
Wijn 1 

 

Wijn: 
Château de Santenay Bourgogne 
Blanc Vieilles Vignes 2017 
(Frankrijk)                            13% 

Producent: 
Château de Santenay 

Beoordeling: 
Kleur: helder lichtgeel met een 
behoorlijke intensiteit. Geur: 
grind, rokerig, licht hout. Smaak: 
fris, eerder bitter met een 
behoorlijke zuurgraad. Onrijpe 
citroen 

Leverancier:  
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 21,00 

Bijzonderheden: 
Château de Santenay bezit 90 ha wijngaarden, verdeeld over de Côte d’Or en de Côte 
Chalonnaise. In totaal maken zij wijn in 14 appellaties, o.a. Mercurey, Aloxe-Corton, 
Santenay, Pommard en Saint-Aubain. Het château is Terra Vitis gecertificeerd sinds 
2004. 

Wijn 2 

 

Wijn: 
Crystallum The Agnes 2017 (Zuid-
Afrika)          13.28% 
8 mndn op Frans eiken barriques                          
Producent: 
Andrew en Peter-Allan Finlayson, 
Walker Bay Wine Region (Western 
Cape) ZA 
www.crystallumwines.com/ 

Beoordeling: 
Prachtige wijn, mooi in balans. 
Smaak en geur: chocolade, boter, 
later grapefruit; wat overrijp 
aroma. Mooi bittertje; ziltig.  

Leverancier: 
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 25,00 

Bijzonderheden: 
Crystallum is een klein wijnbedrijf, gevestigd in één van de koelste wijnregio’s van Zuid-
Afrika. Het is een project van de gebroeders Finlayson, die in de voetsporen van hun 
vader (eigenaar Bouchard Finlayson) traden en in 2007 het wijnhuis oprichtten. 
Uitgangspunt was het maken van wijnen van grotendeels aangekochte pinot noir en 
chardonnay, waarbij kleinschaligheid, duurzaamheid en kwaliteit voorop staan.  

  

http://www.crystallumwines.com/


Wijn 3 

 

Wijn: 
Wente Riva Ranch Chardonnay 
2016 (USA)               14,5% 

Producent: 
Wente Vineyards, Livermore, 
California 

Beoordeling: 
Kleur: helder lichtgeel met 
groenig zweem. Geur: tropisch 
fruit, mango. Zoetig mede door 
alcohol. Smaak: notig, zuren, veel 
hout, wat stroef, hint honing. 
Geen typisch voorbeeld van een 
Chardonnay. 

Leverancier: 
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 19,50 

Bijzonderheden: 
Etiket: “Our Single Vineyard Chardonnay is sourced exclusively from our family’s Riva 
Ranch Vineyard in Arroyo Seco, Monterey.” 
Deze wijn bestaat uit Chardonnay druiven (oude stokken), aangevuld (2%) met 
Gewürztraminer. Ongeveer 90% van deze wijn fermenteert in vaten. Het andere 
gedeelte fermenteert in roestvrij staal.  

Wijn 4 

 

 

Wijn: 
Dog Point Chardonnay 
Marlborough 2015 (Nieuw 
Zeeland) 13,5%  

Producent: 
Dog Point Vineyard 
www.dogpoint.co.nz/ 

Beoordeling: 
Kleur: helder strogeel met groen 
zweem. Geur: kruiden, citrus, 
graniet, bloemig, nieuw eiken 
hout; pijptabak. Smaak: boter, 
toast, rokerig, prikkeltjes. Frisse 
mooie zuren.  

Leverancier: 
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 25,95 

Bijzonderheden: 
Er wordt natuurlijk gist uit de wijngaard gebruikt. De druiven worden na het persen 
meteen overgebracht in Frans eiken vaten (15% nieuw). Er vindt primaire en 
secundaire malolactische fermentatie plaats.   
Dog Point dateert uit de vroegste Europese nederzetting van Marlborough en verwijst 
naar de introductie van schapen in het district. Dit waren de dagen dat, bij gebrek aan 
barrières, honden de grenzen en de kuddes schapen bewaakten. Van lieverlee 
verwilderden sommige honden, die vervolgens de schapen aanvielen.  

  

http://www.dogpoint.co.nz/


Wijn 5 

 

 

Wijn: 
Philip Shaw Nr 11 Chardonnay 
2015 (Australië) 13,5% 

Producent: 
www.philipshaw.com.aus 
Philip Shaw en de zonen Damian 
en Daniel. 

