardia

Chardonnay, Pinot Noir

37 maanden "sur lattes"

2017

Aperitief, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Heerlijk frisse mousserende wijn met een volle mousse in de mond. In de neus vind je aroma’s van perzik, appel en toast. In
de mond dezelfde frisse aroma’s waarin de appel overheerst met hints van geroosterde amandelen. Een heerlijk bittertje in
de uitgebalanceerde afdronk.

Het wijnhuis
Monzio Compagnoni is gelegen in Adro (Brescia), waar een prachtige boerderij uit 1400 opduikt op de flanken van de
Franciacorta heuvels. De producenten in deze regio slaagden erin Franciacorta op de kaart te zetten als één van de beste
mousserende wijnen ter wereld. In 1995 werd dit streven 'bekroond' met de DOCG-status. Deze DOCG geldt uitsluitend voor
de mousserende wijnen, waarbij een rijping op fles verplicht werd gesteld van tenminste 18 maanden. Franciacorta is de
Italiaanse tegenhanger van Champagne en absoluut niet te vergelijken met Prosecco. Deze verfijnde wijn wordt op precies
dezelfde manier gemaakt als Champagne. Op de fles vergist en hierdoor ook complexer. De druiven hebben, door hun
zuidelijke ligging en hogere lichtintensiteit door het nabijgelegen meer Lago d’Iséo, iets meer zon genoten, en dat proef je!
Minder zuren, waardoor de wijn perfect in balans is. De wijn is gemaakt van Chardonnay en Pinot Noir.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Charles Pougeoise Champagne Blanc de Blancs Brut
Premier Cru

Mousserend

75 cl

Frankrijk

Champagne

Chardonnay

Aperitief, Desserts, Schaal- en schelpdieren

De wijn

- 10 Hectares wijngaarden in Vertus, een Premier Cru dorp in het hart van de Côte des Blancs.
- Fris en fruitig in de neus.
- Goede aciditeit en aanwezige zuren. Aangenaam fruitig in de mond gevolgd door een aanhoudende
afdronk.

Het wijnhuis

- In 1976 eigen merk Champagne: Champagne Charles Pougeoise.
- Een typische Champagne dankzij een productietool van hem.
- Rijping gedurende 2 jaren.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pinot Blanc 2019 - Aldeneyck

Expressief wit

75 cl

België

Maasvallei

Pinot Blanc

6 maanden in inox cuves

2019

Aperitief, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Royaal fruitplezier met impressies van conference peer, kruisbes en een vleugje kruidigheid. Verfijnde zuren. Een crispy
mondgevoel met intensiteit en lengte. Sappig en een smaakvolle finale met veel reliëf.

Het wijnhuis
In het hart van beide Limburgen in het pittoreske Maaslandse dorpje Aldeneik, vlakbij terrasjesstad Maaseik, ligt de 10
hectaren grote wijngaard van Karel en Tine Henckens-Linssen. Op een zonovergoten zuidoosterhelling langs de Maas met
een voor wijndruiven uitstekende mineraalrijke kiezel- en grindterroir, verbouwen zij met veel passie de Pinot-wijnen. 

Fermentatie en lagering in roestvrijstalen cuves. Methode Traditionnelle. 2de gisting op fles.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Tovo Al Pigno Soave Classico 2020 - Corte Mainente

Expressief wit

75 cl

Italië

Veneto

2020

Aperitief, Gegrilde vis, Gevogelte

De wijn
Strogeel met groene tinten en van 100% Garganega. In de neus aroma's van amandel en kersenbloesem maar ook vlier. In
de mond is deze wijn full-bodied, harmonieus en met een lange afdronk.

Decanter, An up-and-coming young producer!

Het wijnhuis
Wijn en druiven hebben altijd een rol gespeeld in de familiegeschiedenis van de familie Mainente. In 1939 kocht Virgilio
Mainente het huidige wijnbedrijf met enkele wijngaarden. Ook voor die tijd was de familie al actief in de wijnbouw. 

Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid door Marco & Davide Mainente. Marco is verantwoordelijk voor de 12 hectare
wijngaarden en Davide voor het wijnmaken. Beide broers zijn, net als hun vader, afgestudeerd aan de universiteit van
Conegliano en liepen diverse stages in binnen- en buitenland. 

Alle wijngaarden van de familie liggen rond het pittoreske stadje Soave. Hier vind je de allerbeste wijngaarden van het hele
Soave gebied. Soave is een wijngebied dat ligt in het noordwesten van de Italiaanse provincie Veneto. Hier wordt
schitterende wijn gemaakt van de inheemse Garganega druif!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Skok Sauvignon Blanc 2020

Expressief wit

75 cl

Italië

Friuli

Sauvignon Blanc

2020

Aperitief, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Dit is een heerlijk ingetogen Sauvignon Blanc die intens en discreet tegelijkertijd is. Mineraliteit is het sleutelwoord van deze
wijn. Een mooie structuur met een sterk maar elegant en verfijnd boeket van witte perzik, abrikoos, brandnetel en wat
florale toetsen. Een zeer intrigerende neus. 

Het wijnhuis
Het huis Skok vinden we terug in de regio Friuli, in het uiterste Noord-Oosten van Italië, op de grens met Oostenrijk en
Slovenië. Deze bergachtig regio noemt men Collio. De Collio staat bekend als één van de beste witte wijngebieden van
Italië.  2/3de van de productie van Skok is wit. Witte druivenvariëteiten zijn hier Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon Blanc
en Friulano.  

Hier op de uitlopers van de Alpen, op deze mineralige ondergrond, worden er loepzuivere wijnen gemaakt. De sales worden
gedaan door onze goede vriend Sebastian die graag T-shirts van Stars Wars draagt, maar dit geheel terzijde. Ook de styling
van de etiketten is niet alledaags. Het valt op, maar meer nog, de kwaliteit van de wijnen valt op!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Piemonte Cortese 'La Rocca' 2019 - Albino Rocca

Vol wit

75 cl

Italië

Piemonte

Cortese

8 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gevogelte, Romige kazen, Vis in saus

De wijn
Lichte strogele kleur en aroma's van bisquit en marsepein. Frisse zuren, nootachtige en minerale smaak met mooi
geïntegreerd hout. Klasbak uit Piëmonte! 

Het wijnhuis
We zijn aanbeland in Piemonte. Dit is een regio in het noorden van Italië die beschermd wordt door de Alpen en toch in de
nabijheid is van de Middellandse Zee. Piemonte is een absolute topregio voor wijnbouw. Kort door de bocht genomen, het
Bourgogne van Italië! Van hier komen de nobele wijnen met ronkende namen zoals Barolo en Barbaresco! Elegantie,
verfijning en klasse zijn woorden om de Piemontese wijnen te beschrijven.

Albino Rocca is een familiaal wijndomein in handen van de zussen Daniela, Monica en Paola Rocca. Zij namen de fakkel over
van hun vader Angelo nadat deze omkwam in een tragisch ongeval met het sportvliegtuigje waarmee hij zo graag over zijn
wijngaarden vloog.

Zowel in de wijngaarden als in de kelders wordt er niets aan het toeval overgelaten en wordt er uiterst precies gewerkt. Een
domein dat gerund wordt door minzame 'gentlewomen' die producten maken voor seigneurs. Laten we duidelijk zijn, hier
wordt er gestreefd naar enkel de hoogste kwaliteit. Dit zijn zonder meer edele wijnen voor de fijnproevers!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Rioja White 2020 - Bodegas Vivanco

Expressief wit

75 cl

Spanje

Rioja

Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Viura

2020

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte, Schaal- en
schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Rafael Vivanco combineert de druiven viura, tempranillo blanco en maturana blanca in een loepzuivere, witte wijn met
frisse, rijpe fruittonen. Een verademing vergeleken met de zware, houtgerijpte traditionele stijl van veel andere
producenten.

Het wijnhuis

Middenin de Rioja Alta ligt het wijngoed van Rafael Vivanco. Het state of the art wijnhuis is begin deze eeuw gebouwd. Het
ligt volledig onder de grond. Niet alleen past het wijnhuis hierdoor prachtig in het landschap, de ondergrondse ligging zorgt
ook voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

De Engelse wijnschrijver Tim Atkin plaatst Rafael Vivanco hoog in de top 10 van moderne wijnmakers in de Rioja. Rafael is
terughoudend met het gebruik van nieuw eikenhout en zoekt wijngaard- en druifexpressie. 

De moderne manier van wijnmaken leerde hij tijdens zijn studies in Bordeaux. In zijn nieuwe bodega werkt hij met een
uitgekiende mix van klassieke en moderne technieken en maakt alzo prachtige wijnen.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


La Almendrera 'Verdejo' 2020 - Bodegas Val de Vid

Expressief wit

75 cl

Spanje

Castilla y Léon

Verdejo

2019

Aperitief, Gegrilde vis, Rauwe vis

De wijn
Heerlijk frisse aroma’s van meloen en passievrucht. Een explosie van fruit zoals je zelden meemaakt! Zeer fris en levendig in
de mond. Lekker ‘crispy’! Elegant en met een mooie mineraliteit.

