
 

1. Pfitscher Müller Thurgau 2020 

 

 

Percentage: 12% 

Allergenen:  

Herkomst: Italië 

Gebied: Alto Adige 

Druivensoort: 100% Müller Thurgau 

 

KLEUR 

Subtiel groen met een zilveren gloed. 

NEUS 

Niet overdadig en te uitbundig, maar toch aardig geparfumeerd. Bijzonder hoe wijnen van 

de Müller-Thurgau zo dicht bij de druif staan. Naast Muscat is dit een van de weinige 

wijnen die echt de geur van druiven overbrengen. Maar er is meer: gedroogd rozenblad, 

rijp wit fruit (lychee), natuurlijke zeep en jasmijn. 

SMAAK 

Verkwikkende aanzet en dat wordt nog eens versterkt door een fijne tinteling/pareling op 

de tong. Mettertijd zal dit verdwijnen, maar het is nu -kort na de botteling- een wel heel 

plezierige bijkomstigheid. In de finale een fractie restzoet, al wordt dat wat gemaskeerd 

door de vieve wijnzuren. De wijn galmt nog wel een aardige poos na in de mond. Plezierig 

laag alcoholgehalte: 12%. 

 

Culinair: Ideale wijn als dorstlessend aperitief, maar ook bij elegante voorgerechten zal ie u met plezier een 

dienst bewijzen. Bij een salade caprese bijvoorbeeld, of bij creaties met blauwe kaas en druiven. 

Houdbaar tot 2021 / 2023 

Bodem: Wijngaarden gelegen in het Eisacktal; om precies te zijn in Fiè allo Sciliar. Wijngaarden liggen op 900 

meter hoogte. 

Vinificatie: Vergisting op temperatuur gecontroleerde RVS-curves op 18 graden C. Rijping 'sur lie', op de 

gistcellen dus, voor meer smaakextractie 

 

WIJNMAKER Pfitscher 

De druif dankt zijn bestaan en naam aan professor Hermann Müller uit het Zwitserse kanton Thurgau. Müller, 

die leefde van 1850 tot 1927, kweekte dit ras in het onderzoeksinstituut van Geisenheim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Sauvignon de Touraine (wit) 2020 

 

 

Percentage: 12,5 % 

Allergenen:  

Herkomst: Frankrijk 

Gebied: Loire 

Druivensoort: sauvignon blanc 

 

Proefnotities:  

Karaktervolle lichte, droge wijn van de Sauvignon Blanc druif. 

 

KLEUR:  

 

NEUS: het heeft een mooie neus en een rijpe afdronk met een klein restzoetje.  

 

SMAAK: Klassiek, fijn en fris. Aroma’s van kruisbes, witte perzik en licht citrus. Exotisch fruit (mango) begint 

zich ook al licht te manifesteren. Naast frisheid ook een volle, rijpe smaak van bloemen en perzik. 

Harmonieus en rond. Mooie afdronk.  

 

Wijnmagazine Perswijn beoordeelt deze wijn als goed tot zeer goed. Geur: "gele grapefruit, rode appel, 

nougat". Smaak: "zoetig, rijp en mild". (Perswijn mei/juni 2020). Smaakt heerlijk bij vis (o.a. zalm, paling in 

gelei, gerookte heilbot), asperges, salade met geitenkaas, gekookte selderij en kip (in witte wijn), risotto. 

AOC 2020, Domaine de la Chaise (Gouden medaille Concours Mondial Féminalise Paris, Gouden medaille 

Interloire en geselecteerd in de Guide Hachette des Vins) 

Informatie wijngaard.  

 

Owned by the Davault family for six generations, Domaine de la Chaise is composed of 140 acres of vines 

located on the hillsides of Saint Georges sur Cher, the capital of the Touraine AOC, just west of Sancerre. 

Christophe Davault is the winemaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Terra Norte 2020 Rias Baixas DO (wit) 

 

 

 

Percentage: 13% 

Allergenen:  

Herkomst: Spanje 

Gebied: Rias Baixas Galicië 

Druivensoort: 100% Albarino 

 

Proefnotaties:  

KLEUR:  Zachtgeel, kenmerkend voor de Albariño! 