Beoordeling: 
Kleur: heel licht geel. Geur: citrus, 
fris, sinaasappelschil, kruidigheid. 
Smaak: botertje vuursteen, 
geconcentreerd, mineralig. Bittere 
afdronk. Groot verschil tussen 
geur en smaak! 

Leverancier: 
€ 22,70 
https://bouchon.nl     Den Haag 

Bijzonderheden: 
In 1988 ontdekt Philip Shaw zijn droomwijngaard “Koomooloo” in het Orange district, 
ca. 250 km ten westen van Sydney. De wijngaarden liggen op een hoogte van 900 
meter. In de twee jaren die volgden werd de wijngaard tot 47 ha groot aangeplant. 
Maar 1% van de Australische wijngaarden ligt boven 600 meter. Hierdoor is het een 
van de hoogst gelegen wijngaarden in Australië; dus een echte ‘cool climate wijngaard’.  
Deze wijn: 10 maanden ‘sur lie’; fermentatie: 20% op nieuwe en 80% op oude vaten.  

Wijn 6 

 

 

Wijn: 
Matetic EQ Chardonnay 2015 
(Chile)  13% 

Producent: 
familie Matetic (afkomstig uit 
Kroatië 1892) – 4e generatie. 
https://matetic.com 
Region Valparaiso 

Beoordeling: 
Kleur:  helder geel met groen 
zweem. Geur:  kruidig, grapefruit, 
ziltig. Smaak: geconcentreerd met 
een prikkeltje. Notig, complex en 
flinke zuren in de afdronk. Iets 
teveel hout. 

Leverancier: 
€ 19,95 
https://bouchon.nl     Den Haag 

Bijzonderheden: 
De site laat zien dat het hier gaat om een zeer moderne wijnbedrijf (plus hotel en 
restaurant). “Our modern wine cellar, designed by the team of Matetic Vineyards in 
conjunction with the architect Laurence Odfjell, was built in 2004”. Capaciteit 600.000 
liter.  
Een lid van ons gilde heeft Matetic Vineyards bezocht en bevestigde dat het om een 
bijzonder en mooi wijnhuis gaat.  
Deze wijn heeft 18 maanden op Frans eiken gefermenteerd; 11 maanden op lie; 
gedeeltelijk malolactische gisting,  

  

http://www.philipshaw.com.aus/
https://matetic.com/


Wijn 7 

 

 

Wijn: 
Künstler Chardonnay “vom 
Kalkstein” Rheingau 2013    13,5% 
(Duitsland) 

Producent: 
Weingut Künstler Hochheim/Main 
www.weingut-kuenstler.de 

Beoordeling: 
Klleur: helder, goudgeel. Geur: in 
het begin wat geparfumeerd. 
Appel, citrus en kruisbessen. 
Smaak: complex, kalksteen, mooi 
geïntegreerd hout. Heeft veel 
laagjes.  

Leverancier: 
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 26,50 

Bijzonderheden: 
De familie Künstler moest in 1945 emigreren van Zuid Moravië (vroegere Tsjecho-
Slowakije) naar Hochheim am Main. In 1965 stichtte Franz Künstler er een klein 
wijngoed. Door de jaren heen met grondbezit in alle topwijngaarden in Hochheim 
groeide het uit. 
Deze wijn (gerijpt op 250 l vaten) heeft ondanks zijn leeftijd zijn karakter heel goed 
behouden en is nu op dronk. “Gewachsen auf reinem Kalkboden, zählt dieser filigrane 
und elegante Wein zu den Besonderheiten des Weingutes Künstler.” 
 

Wijn 8 

 

 

Wijn: 
Pio Cesare Piodilei Langhe 2013 
(Italië) 

Producent: 
www.piocesare.it 

Beoordeling: 
Klleur: helder geel. Geur: rijpe 
peer en appel, houttonen. Smaak: 
subtiele complexiteit, prima in 
balans. 

Leverancier: 
https://bouchon.nl     Den Haag 
€ 27,50 

Bijzonderheden: 
Sinds 1881 hebben vijf generaties het wijngoed beheerd. 
Van de site: “Our cellars are located in the historical centre of Alba, built on the 2000-
years-old ancient city walls. Since the 1985 vintage, it represents our desire to produce 
a white wine with the same body, complexity and ageing potential historically 
produced in the area.  
Vinification and Ageing The grapes are picked in small baskets, then softly pressed at 
low temperature and fermented in French oak barrels, new and old ones. It stays on 
the lees for eight months and then in bottle.” 

 

http://www.piocesare.it/