Het wijnhuis
De Rueda heeft zich in slechts een paar jaar tijd gevestigd als dé absolute wijnstreek in Spanje voor frisse en fruitige witte
wijnen. In tegenstelling tot het klimaat geeft Verdejo uitermate frisse zomerwijnen met een aroma’s van citrus, exotisch
fruit, bloesems, en toch voldoende aciditeit.  

Bodegas Val de Vid heeft wijngaarden op 750m boven zeespiegel met bodems van kalk, magnesium, stenen, waardoor er
enorme mineraliteit in de wijnen terug te vinden is. José Antonio is één van de pioniers van de moderne Rueda's. In
tegenstelling tot zijn collega's worden zijn wijngaarden niet geirrigeerd. De druiven worden ’s nachts geoogst omwille van de
hitte overdag om oxydatie te voorkomen. Rueda wijnen worden volledig in inox en temperatuurgecontroleerd gevinifieerd
om maximale frisheid te bewaren. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Nai e Señora Albariño 2020 - Adegas Terra de Asorei

specs-fris,-fruitig-wit

75 cl

Spanje

Galicia

Albariño

2020

Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Mooie, strogele kleur met groenachtige reflecties. Intens, aromatische neus gedomineerd door kruiden, munt, citrus,
tropische waterpeer en appel. Zeer fruitige smaak, lekker rond en rijk met een perfect gebalanceerde zuurtegraad. Eentje
om te ontdekken!

Het wijnhuis
Terra de Asorei uit het Spaanse Galicië, dat zijn zes families met fantastische wijngaarden die voor dit project de handen in
elkaar geslagen hebben en in de meest moderne kelder prachtige wijnen maken. Het totale bezit aan wijngaarden is 70
hectare, waarvan drie verschillende albariño’s worden gemaakt. Het wijnbedrijf ligt in het hart van de Rías Baixas, in de
subzone Valle del Salnés. Het gebied staat, mede door de grote invloed van de Atlantsiche Oceaan, bekend om zijn
uitermate frisse wijnen gemaakt van de albariño druif. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken bij Terra de Asorei is 20
jaar, waardoor hier wijnen geproduceerd kunnen worden met niet alleen een goede frisheid, maar ook een mooie
diepgang.Van de drie verschillende albariño’s hebben wij de Nai e Señora geselecteerd. Nai (Galicisch voor \moeder\") is een
hommage aan de oorsprong van de Albariño en de 21e-eeuwse vrouwen. De wijn past de voorkeuren van de nieuwe
generatie terwijl hij trouw blijft aan de Albariño-druif. \""Nai e Señora\"" (Moeder en Dame) is de uitdrukking die dichters in
het begin van de 20e eeuw huldigden aan werkende vrouwen die de onafhankelijkheid van het gezin en de Galicische
samenleving hoog in het vaandel droegen.Dit is een elegante"

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Little James Basket Press Blanc 2020 - Château de Saint 
Cosme

Expressief wit

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Sauvignon Blanc, Viognier

rijping op inox vaten

2020

Gegrilde vis, Gevogelte, Rauwe vis

De wijn
De Little James Basket Press is een combinatie van rijke, fruitige Viognier en minerale Sauvignon blanc. De perfecte mix! In
de neus sappig wit fruit, hints van sinaasappelschil en een tikkeltje kruidigheid. In de mond ook heel overtuigend met
sappige abrikoos, mango, peer en appel. En een vleugje frisse citrusvruchten, harmonieuze wijnzuren en presente
mineralen.

Het wijnhuis
In 1972 werd er beslist om als één van de eerste op biologische wijnbouw over te stappen. De rol van pionier had niets te
doen met winstbejag maar uitsluitend met een persoonlijke overtuiging. De gezondheid van de wijngaarden is het
allerbelangrijkste om zulke grootse wijnen te produceren. 

Uit deze wijngaarden maakt Louis Barruol de mooiste Gigondas en Condrieu wijnen. 

Robert Parker over Saint Cosme: It has taken a while, but one of my favorite producers in the southern Rhone, Louis Barruol
of Saint-Cosme, is getting very good publicity just about everywhere I look. It is certainly well-deserved, considering the
broad range of wines he produces, from his inexpensive and over-delivering Cotes du Rhones and Vins de Pays, to his top-
flight, world-class wines made in Gigondas. This is all a matter of hard work and understanding viticulture and great terroirs.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Verget Au Sud Viognier 2020

Expressief wit

75 cl

Frankrijk

Draaistop

Côtes du Rhône

Viognier

2020

Aziatische keuken, Gevogelte, Rauwe vis

De wijn
Het parfum is uitbundig en geurt naar bloemen, acaciabloesem, honing, peer en abrikoos. De smaak is heerlijk fris en sappig
en biedt een zacht zoete zweem van rijp fruit en een iets vettere structuur. De afdronk is levendig en perfect in balans.
Verrukkelijke viognier!

Het wijnhuis
Limburg telt heel wat wijnmakers, maar de bekendste en meest excentrieke woont in Frankrijk. Jean-Marie Guffens heeft er
drie wijnhuizen en is volgens critici de beste producent van witte bourgogne. ‘Overdreven’, vindt hijzelf,  ‘alle anderen zijn
slechter.’

Na in 1976 hun Vlaamse geboortegrond te hebben verlaten voor het avontuur in de Bourgogne kochten zij in 1979 een
aantal akkers in Pierreclos. Inmiddels beslaat het domein 5,3 hectare en hebben ze een aardig imperium opgebouwd met oa.
hun handelshuis Verget. 

Maar Guffens zou Guffens niet zijn, als hij niet op zoek was gegaan naar nieuwe uitdagingen. Zo kocht hij in 1997 in de
prachtige Lubéron een kasteel om ook druivenrassen als Viognier, Marsanne, Rousanne en Syrah aan zich te ‘onderwerpen’.
Maar ook om Chardonnay buiten ‘zijn’ Bourgogne tot grote prestaties te brengen. Hij maakt er schitterende wijnen waarbij
zoals altijd voor hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage rendementen, de natuur haar gang laten gaan en bovenal zijn
intuïtie.

Wijlen Steve Jobs noemde onze gouwgenoot de beste witte wijnmaker ter wereld!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Côtes du Rhône 'Les Diablotines' 2019 - Domaine des
Espiers

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Bio

Bourboulenc, Clairette, Roussanne, Viognier

Enkele maanden op eikenhouten vaten

2019

Aperitief, Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Heerlijke geuren van abrikoos en brioche. Een perfect gebalanceerde zuurtegraad en een fantastische fruitige finale. Vol, rijk
en een lange afdronk. 

Niveau Chateauneuf-du-Pape!

Het wijnhuis
Domaine des Espiers ligt in het hart van de Vaucluse vlakbij de Dentelles de Montmirail. Opgericht door Philippe Cartoux in
1989 worden op de 9.5ha verschillende AOC's geproduceerd zoals Côte du Rhône, Sablet en Gigondas.  

Lage rendementen, hoge densiteit van de aanplant, manuele ontbladering en groene oogst zorgen voor robuuste
en smakelijke, maar zeker ook complexe en verfijnde wijnen. Deze biologische wijnen worden gekarakteriseerd door hun
structuur van krachtige tannines en verzacht met subtiele aroma's van rood fruit en kruiden. Geen enkel gebruik van
chemicaliën tijdens de onkruidbestrijding maar met respect voor het terroir. Traditionele vinificatie en een warme maceratie
voor de fruitexplosie. Lagering in betonnen kuipen gedurende 8 tot 10 maanden.

100% biologisch!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Bourgogne Blanc 2017 - Céline et Vincent Dureuil

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

12 maanden op eikenhouten vaten

2017

De wijn
Schitterende Bourgogne Blanc van sterwijnmaker Vincent Dureuil. 

Smaken van amandel, boter en hazelnoot maar van ook citrus en peer. Frisse en volle smaak en een lange, mineralige
afdronk. Meursault style, een topper!

Het wijnhuis
Vincent Dureuil-Janthial is sterwijnmaker in Rully. Hij maakt zijn wijnen zo goed dat ze met afstand de beste zijn van de
appellatie. Vincent is een jonge wijnmaker die het wijngoed van zijn vader heeft overgenomen en het op geheel eigen wijze
leidt. De administratie en verkoop worden gedaan door zijn vrouw Céline. Hij is net zo goed in het maken van witte als van
rode wijnen, hetgeen vrij zeldzaam is in de Bourgogne. 

Alle druiven worden handmatig geoogst en sinds 2012 zijn al zijn wijnen biodynamisch gecertifieerd. De wijnen hebben een
loepzuivere stijl en verfijnde textuur. Dit is Bourgogne voor de fijnproever. 

Beperkte productie. Op = op!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Sancerre 'Silex' 2020 - Domaine Reverdy-Ducroux

Expressief wit

75 cl

Frankrijk

Loire

Sauvignon Blanc

2020

Gegrilde vis, Rauwe vis, Schaal- en schelpdieren

De wijn
Zuivere en frisse Sauvignon Blanc met aroma's van rijp fruit en citrus. Aangenaam fris in de mond. 