 

NEUS: Genuanceerd geurend naar steen- en citrusfruit (mandarijn, sinaasappelzest). 

SMAAK: Verfrissend, gezegend met een dartele zuurgraad en iets lobbig wanneer 

eenmaal in de mond. Zelfs de nabij gelegen Atlantische Oceaan lijkt waarneembaar in de 

wijn. In één woord verrukkelijk! 

Culinair: Inktvis, schaal- en schelpdieren, gegrilde groenten, dumplings met kip en of en/of 

varkensvlees en een sojasausje! 

 

Beschrijving: Mar de Envero, Terra Norte 2020 Rias Baixas DO 

De Rias Baixas regio ligt in Noordwest Spanje, precies boven Portugal. Hier komt één         van de meest 

begeerde wijnen van Spanje vandaan, de Albariño. Hij is helemaal nieuw   in ons assortiment en de ideale 

koele dorstlesser voor een warme zomeravond! 

 

Wijnmaker: Miguel Angel Morreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nr. 4 Sint Catharinadal Chardonnay (op eikenhout gelagerd) 2020 

 

Percentage: 13% 

Allergenen: bevat sulfiet 

Herkomst Nederland 

Gebied: Oosterhout 

Druivensoort: 100 % Chardonnay 

 

Proefnotities: 

 

KLEUR: Een fonkelend heldere kleur. Licht strogeel met een intensiteit van 2 uit 5 

voor witte wijn.  

NEUS: de neus opent zich prima. Fruitaroma’s van peer, abrikoos en wat gele appel.  

 

 

SMAAK: Vol op de tong met krokante zuren waar het rijpe fruit zich mooi in heeft genesteld. Rijpe peer, 

nectarines en gele grapefruit. Op de achtergrond ook wat tropische fruitsoorten. Mineralen, een wit pepertje 

en een mooi gedoseerde toasting door de houtlagering. Wat crispy, de smaak van een “cool-climate” 

Chardonnay. Geen boterige stijl. Sappig en expressief. Fris en vrij stevig van body. De houtrijping is 

onmiskenbaar te ruiken in de vorm van vanille. Verder geuren van bloemenhoning en confituren van 

citrusfruit. 

 

Informatie wijngaard.  

De wijngaarden beslaan nu ongeveer 8 hectare. Onlangs is een perceel van in totaal ca. 3,5 hectare 

aangekocht waar ook druivenstokken neergezet gaan worden. Men werkt zoveel mogelijk biologisch. Er is 

gekozen voor traditionele rassen. Een van de redenen voor die keuze was dat men dit beter vond passen bij 

de uitstraling van het klooster. 

De bodem bestaat uit zandgronden met op grotere diepte een leemlaag, die water vasthoudt. Vooraf is 

uitgebreid bodemkundig onderzoek geweest en is de grond bewerkt en geschikt gemaakt voor het 

verbouwen van druiven. Tijdens dat onderzoek is een karrenwiel in de grond gevonden wat uit de Romeinse 

tijd stamt. Het karrenwiel is te zien bij het wijnhuis/restaurant. In het logo van Sint-Catharinadal staat het 

wiel ook afgebeeld. Op het domein worden drie soorten wijn gemaakt: Chardonnay, witte Blend en een rosé. 

 

Gebotteld: voor de zusters op het domein Sint-Catharinadal te Oosterhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Wente Beyer Ranch Zinfandel 2018 

 

Percentage: 14% 

Allergenen:  

Herkomst: Verenigde Staten 

Gebied: Californie 

Druivensoort: 100% Zinfandel 

KLEUR: Kenmerkende Zinfandel-kleur: enige transparantie en een fractie mahonie in een 

verder jeugdig paarse kleur. 

NEUS: Heerlijk rijpe neus, door de zon gemarkeerd, maar het is niet uitsluitend zwoelheid 

wat de klok slaat. Natuurlijk die zo kenmerkende rode vruchtenconfiture, maar ook 

eucalyptus en zelfs wat dennenhars. Ook thee en melkchocolade. Gemakkelijk 

benaderbaar zo op het eerste oog. 

