Eindhoven, 21 september 2022

Biologische wijnen voor de bewuste wijngenieter. Logisch!
Waar mogelijk werken de wijnmakers waarmee wij zaken doen verantwoord en weloverwogen, danwel
biologisch. Deze respectvolle aanpak staat wat ons en onze wijnmakers betreft aan de basis van echt
goede wijn. In veel gevallen zijn de wijnmakers niet bio-gecertificeerd maar is hun werkwijze zorgvuldig,
artisanaal en met groot respect voor de natuur. Dat resulteert in de grootste nauwkeurigheid in hun wijn.
Het is een goede zaak dat steeds meer producenten wel degelijk die biologische certificering willen
hebben. Een soort bevestiging naar de buitenwereld toe.
We kunnen weer een aantal zéér interessante biologische wijnen toevoegen aan onze collectie. De prijzen
zijn héél logisch. Van harte aanbevolen!

Velenosi: Mooie Rosso Piceno’s uit de Marken.
Velenosi werd in 1984 opgericht door twee zeer jonge ondernemers, Angela en Ercole Velenosi. Zij
hebben traditionele en moderne technieken gecombineerd, dat leidt tot een eigen, creatieve interpretatie
van het wijnmaken!
Het bedrijf is gelegen in de historische stad Ascoli Piceno, gelegen in de regio Marken, op een afstand van
ongeveer 20 km van de Adriatische Zee en op een hoogte van zo’n 150 meter boven zeeniveau. De
wijngaarden strekken zich uit tussen de heuvels die de prachtige vallei van de Tronto-rivier omringen.
Dankzij de kleiachtige en vruchtbare bodem is deze vallei zeer geschikt voor de teelt van druiven.
2020 Rosso Piceno, Velenosi (rood)
Speciale prijs € 11,50 (12,50)
Marche, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,95
Even geleden dat we wijn uit dit gebied in de collectie hadden. 70% Montepulciano, 30 % Sangiovese. De
wijngaarden liggen in de districten Ripatransone, Offida en Acqueviva Picena en worden biologisch
geteeld. De Sangiovese wordt eind september geoogst en half oktober de Montepulciano. Na te zijn
ontsteeld, worden de druiven overgebracht naar roestvrijstalen tanks van 200hl. Maceratie op de schil
duurt ongeveer 15 tot 20 dagen.
De wijn is helder robijnrood. In de neus fris en bloemig, met geuren van viooltjes en rozen, samen met
duidelijke nuances van rood fruit zoals aardbeien en pruimen. In de mond fris, droog en zacht met de
juiste hoeveelheid tannine. Kruidig, verleidelijk, rijp en gestructureerd. Goede balans met een
aanhoudende aangename fruitige afdronk. Nu-2025. Pasta bolognese, pizza met ham of chorizo. Gegrild
kalfs- of varkensvlees en een veelheid aan charcuterie.
2019 Rosso Piceno Superiore, Velenosi (rood)
Speciale prijs € 13,50 (14,95)
Marche, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 12,50
De wijn wordt gemaakt van 70% Montepulciano en 30% Sangiovese afkomstig van wijngaarden gelegen
in de districten Ripatransone, Offida en Castorano en wordt biologisch geteeld. De druiven worden met de
hand geplukt midden oktober en in kleine kratjes geplaatst. Na het ontstelen worden de druiven naar 200
Hl roestvrijstalen gistingstanks getransporteerd. De maceratie op de schil duurt ongeveer 20 dagen. Na
voltooiing van de gisting rijpt de wijn in nieuwe Franse eikenhouten barriques.
De wijn is robijnrood van kleur. In de geur is de wijn intens met sterke nuances van rood fruit, hints van
zwarte peper toegevoegd aan de geur van verse viooltjes. Elegante vanille-nuances sluiten dit rijke en
complexe boeket af. In de mond is de wijn aanhoudend, warm, vol en harmonieus. De smaak bevestigt de
fruitige, bloemige en gekruide geuren. Geweldige structuur en een lange, haast oneindige afdronk. Nu2026. Fantastisch bij allerlei vleesgerechten, met name ook bij kruidige stoofschotels, spaghetti al ragù,
wild en harde kazen.