Uitstekende Sancerre!

Het wijnhuis
De familie Reverdy produceert sinds 1550 kwaliteitswijnen in de Loire.  Alain en Laurent Reverdy (vader en zoon) hechten
veel belang aan traditie, die van generatie op generatie doorgegeven wordt. Het domein, gelegen in Verdigny, geniet een
gunstig micro-klimaat en beschikt over meer dan 70 percelen, allen verspreid over de meest befaamde hellingen in de
appellatie Sancerre. De bodem voor deze wijn bestaat uitsluitend uit silex, wat perfect is voor de rijping van Sauvignon
Blanc. Traditionele vinificatie onder temperatuur controle in inoxen cuves.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Saint-Véran 'Terroirs de Davayé' 2020 - Maison Verget

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

2020

Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Een gastronomische Saint-Véran, afkomstig van de percelen "Au Clos" en "Pommard" in de gemeente Davayé. De beide
percelen vullen elkaar prachtig aan en geven een prachtige, evenwichtige wijn. Boordevol complex wit en geel fruit, rijk en
gul, met een fris zuurtje.

Het wijnhuis
Limburg telt heel wat wijnmakers, maar de bekendste en meest excentrieke woont in Frankrijk. Jean-Marie Guffens heeft er
drie wijnhuizen en is volgens critici de beste producent van witte bourgogne. ‘Overdreven’, vindt hijzelf,  ‘alle anderen zijn
slechter.’

Na in 1976 hun Vlaamse geboortegrond te hebben verlaten voor het avontuur in de Bourgogne kochten zij in 1979 een
aantal akkers in Pierreclos. Inmiddels beslaat het domein 5,3 hectare en hebben ze een aardig imperium opgebouwd met oa.
hun handelshuis Verget. 

Maar Guffens zou Guffens niet zijn, als hij niet op zoek was gegaan naar nieuwe uitdagingen. Zo kocht hij in 1997 in de
prachtige Lubéron een kasteel om ook druivenrassen als Viognier, Marsanne, Rousanne en Syrah aan zich te ‘onderwerpen’.
Maar ook om Chardonnay buiten ‘zijn’ Bourgogne tot grote prestaties te brengen. Hij maakt er schitterende wijnen waarbij
zoals altijd voor hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage rendementen, de natuur haar gang laten gaan en bovenal zijn
intuïtie.

Wijlen Steve Jobs noemde onze gouwgenoot de beste witte wijnmaker ter wereld!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pouilly-Fuissé 'Sur La Roche' 2018 - Maison Verget

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

2018

Gegrilde vis, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
Het 'La Roche' perceel geldt als één van de toppercelen uit de Pouilly Fuissé appelatie. Guffens maakt een hoogstaande
cuvée met in de neus een prachtige minerale expressie, met citrusfruit en witte bloemen. Een wijn met veel diepgang,
kracht, uitstekende zuren en lengte. Een pareltje!

Het wijnhuis
Limburg telt heel wat wijnmakers, maar de bekendste en meest excentrieke woont in Frankrijk. Jean-Marie Guffens heeft er
drie wijnhuizen en is volgens critici de beste producent van witte bourgogne. ‘Overdreven’, vindt hijzelf,  ‘alle anderen zijn
slechter.’

Na in 1976 hun Vlaamse geboortegrond te hebben verlaten voor het avontuur in de Bourgogne kochten zij in 1979 een
aantal akkers in Pierreclos. Inmiddels beslaat het domein 5,3 hectare en hebben ze een aardig imperium opgebouwd met oa.
hun handelshuis Verget. 

Maar Guffens zou Guffens niet zijn, als hij niet op zoek was gegaan naar nieuwe uitdagingen. Zo kocht hij in 1997 in de
prachtige Lubéron een kasteel om ook druivenrassen als Viognier, Marsanne, Rousanne en Syrah aan zich te ‘onderwerpen’.
Maar ook om Chardonnay buiten ‘zijn’ Bourgogne tot grote prestaties te brengen. Hij maakt er schitterende wijnen waarbij
zoals altijd voor hem leidend zijn: oude wijnstokken, lage rendementen, de natuur haar gang laten gaan en bovenal zijn
intuïtie.

Wijlen Steve Jobs noemde onze gouwgenoot de beste witte wijnmaker ter wereld!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Mâcon-Pierreclos 'Juliette et les Vieilles de Chavigne'
2018 - Guffens-Heynen

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

2018

Gevogelte, Vis in saus

De wijn
Jean-Marie Guffens vertrouwde ons het volgende toe: "Al vele jaren wil ik een cuvée maken van het perceel wijnranken dat
ik "Juliette" noem. Aangeplant in 2003, dus nog jonge wijnranken, maar op zo'n arme, stenige bodem dat je je afvraagt hoe
ze kunnen groeien - wat ze met moeite doen. Zelfs dit jaar, met een normale oogst, was de opbrengst belachelijk laag, dus
besloot ik de kleine productie van mijn zeer oude wijnstokken erbij te doen. De blend heet dan ook "Juliette et les Vieilles" 

De neus is heerlijk strak met de onderliggende kracht van citrus en steenfruit die zeer verleidelijk is, gelaagd met subtiele
specerijen en boterachtige brioche. Het gehemelte heeft een voortreffelijke omvang, met een compacte, zeer dichte kern
van fruit, omlijst door de boterachtige, romige tonen van de elevage en subtiele rook. De textuur is prachtig, zijdeachtig en
toch fris - Jean-Marie laveert met deze cuvée tussen uitbundigheid en terughoudendheid. De afdronk is zeer lang, met een
grote precisie van fruit en exotische specerijen. Een absoluut pareltje aan de kroon van de grootmeester!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
Dit domein is de parel aan de kroon van de eigenzinnige Jean-Marie Guffens en zijn vrouw Maine. Na in 1976 hun Vlaamse
geboortegrond te hebben verlaten voor het avontuur in de Bourgogne kochten zij in 1979 een aantal akkers in Pierreclos. Dit
exclusieve topdomein is slechts 5,3 ha groot. 

Domaine Guffens-Heynen is kleinschalig en enkel gefocust op de aller- allerhoogste kwaliteit. Het domein wordt
gepercipieerd als zijnde de absolute en eenzame top van de Mâconnais. Nergens zijn de rendementen zo laag, wordt er zo
rigoureus geselecteerd en wordt er zo precies gevinifieerd. Het lijkt wel hogere wiskunde!

De wijnen zijn jaar in jaar uit meesterwerkjes. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het toonaangevende Franse tijdschrift
'La Revue du Vin de France' kent het domein al vele jaren de maximale drie sterren toe! 

In Pouilly-Fuissé bezit het domein slechts één hectare wijngaard verdeeld over 3 percelen. Natuurlijke fermentatie zonder
toevoeging van gisten. De wijn rijpt op zijn eigen fijne lies en wordt regelmatig opgeroerd. Opvoeding in barriques en
botteling zonder filtering. Zeer kleine en exclusieve productie. Op = op!



Puligny Montrachet 'Vieilles Vignes' 2019 - Domaine
Vincent Latour

Vol wit

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Chardonnay

12 maanden op eikenhouten vaten

2019

Romige kazen, Schaal- en schelpdieren, Vis in saus

De wijn
De wijn heeft een goudgele kleur. In de neus zijn er aroma’s van gedroogde abrikoos, vanille, gerookte toetsen en hints van
vuursteen. De aanzet in de mond is vol en mineraal met smaken van gedroogd fruit en geroosterde toetsen. De afdronk is
aangenaam en lang.

Het wijnhuis
Vincent Latour stond in de spotlights na het uitbrengen van zijn jaargang uit 2006 toen hij door het gerespecteerde lokale
tijdschrift Bourgogne Aujourd'hui werd genomineerd als wijnmaker van het jaar! Hij is ook meerdere keren verkozen als de
beste nieuwe of beste jonge wijnmaker in de Côte de Beaune en in de Côte de Nuits. Titels die men in deze exclusieve regio
met grote trots mag dragen.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Fontarèche 'Pierre Mignard' 2018

Soepel rood

75 cl

Frankrijk

Languedoc

Carignan, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

2018

Lams, Wild

De wijn
Deze cuvée is een eerbetoon aan de illustere schilder Pierre Mignard. Hij was schilder aan het hof van Louis XIV en
voormalig eigenaar van Chateau Fontareche.

Diepe intense kleur met reflecties van violet. Krachtige neus met zinderende aroma's van zwart fruit, zwarte peper,
wervelende specerijen en een discreet vleugje vanille door de opvoeding op Franse eikenhouten vaten. Volle smaak met een
uitstekend evenwicht en elegante tannines. Aanhoudende en complexe afdronk.