SMAAK: Sappige en heel verleidelijke aanzet. Dit is wat je noemt gul en genereus. Toch 

heeft de wijn ook een serieuze tanninestructuur en is het niet al te gemakkelijk. De rijpheid 

loopt als een rode draad door de wijn; de geringe zuurgraad benadrukt dat nog maar eens. 

Niet zelden hebben Zinfandels een heel fors alcoholpercentage; deze Wente Beyer Ranch 

houdt het redelijk bescheiden met 14%. 

 

CULINAIR 

Dé wijn voor bij rijke stoofschotels (rund, wildzwijn) die urenlang de tijd hebben gekregen om op smaak te 

komen. Traditioneel bereid Limburgs zoervleis bijvoorbeeld! 

VINIFICATIE 

Ieder perceel wordt apart geoogst en vergist. Tweemaal daags wordt het sap over de 'hoed' gesprenkeld en 

wordt de druivenkap ondergedompeld (pigeage). Deze werkwijze verhoogt de kleur en tannine extracties en 

verbetert het eindresultaat door de inwerking van zuurstof  

BODEM 

Beyer Ranch is sinds mensenheugenis één van de beste locaties in de Livermore Valley voor Zinfandel. De 

wijngaarden zijn geplant op zorgvuldig geselecteerde percelen op de schuine hellingen van de oevers van de 

Arroyo del Valle en Arroyo Mocho. 

WIJNMAKER Wente 

Houdbaar: 2022 / 2026 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Montepulciano d'Abruzzo Tenuta Pietramore bio-dynamische wijn 2018 

 

 

 

Percentage: 14,5 % 

Allergenen:  

Herkomst: Italië 

Gebied: Abruzzo 

Druivensoort: Montepulciano 

 

Proefnotities:  

 

KLEUR: Robijnrood met paarse reflecties 

 

 

NEUS: De neus volop tonen van zwart en donkerrood fruit (verse en geconfijt) maar ook jammige (kers, 

bramen). Gedroogde vijgen, koffie, de puurste chocolade en een zweem van lavendel en rozemarijn.  

 

SMAAK: Mooi rijp fruit met zachte en ontwikkelde tannines, een juiste balans in zuren, voldoende elegantie, 

goede structuur en lengte. Vol en krachtig.  

 

Montepulciano d’Abruzzo is de meest aangeplante druif in de Abruzzen. Deze is afkomstig van Tenuta 

Pietramore, een bio-dynamische wijnmaker 

Beschrijving 

Montepulciano d'Abruzzo 

De Montepulciano d’Abruzzo is de meest aangeplante druif in de Abruzzen. De blauwe druif wordt vaak 

verward met de plaatsnaam Montepulciano in de regio Umbria, waar de Vino Nobile di Montepulciano wordt 

gemaakt. Die wordt echter gemaakt van de Sangiovese-druif. De Montepulciano d’Abruzzo heeft van nature 

veel structuur en is een echte maaltijdwijn. 

Montpulciano uit Abruzzo 

Het bijzondere bergklimaat zorgt voor grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. In combinatie met 

de frisse wind en de kalkrijke, kiezelachtige bodem vormt deze streek een ideaal terroir voor bijzondere 

kwaliteitswijnen. Dat is precies wat Montepulciano d'abruzzo zo'n bijzondere wijn maakt. 

Montepulciano d'Abruzzo van Tenuta Pietramore 

Tenuta Pietramore ligt in de regio Abruzzo en om wat preciezer te zijn in de provincie Chieti. Aan de oostkant 

profiteert men hier van de verkoelende invloed van de Adriatische kust en aan de andere kant wordt het 

gebied als het ware beschermd door de Apenijnen. De Montepulciano-wijnen uit de Abruzzo genieten 

wereldfaam!  

Filosofie: Bio-dynamisch 

WijngaardAncarano: nabij Teramo 

 

 

 

 

 

 

https://www.artisanwines.nl/product/montepulciano-d-abruzzo-dop-pietramore


 

 

7. Vinha da Fonte Touriga Nacional 2020   

 

 

Percentage: 14,5 % 

Allergenen:  

Herkomst: Portugal 

Gebied: Douro 

Druivensoort: Touringa Nacional 

 

Proefnotities:  

 

NEUS: aroma's van kersen, pruimen en zoete specerijen van het Franse en Amerikaanse 

eikenhout.  