Het wijnhuis
Het domein is gelegen in de Languedoc op enkele kilometer van Lézignan- Corbières. De wijngaarden vormen een perfect
vierkant van 200 ha rondom de gebouwen. Hier liggen 160 ha aan geclassificeerde wijngaarden waarvan de helft AOP
Corbières en de helft Vin de Pays.

Het Canal du Midi, de stad van Carcassonne, de burchten van de Kataren en de Middellandse Zee vormen een fabelachtig
decor voor wijnbouw. Met een grote verscheidenheid aan terroirs is er de mogelijkheid om met veel verschillende cépages te
werken. De bodem bestaat uit oude terrassen in klei- en kalksteen met kiezel, met wijnstokken van meer dan 25 jaar oud.
Hier worden werkelijk schitterende wijnen gemaakt aan een uiterst aantrekkelijk prijs!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Haut Jamard 2018 - Lussac Saint-Emilion

Soepel rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

4 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gegrild vlees, Harde kazen, Wild

De wijn
Intens rode kleur met aroma’s van rood fruit en kruiden. Vlezig mondgevoel met een aanwezigheid van rood fruit, een beetje
kruiden en zachte tannines. Lang aanhoudende en zachte finale.

Het wijnhuis
Vier generaties wijnmakers zijn elkaar hier op Château Haut-Jamard opgevolgd. Olivier Charpentier en zijn vrouw Carine
exploiteren vandaag deze familie wijngaard van 12 hectare., gelegen in het hart van de Lussac St Emilion appellatie,
ongeveer 8 km ten noorden van de beroemde middeleeuwse stad.Het domein wordt gekenmerkt door de diversiteit van zijn
bodems, harmonieus verdeeld tussen valleien en plateaus. Het land is klei-kalksteen, klei-leem en rode aarde. Hun
gemeenschappelijke gemene deler is om op een natuurlijke manier goed te worden gedraineerd, en idealiter blootgesteld
aan zonneschijn, twee essentiële criteria voor het verkrijgen van kwaliteitswijnen.De ervaring die van generatie op generatie
wordt overgedragen, brengt een werk voort in overeenstemming met de traditie, terwijl het evolueert in de moderniteit,
maar altijd in een constante zorg van kwaliteit.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Vieux Coutelin 2015 - Saint-Estèphe Cru
Bourgeois

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

12 maanden op eikenhouten vaten

2015

De wijn
Gedroogde pruimen en ander zwart fruit karakteriseren het aroma van deze charmante Saint-Estèphe. Soms is ook een
vleugje plantaardigheid present, samen met de vanille toetsen van de houtrijping. De jaargang 2015 heeft nog behoorlijk
wat bewaarpotentieel!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Pontoise Cabarrus 2016 - Haut-Médoc Cru 
Bourgeois

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Enkele maanden op eikenhouten vaten

2015

De wijn
Diepe paarsachtige kleur, met een geconcentreerde neus van rood fruit en houttoetsen. In de mond heerlijk gestructureerde
wijn, met strakke, doch verweven tannines. Erg traditionele, elegante Médoc stijl.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Vacqueyras 'Arabesque' 2019 - Domaine de Montvac

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Bio

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

2018

Lams, Runds - kalfs, Wild

De wijn
De wijn heeft een diepe robijnrode kleur. In de neus zijn aroma’s van donker fruit zoals blauwe bessen, blauwe pruimen en
kruidige toetsen van zwarte peper. De aanzet in de mond is stevig met een mooie lengte. Smaken van donkere kers en
donkere bessen met een kruidige pittigheid als finale.

Het wijnhuis
Het Domaine de Montvac dateert uit 1860 en is na de oprichting door Louis Avon overgegaan van moeder op dochter in nu
de derde generatie. De totale oppervlakte bedraagt 17 ha Vacqueyras en 5 ha Gigondas en Côtes du Rhône.Naast wijn heeft
Cécile nog een tweede passie, meer bepaald klassieke dans, wat zich uiteindelijk vertaalt in de naamgeving (Mélodine,
Arabesque, Vincila en Variation) van haar verschillende cuvées. De wijnen zelf daarentegen zijn volgens moderne leest
gemaakt en daardoor krachtiger en minder lichtvoetig dan men zou verwachten van deze frêle dame. Internationale
wijnbladen als Wine Advocate, Winespectator en Decanter zijn unaniem over dit voorbeeldige Domaine dat geroemd wordt
om de vrouwelijke touch. Geen spierballenwijn maar gracieus, elegant, evenwichtig en toch vurig.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Crozes Hermitage 'Cuvée Particulière' 2019 - Domaine 
des Rémizières

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Syrah

12 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gegrild vlees, Wild

De wijn
Ondoorzichtig, solide donker bessenrood met zwarte kern. Rijkgeurig zachtkruidig Syrah bouquet vol donkere vruchten
(braam, pruim, zwarte kers) én wat aardbei en vanille van het eiken. Krachtig, complex, vol en lang van smaak. Met de
zwoelkruidige vanille-choco luxe van een grote Côte-Rôtie en de krachtige zwarte peper body met manden donker rijp fruit
van Hermitage. Indrukwekkend mooi.

Het wijnhuis
Crozes-Hermitage ligt op de oostelijke oever in het Rhônedal en random de Hermitage heuvel. Dit is ook meteen de grootste
Cru in de noordelijke Rhône. Het grote verschil tussen een Hermitage en een Crozes-Hermitage zit hem in de bodems: die
van Crozes-Hermitage missen het graniet van de heuvel van Hermitage. De bodems van Crozes-Hermitage zijn rijker dan die
van Hermitage, wat de Franse rode wijnen een zachter en fruitiger karakter geeft.Het familiebedrijf gaat al sinds drie
generaties over van vader op zoon. Bij de start omvatte het domein een wijngebied van ongeveer 4 ha, totdat Desmeure
Alphonse in 1973 besloot om zich volledig terug te trekken uit de Cave Cooperative Tain l’Hermitage, waaraan hij de helft
van zijn productie leverde. Zijn zoon Philippe, reeds zeer jong actief op het domein, neemt het roer over in1977. Sindsdien
heeft het domein aanzienlijke vooruitgang geboekt en vele prijzen gewonnen.Het domein omvat momenteel 30 ha,
verspreid over een aantal gemeentes. Philippe leidt het bedrijf nu samen met zijn dochter Emilie, die afgestudeerd oenoloog
is.De gemiddelde leeftijd van de druivenstokken is 45 jaar en staan op een bodem van klei en kalk (Argilo-Calcaire). De
druiven ondergaan een traditionele vinificatie in afgesloten kuip met temperatuurcontrole. Daarna rijpen ze gedurende 12
maanden in grote eikenhouten vaten.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Dutruch Grand Poujeaux 2016 - Moulis en Médoc
Cru Bourgeois Superieur

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

12 maanden op eikenhouten vaten

2016

Aziatische keuken, Gegrild vlees

De wijn
Het fruit smaakt perfect rijp, de zachte aanzet en de soepele tannines getuigen hiervan. Het geheel leeft op bij luchtinname,
zo intens is het fruit. Ook de finale is blijvend, lekker intens en krachtig. Mooi bewaarpotentieel. Een echte topper in prijs en
in kwaliteit.

Het wijnhuis
Begin 2016 verkocht Jean Baptiste Cordonnier zijn eigendom Château Dutruch Grand Poujeaux, na 23 jaar vinificatie, aan
zijn broer François Cordonnier. François is gekend in België omdat hij de verdeling en verkoop van de wijnen van Jean-Pierre
Moueix voor ons land verzorgt. De wijngaard van 30ha bevindt zich op het fameuze plateau van Moulis en heet 'Grand-
Poujeaux'. Hier worden de beste Moulis wijnen gemaakt. Het terroir van steentjes leent zich zeer goed voor het maken van
stevige bewaarwijnen met toch een mooie rondeur. De oogst gebeurt, afhankelijk van de ouderdom van de wijnstokken,
voor 60% met de hand en de rest machinaal. Na een strenge selectie vergisten de druiven in op temperatuur gecontroleerde
kuipen en verblijft de wijn daarna 12 maanden op voor 1/3 nieuwe eiken vaten. Het resultaat is een zeer vlotte wijn die
kracht en finesse mooi combineert!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Haut Chaigneau 2015 - Lalande de Pomerol

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

2015

Gegrild vlees, Runds - kalfs

De wijn
Purperrode kleur met in de neus zeer verfijnde geuren van bosbessen, reglisse, koffie en cacao. Deze fantastische Lalande
Pomerol is elk jaar opnieuw vol, rond en zacht. l. Het rijpe en fijne fruit is intens aanwezig. De fijne tannines zorgen voor een
evenwichtig geheel dat nu reeds zeer aangenaam is en tegelijk een mooi bewaarpotentieel levert. Ideaal voor de liefhebbers
van volle, ronde en smaakvolle Lalande Pomerol. Van het topterroir te Néac, dichtbij Pomerol en Château Pétrus.

Het wijnhuis
Dit Château uit Néac geniet van een fantastisch terroir, want het paalt eigenlijk aan Pomerol. Het heeft een zeer ronde en
volle wijn als in Pomerol. Pascal Chatonnet volgt met brio zijn overleden vader op en kent als geen ander de technieken van
vinificatie want hij is consultant over de hele wereld. Dit is één van onze meest succesvolle Lalande Pomerol, dit dankzij zijn
zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding. Kan zonder probleem 15 jaar bewaren en is ook jong zeer aangenaam.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Haut Breton Larigaudière 2018 - Margaux Cru 
Bourgeois Supérieur

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

12 tot 15 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gegrild vlees, Lams

De wijn
Château Haut Breton Larigaudière is een echt juweeltje voor wie graag wijn proeft. De wijn heeft een mooie, diepe robijnrode
kleur en een mooie glans. Deze Margaux verleidt ons reukorgaan. Het boeket is complex. De aroma's van de wijn smaken
naar rood fruit en vanille. Deze verheven aroma’s zorgen voor een krachtige wijn. Vervolgens ontdekken we zijn uitgebreid
smakenpalet. Deze Margauxwijn heeft een krachtige aanzet, is zeer fris en evenwichtig. De zijdezachte tannines zijn in
gecontroleerde mate aanwezig.

Het wijnhuis
Château Haut Breton Larigaudière is een wijn met een prestigieuze naam. Hij behoort tot de appellatie Margaux, een van de
grootste AOC’s uit de Bordeauxstreek. Château Haut Breton Larigaudière streeft er elk jaar naar een topwijn te produceren.
Deze wijn wordt dan ook beschouwd als een uitstekende Cru Bourgeois. De Belgische familie De Schepper produceert sinds
generaties een voortreffelijke bewaarwijn die een combinatie is van Cabernet Sauvignon en Merlot.Château Haut Breton
Larigaudière wordt zeer gewaardeerd door de proevers, maar ook door de pers die het succes van deze Margaux erkent.
HBL 2010 kreeg van Decanter 83/100 en scoorde 85/100 bij Meininger Weinwelt. HBL 2011 won de prix d’Excellence des
Vinalies 2014, de gouden medaille op de internationale wedstrijd in Lyon, de zilveren medaille in de competitie van de
onafhankelijke wijnboeren 2015. De Château Haut Breton Larigaudière 2012 viel eveneens in de smaak met een gouden
medaille in de competitie van onafhankelijke wijnboeren 2015 en een score van 90/100 bij de blindtasted.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Châteauneuf-du-Pâpe Rouge 2019 - Domaine Bosquet 
des Papes

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Côtes du Rhône

Grenache Noir, Mixed vineyard, Mourvèdre, Syrah

2018

Lams, Runds - kalfs, Wild

De wijn
De druiven groeien op een terroir dat bestaat uit rode klei en grote, platte keien. De kleur is robijnrood met een paarse tint.
In de neus nemen we aroma’s waar van rood fruit, gerookt vlees, zwarte olijven en kruiden. We proeven een zijdezachte wijn
met een goede structuur en rijpe tannines die nu reeds behaagt maar gerust nog meerdere jaren meekan. 

Het wijnhuis
Bosquet des Papes is familiedomein van 25 ha in de 'Grand cru appellatie' Chateauneuf-du-Pape tussen de steden Orange en
Avignon in de zuidelijke Rhône. Zoals op zovele domeinen waar het gaat om kwaliteit wordt er ook hier in de wijngaarden
gewerkt volgens de principes van 'la culture raisonnée'. De bodems zijn van diverse oorsprong. In de wijngaarden is de
onderlaag van klei en kalk maar de bovenste laag bestaat uit rode grind, rolkeien of zand. Dit diverse terroir uit zich dan ook
in complexe en typische wijnen van topkwaliteit.

Handgeplukte oogst, dubbele triage van het fruit, persing met luchtdruk, temperatuur controle en daarenboven
vakmanschap en geduld om tot deze kwaliteiten te komen. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Fixin Cray de Chêne 2015 - Domaine René Bouvier

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Pinot Noir

18 maanden op eikenhouten vaten

2015

Gegrild vlees, Wild

De wijn
De verleidelijke, intense kleur van deze rode wijn, komende van 50 jaar oude wijnstokken, wordt versterkt door een
enigszins wilde, complexe neus. Na een poos komen de bloemige tonen van kruidnagel. Mooi breed pallet gekenmerkt een
prachtige mineraliteit. Hoewel de tannines aanwezig zijn, worden ze mooi onderbouwd door de complexiteit van deze wijn.

Het wijnhuis
De huidige eigenaar Bernard Bouvier heeft in 1992 het domein van zijn vader René overgenomen. Het domein werd
opgericht door de grootvader in 1910. Momenteel telt het bedrijf 17 ha waaronder ook enkele Grand cru wijngaarden.

Het domein werkt reeds geruime tijd op ecologische wijze en vanaf de oogst 2013 is het bio gecertifieerd. 

Buurman van Philippe Charlopin. Echter qua kwaliteit moet Domaine René Bouvier niet onderdoen voor zijn bekende buur.
Topklasse!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Pommard 2018 - Domaine Jean-Luc Joillot

Soepel rood

75 cl

Frankrijk

Bourgogne

Pinot Noir

14 maanden op eikenhouten vaten

2018

Gevogelte, Wild

De wijn
Mooie weelderige Pinot Noir met een zachte aanzet. Sappig in de mond met een mooie fluweelachtige textuur. Boeket van
rood en zwart fruit; kersen en pruimen. Zeer mooie, lange en elegante afdronk!

Het wijnhuis
Alle glorie van Bourgondië, in twee lettergrepen: Pommard. Jean-Luc Joillot is de voorzitter van de unie van deze prestigieuze
appellatie. Het is geen toeval dat deze veertiger wordt erkend door deze leeftijdsgenoten, hij heeft al een lange ervaring
achter de rug: zijn vader is gestorven toen hij 10 jaar oud was, zijn moeder zette moedig de exploitatie voort.
Vanzelfsprekend zet elk kind \de hand in het deeg\" en neemt hij in 1981 het familiedomein over.\""Het terroir is niets
zonder de man\"" is het adagium dat Jean-Luc hoog in het vaandel voert. Hij bezit 14 hectare"

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Prieuré Lichine 2016 - Margaux 4iéme Grand Cru
Classé

Stevig rood

16 maanden op eikenhouten vaten

De wijn
Intens rode kleur in het glas met een rijpe neus van aardbeien en kersen. Typische, elegante Margaux, met heel wat fijn fruit
dat als het ware openbarst in de mond. De smaak is levendig en delicieus, verfrissend en lekker sappig. Goed
geconcentreerd zonder overdaad. De tannines zijn fijn, edel en zeer mooi. De afdronk blijft lang en is sappig met een mooie
frisheid. 

Het wijnhuis
In de 15e eeuw planten de Benedictijner monniken van de abdij van Vertheuil de wijngaarden aan van Château Prieuré. Na
een immense groei in de 18e eeuw werd de Prieuré gepromoveerd tot 4e Grand Cru Classé van Gironde. Alexis Lichine, ook
wel de wijnpaus genoemd, kocht het wijnhuis in 1951 en gaf het twee jaar later ook zijn naam. Met veel geduld en
vastberadenheid moderniseerde hij het landgoed en voegde hij nieuwe terroirs toe. Hij schreef verschillende bestsellers en
was een uitstekende wijnmaker en -proever. Voor een halve eeuw was het eigendom van de Lichine familie, maar
tegenwoordig is het Château in handen van de Ballande Group onder leiding van de Limburger Justin Onclin.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Château Villemaurine 2016 - Saint-Emilion Grand Cru
Classé

Stevig rood

75 cl

Frankrijk

Bordeaux

Cabernet Franc, Merlot

16 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gegrild vlees, Runds - kalfs, Wild

De wijn
80% Merlot en 20% Cabernet Franc. Intense en diepe kleur, krokant fruit en fijne tannines. Een stevige en harmonieuze
structuur die enkel voorkomt in uitstekende jaartallen. Deze 2016 Château Villemaurine  is de pure expressie van het
klei/kalkterroir aanwezig. Een topper met veel bewaarpotentieel!Wine Advocate-Parker :The 2016 Villemaurine is a blend of
80% Merlot an 20% Cabernet Franc aged in 80% new and 20% one-year-old barrels for 16 months. It has a deep garnet-
purple color and lovely cedar, earth, baked cherries and warm plums notions waft from the glass followed by nuances of
pencil shavings, cloves, cinnamon stick, star anise and dusty soil. Medium to full-bodied bodied, the mid-palate slowly builds
into loads of spicy layers with a pleasantly chewy texture and a long mineral-laced finish. About 2,966 cases produced.