 

SMAAK: Wijn met zachte tannine en een frisse fruitigheid, Afdronk vol specerijen. Bij 

kaas- en vleesgerechten. 

 

 

 

 

Wie aan Portugal denkt, denkt direct aan de Port wijnen. Deze zoete versterkte wijn komt uit het gebied 

rondom Porto en heeft dankzij de Engelse handelaren in de 18e eeuw de wereld veroverd. Nog steeds 

genieten duizenden en duizenden mensen van de prachtige Portwijnen uit Porutgal. Echter heeft Portugal 

nog zoveel meer te bieden. Hun rode en witte wijnen zijn geraffineerd, complex en enorm lekker. Een van de 

wijnhuizen die kwalitatief hoogstaande wijnen in de markt zet is Casa Ermelinda Freitas, een wijnhuis welke 

nog steeds in familiehanden is. 

In Australië wordt deze druif ook gebruikt voor de portwijnen ginds. 

Komt verder met mondjesmaat voor in Chili, Argentinië, Californië en in Zuid-Afrika. 

 

Wijnhuis Casa Ermelinda Freitas 

Op slechts een steenworp afstand van de hoofdstad Lissabon vindt je het kleine dorpje Aguas de Moura. Hier 

is sinds 1920 wijnhuis Casa Ermelinda Freitas gevestigd. Al ruim 100 jaar maken zij de meest fenomenale 

wijnen. Het werd ooit opgericht door Deonilde Freitas. Toen de achterkleindochter het bedrijf erfde, had het 

slechts 60 hectare wijngaard, waar de weinig inspirerende Castelao en Fernao op groeiden. Zij wist het areaal 

uit te breiden tot 440 hectare en een verscheidenheid aan druivenrassen aan te planten, waaronder ook de 

Portugese Touriga Nacional. Deze druif is een graag geziene gast op de Portugese wijn velden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  Pfitscher Rivus 2020 Lagrein Alto Adige DOC  

 

Percentage: 13 % 

Allergenen:  

Herkomst: Italië 

Gebied: Alto Adige 

Druivensoort: 100% Lagrein 

Kleur: Vitale superkleur: hecht en purperpaars.  

 

NEUS: Behoorlijk gesloten in eerste instantie, maar wanneer de wijn fors wordt rond 

gewalst in het glas, geeft ie zich meer en meer bloot. Donkere vruchtentonen van 

verse bramen en rijpe vijgen. Fractie animaal (leer), maar dat lijkt te worden 

verdrongen door de intensieve fruittonen. Sutbiel rozemarijn en wat moccaboontjes.  

 

 

SMAAK:  Heel plezierige entree: vol en overtuigend, maar niet hard of ongenuanceerd. 

Echt krokante tannines die door de ferme concentratie mooi zijn verpakt. Wijn zonder 

enige opsmuk, maar wel voorbeeldig in balans. Alles is aanwezig: sap, tannines en 

zuren en ook nog eens in de perfecte verhouding. Als een gebalde vuist in een 

bokshandschoen.  

 

Culinair: Basaal type wijn voor bij de basale Italiaanse keuken. In rode wijn gestoofde 

ossenstaart, ossobuco en lamskoteletjes van de grill.  

 

Houdbaar 2021 / 2028  

Beoordelingen Robert Parker: Nee La Revue du Vin de France:Nee Gambero Rosso: Nee Wine Spector: Nee 

Jancis Robinson: Nee Bettane + Desseauve:  

Conclusie Een Lagrein uit het boekje: gespierd, maar zonder de wens te imponeren.  

 

Bodem Wijngaarden gelegen op zo'n 300 meter boven zeeniveau in Egna en Ora.  

Vinificatie Na de handmatige oogst vergist de wijn in RVS cuves. Na dat proces volgt een rijping van zes 

maanden op barriques en aansluitend nog 2 maanden flesrijping voordat de wijnen op de markt worden 

gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