Het wijnhuis
Domein van Limburger / Hasselaar Justin Onclin. Zeer goede ligging aan de zuidkant van Saint Emilion. Na de overname van
het domein in 2007 werden grote investeringen gedaan met als doel het produceren van absolute topkwaliteit. Na de
deklassering van Grand Cru Classé tot Grand Cru voor de overname, terug met recht en rede een Classé en de ambitie is
doorgroeien naar een Premier Grand Cru Classé!Justin Onclin is een evenwichtskunstenaar die topklasse terroirwijnen
produceert. Consultant-oenoloog is golden boy Stéphane Derenoncourt. Chateau Villemaurine behoort al enkele jaren tot de
absolute top van Saint Emilion.Manuele oogst in kleine korven. Dubbele triage, zowel mechanisch als manueel. Korte koude
pre-fermentatie levert fantastisch resultaat. Het fruit, de structuur en de diepe kleur is voorbode van een rijke millésime. Een
lange post-fermentaire maceratie waarbij de schil zijn kracht afgeeft en een malo op barrique. De wijn is volumineus, vlezig
en heeft aangename tannines en een fluweelachtig en zijdezacht mondgevoel. Geweldig potentieel.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Jorn Nou 'Petit Tinto' 2020

Soepel rood

75 cl

Spanje

Catalunya

Carignan, Garnacha Tinto, Syrah

2020

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Intense aroma's van kers en bosbes met kruidige accenten. Lichte pepertoets in de mond, soepele en zachte smaak. Mooi
gestructureerde wijn.

Het wijnhuis
Terra Alta wordt door Spaanse topvinologen als één van de grote wijngebieden van de toekomst beschouwd. Bodegas Jorn
Nou is een kleine wijnmakerij. Het wijnbouwgebied strekt zich uit in het zuidwesten van Catalonië op zo'n 200 km ten zuiden
van Barcelona. 

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Rioja Reserva 2014 - Bodegas Vivanco

Soepel rood

75 cl

Spanje

Rioja

Graciano, Tempranillo

24 maanden op eikenhouten vaten

2014

De wijn
Een prachtige Rioja: verfijnd en complex, maar ook heel toegankelijk van smaak. Fantastische wijn, door verschillende
wijnschrijvers hooggewaardeerd. Volrood van kleur, verfijnd van geur met rijpe fruittonen, gedoseerd eikenhout en een
lichte kruidigheid. De smaak is vol, rond en evenwichtig van inzet en eindigt met milde tannines.

Het wijnhuis

Middenin de Rioja Alta ligt het wijngoed van Rafael Vivanco. Het state of the art wijnhuis is begin deze eeuw gebouwd. Het
ligt volledig onder de grond. Niet alleen past het wijnhuis hierdoor prachtig in het landschap, de ondergrondse ligging zorgt
ook voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid.

De Engelse wijnschrijver Tim Atkin plaatst Rafael Vivanco hoog in de top 10 van moderne wijnmakers in de Rioja. Rafael is
terughoudend met het gebruik van nieuw eikenhout en zoekt wijngaard- en druifexpressie. 

De moderne manier van wijnmaken leerde hij tijdens zijn studies in Bordeaux. In zijn nieuwe bodega werkt hij met een
uitgekiende mix van klassieke en moderne technieken en maakt alzo prachtige wijnen.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Reserva 2016 - Bodegas Meloso

Stevig rood

75 cl

Spanje

Castilla y Léon

Tempranillo

12 maanden op eikenhouten vaten

2016

De wijn
Prachtig dieprode kleur, met in de neus overheersende aroma’s van donker rijp fruit met tonen van vanille en kruiden.Sappig
en vol in de mond, met smaken van bessen en uitstekend verweven tannines. Fantastisch volle finale.

Het wijnhuis
Het plaatsje Gumiel de Mercado ligt in de prachtige omgeving van Ribera del Duero. Het stadje heeft een middeleeuwse
uitstraling en in het centrum is een heuvel te vinden waarin de voorouders ondergrondse wijnkelders gegraven hebben. Ze
zijn geboren in dit mooie stadje en erfde de wijntraditie, de wijnranken en het land van hun voorouders. Op het land hebben
ze nieuwe wijnranken geplant met dezelfde zorg, maar beter aangepast aan de nieuwe technologieën. In 2003 werd de
bouw van de nieuwe wijnkelders afgerond. We vinden hier de nieuwste snufjes op het gebied van wijn maken, waarbij
respect voor de druif voorop staat. Het ontstelen van de druiven gebeurd heel voorzichtig, waarna de druiven in tanks gaan.
De zwaartekracht mag daar zijn werk doen waarna de druiven heel lichtjes geperst worden. De houten vaten in de kelder
zijn 80% Frans eiken, de rest is Amerikaans. De wijngaarden liggen allemaal in Gumiel de Mercado op een hoogte van
ongeveer 830 meter en beslaan 33 hectaren. Het overgrote deel (29 hectare) bestaat uit Tempranillo druiven en dan is er
nog 2 hectare Cabernet, 1 hectare Merlot en 1 hectare Albillo.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Colpasso Appassimento Nero d'Avola 2020

Fruitig rood

75 cl

Italië

Sicilia

Bio

Nero d'Avola

2020

Harde kazen, Pizza en pasta met vlees

De wijn
Zeer intens fruitboeket van kers, pruim en zwarte bes. Krachtig met veel diepte en mooi fruit. 

Appassimento is de methode waarbij de wijnmaker de druiven gaat drogen. Dit gebeurt in een ‘fruttaio’, een droogkamer
met optimale ventilatie, waar de druiven op matten van bamboe of stro of in houten bakjes een siësta mogen houden.
Bedoeling is vocht verliezen met als resultaat verschrompelde druiven. De wijnen zijn rijk aan smaak en geconcentreerd en
met een zoete toets!

Het wijnhuis
De druiven worden geteeld in Marsala in het uiterste westen van Sicilië. Een gebied voor kwaliteitsdruiven. De druiven voor
deze cuvée ondergaan een uiterst zorgvuldig selectieproces waarbij alleen de beste druiven weerhouden worden.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Campo Marina Primitivo-Merlot 2019

Soepel rood

75 cl

Italië

Puglia

Merlot, Primitivo

4 maanden op Franse eikenhouten vaten

2019

Gegrild vlees, Lams, Wild

De wijn
Diepe, donkerrode kleur. Aroma's van zwart fruit en kaneel. Vlezige, kruidige wijn met veel structuur en rijpe tannines.
Heerlijk rond in de mond. De wulpse Merlot partnert hier perfect met de inheemse Primitivo.

Het wijnhuis
Luccarelli wijnen is een project waarbij expert wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om kwaliteitswijnen te
produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, zee en
passie!

Werken op het ritme van de natuur en met respect voor het land. Enkel handgeplukte druiven van de allerbeste kwaliteit
worden gebruikt. Oude wijnstokken en de beste terroirs van Puglia. Dit zijn zuiderse wijnen die de zon in je glas doen
schijnen!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Chianti Classico 2015 - Podere Le Cinciole

Stevig rood

75 cl

Italië

Toscana

Canoiolo, Sangiovese

12 maanden op eikenhouten vaten

2015

De wijn
Dit is Chianti Classico op zijn best: zwoele en complexe aroma’s van aalbessen, vuursteen, wat gedroogde theeblaadjes,
kaneel en viooltjes. Ongelooflijke pure Sangiovese smaken van zwarte kersen, braambessen, vioolsnoepjes en wat aardse
toetsen. Een lange finish met verfrissende zuren en zachte tannines.

Het wijnhuis
Dit familiedomein van Valeria Vigano en Luca Orsini bestaat uit wijn- en olijfgaarden en ligt in het hart van de Chianti
Classico regio in het dorp Panzano op een hoogte van 400 à 450 meter. De naam 'Le Cinciole' wordt al eeuwen gebruikt voor
deze locatie. Het adagium van dit domein is kwaliteit met respect voor traditie en terroir. Specifiek hier is de productie van
Chianti Classico met de Sangiovese druif en een beperkt gebruik van hout. Hier werkt men ook 100% biologisch.Sinds 2000
is men gestart met de productie van wijnen met internationale druivenrassen. Dit idee is ontstaan vanuit het besef dat het
terroir hier uitermate voor geschikt was. Het resultaat van dit project is de cuvee 'Camalaione'. De smaak van Toscane, en
meer bepaald van Panzano, is zelfs in de 'Camalaione' aanwezig ondanks dat hij niet geproduceerd is van druiven afkomstig
uit deze regio. Deze Supertuscan is een ongewone blend van 70% Cabernet Sauvignon, 15% Syrah en 15% Merlot.De
eigenaars hebben een extreme zorg voor het agronomische en het oenologische proces in de productie. Momenteel worden
er 35.000 flessen Le Cinciole Chianti Classico geproduceerd, 4.000 Petresco Reserva en 3.000 Camalaione IGT Toscana.IGT
Toscana van Cabernet Sauvignon, Merlot & Syrah uit een Chianti Cru wijngaard in Panzano, Toscane. Organische wijnbouw
op klei/kalkbodem met een ondergrond van leisteen. De dichtheid van de wijngaard is met 9.000 planten per ha is
bevorderlijk voor de interne competitie en het verzekeren van een opbrengst van 400 à 500 gram aan druiven per stok
zonder enige groene oogst. Traditionele vinificatie met een alcoholische fermentatie die plaats vindt in 500l eikenhouten
vaten gedurende 20 à 25 dagen. Nadien ondergaat de wijn een malolactische fermentatie in barriques van nieuwe eik door
middel van batonnage. De wijn rijpt verder in deze barriques gedurende 18 tot 20 maanden en een verdere flesrijping van
minimum 12 maanden.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2017 - Le
Calendre

Soepel rood

75 cl

Italië

Veneto

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

2017

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
De wijn heeft een robijnrode kleur met granaatrode schakeringen. De neus is intens met fruitige aroma’s en een kruidige
toets. De smaken zijn fris en aangenaam met zachte tannines en een goede aciditeit die zorgen voor een goede balans met
het alcoholgehalte. Vol en robuust in de mond.Een geweldenaar, een mini Amarone en nog veel meer superlatieven!

Het wijnhuis
Het Italiaanse wijnhuis Le Calendre is één brok passie! Passie voor wijn, want dat proef je meteen terug in hun fabuleuze
wijnen. Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen er alles aan om perfecte wijnen te
maken, en dat begint natuurlijk al in de wijngaard. Het domein beschikt over ca. 4 ha wijngaard en strekt zich uit naar de
uitlopers van de Valpolicella Classico (San Pietro in Cariano) langs de oevers van het Gardameer en de badplaatsen Lazise
en Bardolino. De wijngaarden zijn opgezet met een dubbel gekanteld pergolasysteem, hierdoor moet er meer handwerk
worden geleverd maar de voordelen zijn groot: meer zonlicht op de druiven en meer wind door het blad. De opbrengsten
worden beperkt door het handmatig uitdunnen van de druiven, waarbij uiteindelijk alleen de allerbeste druiven gebruikt
worden. De techniek die aan de basis ligt van Amarone en Recioto is kostbaar. De beste druiven worden met de hand
geselecteerd en gerangschikt in houten bakken, waar de druiven ca. 120 dagen rusten in een gereguleerde ruimte met
geautomatiseerde controle van temperatuur en vochtigheid. Met name ventilatie en lage temperaturen in de winter zijn
cruciaal voor een langzaam en natuurlijk proces waarbij de druiven minstens 40% van zijn vocht verliest. Hierdoor ontstaat
een hogere concentratie van suikers en tannines. De inheemse en aromatische kenmerken van de wijnstokken samen met
het klimaat, locatie van de wijngaard en druifselectie maken de wijnen tot een groot succes! Ook in de kelder wordt er door
dit, best wel kleine, wijnhuis zeer nauwkeurig en met veel oog voor detail gewerkt.De allerbeste druiven worden manueel
geselecteerd en gedurende 120 dagen gedroogd op houten rekken in een speciale droogkamer. Zachte persing gebeurt
midden februari, gevolgd door een trage maceratie in inox cuves met periodiek overpompen van de wijn. De wijn wordt dan
gelagerd gedurende 12 maanden in inox cuves en op het einde nog een paar maanden op fles.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Barbera d'Alba 'Gepin' 2018 - Albino Rocca

Soepel rood

75 cl

Italië

Piemonte

Barbera

14 maanden op foeders en eikenhouten vaten

2018

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte

De wijn
Van de hand van de Barbarescoproducent Angelo Rocca komt deze innemende Barbera. Intense en frisse aroma's van rood
fruit met kruiden en een lichte houttoets. Stevige aanzet in de mond gevolgd door fruit en kruiden en een uitstekende
balans tussen aciditeit, tannines en fruit. Zachte en verfrissende finale. Overheerlijk en top in zijn genre!

Het wijnhuis
We zijn aanbeland in Piemonte. Dit is een regio in het noorden van Italië die beschermd wordt door de Alpen en die toch in
de nabijheid is van de Middellandse Zee. Piemonte is een absolute topregio voor wijnbouw. Kort door de bocht genomen, het
Bourgogne van Italië! Van hier komen de nobele wijnen met ronkende namen zoals Barolo en Barbaresco! Elegantie,
verfijning en klasse zijn woorden om de Piemontese wijnen te beschrijven.

Albino Rocca is een familiaal wijndomein in handen van de zussen Daniela, Monica en Paola Rocca. Zij namen de fakkel over
van hun vader Angelo nadat deze omkwam in een tragisch ongeval met het sportvliegtuigje waarmee hij zo graag over zijn
wijngaarden vloog.

Zowel in de wijngaarden als in de kelders wordt er niets aan het toeval overgelaten en wordt er uiterst precies gewerkt. Een
domein dat gerund wordt door minzame 'gentlewomen' die producten maken voor seigneurs. Laten we duidelijk zijn, hier
wordt er gestreefd naar enkel de hoogste kwaliteit. Dit zijn zonder meer edele wijnen voor de fijnproever!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Bolgheri Villa Donoratico 2019 - Tenuta Argentiera

Soepel rood

75 cl

Italië

Toscana

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

12 maanden op eikenhouten vaten

2019

Harde kazen, Wild

De wijn
Dieprood van kleur en een kenmerkend aroma van rijp fruit, ietwat florale tonen, mint en een tikje vanille en toast. Vol en
zacht van smaak. Een elegante, fijne structuur en een aantrekkelijke complexiteit. Gulle afdronk die bijdraagt aan het
drinkplezier. Een wijn die geroemd wordt in de diverse internationale wijnbladen en klaar om ontdekt te worden door de
wijnliefhebbers.

Het wijnhuis
Met buitengewone elegantie en grote soepelheid heeft de nog zeer jonge wijnmakerij Argentiera binnen enkele jaren zijn
reputatie als een van de meest prestigieuze adressen in de regio Bolgheri verworven. Het feit dat de eerste botteling in de
Tenuta Argentiera al een groot succes was, is te danken aan Piero Antinori, een bekende partner die al zijn ervaring naar het
nieuwe project heeft gebracht en die samen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de wijnen die jaar na jaar verbeteren.
De 80 hectare wijngaarden van de landgoedeigenaren - de broers en bekende Florentijnse ondernemers Corrado en Marcello
Fratini - zijn bijna ideaal gelegen en behoren tot de mooiste in de omgeving. Het zijn verreweg de hoogst bebouwde
gebieden in de Bolgheri DOC. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot en Syrah gedijen op de overwegend kleiachtige
gronden met aanzienlijke hoeveelheden grind.Druiven worden met de hand geplukt en zorgvuldig geselecteerd uit de beste
wijngaarden van het landgoed, die te vinden zijn op een hoogte tussen 180 en 200 meter. De druiven worden door
zwaartekracht vrijgegeven in tanks, waarbij elke variëteit afzonderlijk wordt gevinificeerd. Vergisting en maceratie vinden
plaats in roestvrijstalen tanks gedurende ongeveer 25-30 dagen bij een gecontroleerde temperatuur die nooit hoger is dan
28/30 graden. De wijn wordt vervolgens overgebracht naar Franse eikenhouten vaten van 225 liter - waarvan de helft nieuw
is - om de malolactische fermentatie te voltooien . De rijping vindt plaats op vat en vervolgens op fles voordat het op de
markt wordt gebracht.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Amarone della Valpolicella Classico 2017 - Le Calendre

Stevig rood

75 cl

Italië

Veneto

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

18 tot 24 maanden op Sloveense eiken vaten

2016

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Pizza en pasta met vlees

De wijn
De wijn heeft een intense robijnrode kleur en wordt meer granaatrood met de leeftijd. De neus is krachtig en aanhoudend
met aroma’s van rijp fruit, kersenconfituur en lichte kruiden. Zacht en aangenaam in de mond met een super mooie
structuur en fluweelzachte tannines.

Het wijnhuis
Het Italiaanse wijnhuis Le Calendre is één brok passie! Passie voor wijn, want dat proef je meteen terug in hun fabuleuze
wijnen. Inmiddels staat de vijfde generatie van de familie Peretti aan het roer en zij doen er alles aan om perfecte wijnen te
maken, en dat begint natuurlijk al in de wijngaard. Het domein beschikt over ca. 4 ha wijngaard en strekt zich uit naar de
uitlopers van de Valpolicella Classico (San Pietro in Cariano) langs de oevers van het Gardameer en de badplaatsen Lazise
en Bardolino. De wijngaarden zijn opgezet met een dubbel gekanteld pergolasysteem, hierdoor moet er meer handwerk
worden geleverd maar de voordelen zijn groot: meer zonlicht op de druiven en meer wind door het blad. De opbrengsten
worden beperkt door het handmatig uitdunnen van de druiven, waarbij uiteindelijk alleen de allerbeste druiven gebruikt
worden. De techniek die aan de basis ligt van Amarone en Recioto is kostbaar. De beste druiven worden met de hand
geselecteerd en gerangschikt in houten bakken, waar de druiven ca. 120 dagen rusten in een gereguleerde ruimte met
geautomatiseerde controle van temperatuur en vochtigheid. Met name ventilatie en lage temperaturen in de winter zijn
cruciaal voor een langzaam en natuurlijk proces waarbij de druiven minstens 40% van zijn vocht verliest. Hierdoor ontstaat
een hogere concentratie van suikers en tannines. De inheemse en aromatische kenmerken van de wijnstokken samen met
het klimaat, locatie van de wijngaard en druifselectie maken de wijnen tot een groot succes! Ook in de kelder wordt er door
dit, best wel kleine, wijnhuis zeer nauwkeurig en met veel oog voor detail gewerkt.De allerbeste druiven worden manueel
geselecteerd en gedurende 120 dagen gedroogd op houten rekken in een speciale droogkamer. Zachte persing gebeurt
midden februari, gevolgd door een trage maceratie in inox cuves met periodiek overpompen van de wijn. De wijn wordt dan
gelagerd gedurende 12 maanden in inox cuves en op het einde nog een paar maanden op fles.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Terra di Monteverro 2016 Super Tuscan

Stevig rood

75 cl

Italië

Toscana

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

20 maanden op eikenhouten vaten

2016

Gegrild vlees, Wild

De wijn

- De cuvée 2016 heeft een glazende granaatrode kleur met accenten van magenta en koninklijk rood
op de rand.
- Een neus van tomatenstengels, tulpen en varen wordt gevolgd door fruitige aroma's van frambozen
en viooltjes.
- Een fluweelzachte en frisse aanzet evolueert naar gestructureerde tannines met smaken van kersen,
pruimen, granaatappel, rode bes en laurier.

Het wijnhuis

- In het zuiden van Toscane net naast het stadje Capalbio ligt de Maremma.
- De geweldige ligging van wijngaarden die als het ware uitmonden in zee, de hellingen, de bries en
de rotsige rode kleibodem maar ook de knowhow maken dat dit domein uniek genoemd mag worden.
- Dit is een soort 'Premier Grand Cru van Toscane' met een kwaliteitsniveau dat enkel haalbaar is door
het streven naar perfectie.
- Hand geplukte druiven, de allerbeste druiven, manuele oogst.
- Microvinificatie en natuurlijke fermentatie in inox cuves en houten vaten.
- Rijping 24 maanden in Franse eiken vaten waarvan 80% nieuwe eik.  Geen klaring of filtering. De
challenger van Sassicaia!

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Barolo Cru Castelletto 2016 - Mauro Veglio

Stevig rood

75 cl

Italië

Piemonte

Nebbiolo

24 maanden op eikenhouten vaten

2016

De wijn
De op één na krachtigste van de Mauro Veglio barolo's met schitterende aroma's van zinderend rijp fruit zoals pruimen,
blauwe bosbessen en zwarte kersen, maar ook kruiden, tabak, champignons, rozenblaadjes en geroosterde toetsen. Ook een
vleugje zoethout en wat eucalyptus. Heerlijk complex met een goede buffer van rijpe tannines en een afdronk met de lengte
van een stretched limousine. Dit is een wijn met een krachtige en genereuze persoonlijkheid.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/


Het wijnhuis
Mauro en Daniela zijn geboren en opgegroeid in de heuvels van Barolo. Om hun geschiedenis te begijpen moeten we
teruggaan naar het begin van de 20st eeuw in de gemeente La Morra. De familie Veglio wijdt zich al generaties aan dit land.
Landbouwer zijn in de Langhe wil zeggen, je bekommeren over de wijnstokken, de veestapel, groenten en fruit telen en alle
dagen nieuwe manieren zoeken om vooruit te komen. Het was een moeilijk en arm leven. Angelo Veglio, geboren in 1928,
toverde zijn boerderij in de winter om naar een slagerij en bereidde er salami, 's zomers vertrok hij na het werk in de velden
naar de markt van Canale om er de perziken van zijn boomgaard te verkopen. Maar Angelo had een droom: zich toeleggen
op wijn. Wijngaarden kopen en zelf wijn maken onder eigen label met behulp van zijn wijnstokken van de Langhe.In de jaren
60 kocht Angelo zijn eerste wijngaard in Gattera. Een prachtige wijngaard in het gehucht Annunziata La Morra waar nu de
Barolo Gattera Docg vandaan komt. In 1979 nam het gezin een deel van de Cascina Nuova over: 4 vervallen muren, een
schuur en 5 ha wijngaarden, waaronder die van de Aroborina en Rocche dell'Annuziata cru. De start van een nieuwe
wending. Mauro is de enige van de 3 zonen die in de voetstappen van zijn vader treedt. In de jaren '80 was wijn nog een
utopie en het maken van Barolo een veelbelovende uitdaging. Na een ziekteperiode van Angelo, nam Mauro in 1986 de
leiding van het bedrijf over. Hij was toen 25. Zo begon de renovatie van het wijnhuis, de vernieuwing van de wijngaarden, de
eerste experimentele wijnbereiding.In 1987 huwde Mauro met Daniela en enkele jaren later werden de wijngaarden van La
Morra vergezeld met deze van Monforte d'Alba in het gehucht Castelletto. Enkele avontuurlijke jaren volgen waar Barolo-
producenten samen kennis, advies, technologieën en machines uitwisselen. Visionairs uit de sector geloven in een grondige
vernieuwing van het maken van Barolo-wijn. Géén antieke labels en slordig gemaakte wijn meer, maar frisse, zuivere,
drinkklare wijnen van hoge kwaliteit. Zo is 1992 het jaar van de eerste oogst en vinificatie in de nieuwe kelder van het huis
in Cascina Nuova.In 2017 kondigen Mauro en Daniela de fusie van hun bedrijf aan met deze van hun neef Alessandro Veglio,
zoon van Mauro's broer, om de toekomst van Mauro Veglio's wijnhuis te garanderen.Vandaag produceren zij circa 120 000
flessen op 19 ha wijngaarden, verdeeld over La Morra, Monforte d'Alba en Barolo. Ze geloven in een uitgebalanceerde wijn,
met respect voor het territorium en de typische oorsprong, het resultaat van een zorgvuldige selectie in de wijngaard en een
even belangrijke zorg in de kelder. Hier worden 5 grote Crus van de Barolo geproduceerd: Arborina, Gattera, Rocche
dell'Annunziata, Castelletto en Paiagallo. Daarnaast maken ze ook de bekende wijnen van het Langhe-gebied: de Langhe
Nebbiolo, Barbera en Dolcetto d'Alba. Maceratie in roestvrijstalen tanks bij een gecontroleerde temperatuur gedurende
20-25 dagen, te beginnen met koude maceratie (10 ° C) gedurende de eerste 48 uur. Deze periode kent een zeer delicate
extractie, met slechts een paar keer pompen per dag. De malolactische fermentatie vindt plaats in roestvrijstalen tanks.
Daarna, rond de maand december, wordt de wijn opgeslagen in een eikenhouten vat, met een capaciteit van 30hl, waar hij
in totaal 24 maanden zal rijpen. Na decanteren in roestvrijstalen tanks, kan de wijn worden gebotteld zonder filtratie- of
klaringsprocessen te ondergaan.



Quinta de la Rosa 10 Year Tawny - Tonel 12 Port

Portugal

Douro

Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Francesa, Touriga Nacional

De wijn
Sinds ongeveer 50 jaar wordt in vat (tonel) nummer 12 ieder jaar een restdeel van de oogst gedaan. De port uit dit vat was
eigenlijk alleen voor eigen gebruik van de familie en vrienden bestemd. In 1999 besloot men deze excellente, intense port
ook beperkt te gaan verkopen

Het wijnhuis
Sinds 1906 is Quinta de la Rosa in de handen van de familie Bergqvist, hoewel zij reeds actief waren als handelaars porto
onder de familienaam, Feueheerd, sinds 1815. Tegenwoordig wordt het domein beheerd door Sophia Berqvist. Het omvat
momenteel ongeveer 55 hectare wijngaarden en produceert elk jaar ongeveer 50 000 liter Porto en 160.000 liter wijn. Jorge
Moreira is als oenoloog eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Deze talentvolle jonge oenoloog is aangetrokken om de
kwaliteit van zowel de Port als de tafelwijnen verder te laten stijgen. Quinta de la Rosa doet in tegenstelling tot de meeste
porthuizen alles zelf, van de wijngaard tot de botteling.Quinta de la Rosa werd als een doopgeschenk gegeven aan Claire
Feueheerd, Sophia's grootmoeder, in 1906. Het familiale expeditiebedrijf, Feueheerd, werd verkocht in de jaren 1930, maar
La Rosa werd behouden en gerund door Sophia's grootmoeder Claire. In 1988 besloten Sophia en haar vader, Tim Bergqvist,
om het familiebedrijf opnieuw op te starten en ze lanceerden Quinta de la Rosa als een topkwaliteitsproducent voor porto op
de markt.Quinta de la Rosa is gelegen in Noord-Portugal, 100 km landinwaarts van Porto. Het ligt in het hart van de Alto
Douro in de hoge kwaliteitszone klasse 'A' wijngaarden en is gelegen langs de oevers van de rivier, in de buurt van Pinhão.

https://www.christiaens-wijnhuis.be/
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