Château Vessière: Heerlijk biologisch uit het Franse Zuiden
hateau essiere een ami iedomein igt in het hart van de ostieres de mes in het uiterste Zuiden van
de honeva ei. et hateau hee t 5 hectare i ngaard in bezit. e egen aan de poorten van de
amargue geniet het andgoed van een uitzonder i terroir en imaat. Dit prachtige pand behoorde toe
aan ademoise e ucie de essiere die de vrou van eu on erd. et andgoed is sindsdien van
generatie op generatie doorgegeven.
Sinds 2007 zetten Vincent en zijn vrouw Lucie de familiegeschiedenis voort. Samen hebben ze nieuwe
werktechnieken ontwikkeld; enerzijds door het domein om te zetten naar biologisch en later
biodynamisch en anderzijds door ook de commerciële activiteiten van het bedri op zich te nemen.
omentee
oont het echtpaar met hun t ee inderen op het hateau om het gezins even en het
veeleisende werk te kunnen combineren.
2021 Château Vessière “Le Mas de Vessière Blanc” (wit)
Speciale prijs € 11,50 (12,50)
Pays d’Oc, Frankrijk, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,95
Het geheim van deze wijn zijn de kiezelstenen in de wijngaard. Deze kiezels geven elke nacht de
opgeslagen warmte af aan de Grenache Blanc & Muscat a Petit Grains-druiven. Door een langzame en
gestage rijping, evenals gisting bij lage temperatuur (13°), krijgt deze wijn een bloemig boeket
geassocieerd met delicate en langdurige aroma's.
70 % Grenache Blanc, 30 % Muscat à Petits Grains. De wijn heeft een goudgele kleur met zilveren
schitteringen in het glas. In de geur is de wijn fris, met fruitige aroma's van citroen, peer en kweepeer in
combinatie met witte bloemen en een minerale achtergrond. In de smaak is hij fijn, delicaat, sappig en
zacht. Een minerale wijn met een goede intensiteit en lang aanhoudende afdronk. Nu-2024. Ceviche,
schelp en schaaldieren, sushi, kip of een veelheid aan salades. Gewoon zomaar kan natuurlijk ook prima!
2020 Château Vessière “Le Mas de Vessière Rouge” (rood)
Speciale prijs € 11,50 (12,50)
Pays d’Oc, Frankrijk, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,95
Grenache en Carmenère druiven geven deze wijn zijn aromatische karakter met geuren van zeer rijp rood
en zwart fruit. Mas de Vessière Rouge heeft een robijnrode kleur met dieppaarse schitteringen in het glas.
In de geur is de wijn fris, fruitig en heeft hij aroma's van zwarte bessen, kersen en bramen. In de mond is
de wijn knapperig, delicaat, sappig en hij heeft fluweelzachte tannines. De wijn is zacht, licht mineraal met
een goede intensiteit en een lange afdronk. Dit is gewoon erg lekker! Nu-2025. Rood vlees, gebraden kip,
tapas en gegrilde groenten. Breed inzetbaar.

Vergel: Zo lekker, zo betaalbaar!
La Bodega de Pinoso, opgericht in 1932, is een in toenemende mate biologisch werkende bodega in de
warme D.O. Alicante, vlakbij Valencia. Onder de bezielende leiding van Ana Amat werkt een talentvol jong
team aan de wijnen. Ze combineren moderne en traditionele technieken, werken met lage sulfietgehaltes
en gebruiken inheemse gisten en bij voorkeur autochtone druivenrassen als Monastrell en Airén. De
ondergrond en het microklimaat rond het wijnhuis zijn ideaal voor het verbouwen van deze
druivenrassen. Ze geven de wijnen van a Bodega de Pinoso net dat beet e extra mee. Een ‘a ma de vida’
mediterrane ziel zoals de Spanjaarden het omschrijven. Ongekend goede prijs-kwaliteitsverhouding!
2021 Vergel Blanco, La Bodega de Pinoso (wit)
Speciale prijs € 8,95 (9,50)
Alicante, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 8,50
Vergel Blanco is het resultaat van een assemblage van oude Airén-wijnstokken, een Spaanse inheemse
druivensoort, op traditionele wijze geteeld in Pinoso's beste niet-geïrrigeerde wijngaarden en Sauvignon
Blanc, waarvan de opbrengsten worden gecontroleerd om maximale concentratie en aromatische
complexiteit te verkrijgen. Fraai huwelijk tussen tussen deze twee druiven. De Sauvignon zorgt voor een
zweempje appel, kruisbes en wat citrus. De typisch Spaanse Airén zorgt voor een speciaal karakter,
moeilijk te omschrijven. De Sauvignon wordt milder en krijgt een zekere gelaagdheid. We proeven steeds
wat anders. Complexiteit! Gelukkig blijft de wijn ook gewoon heerlijk tot de laatste slok! Nu-2025. Top
huiswijn. Breed inzetbaar bij alles wat uit de zee komt. Rijke salades.

2020 Vergel Tinto, La Bodega de Pinoso (rood)
Speciale prijs € 8,95 (9,50)
Alicante, Spanje, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 8,50
Monastrell, Alicante Bouschet en Merlot. Dit is zo lekker en onweerstaanbaar sappig. De wijn biedt een
heerlijke combinatie van spectaculaire vruchtenrijkdom en een serieuze, echte rode wijn structuur. Je
proeft dat dit dicht bij de natuur staat. Perfect in evenwicht en er is sprake van een superbe
smaaksensatie in de mond. Het plezier is prominent aanwezig vanaf het eerste mondcontact tot het
laatste moment lang na het afscheid. Nu-2025. Heerlijke eetwijn (lunch, diner) die ook buiten de maaltijd
optimaal genoten kan worden. Serveren bij het beste gevogelte (mais-kip, parelhoen, patrijs), kalfsvlees.

Ons nieuwe wijnhuis uit Chili, Santa Rita.
De beste Franse druiven van Chileense bodem…
Viña Santa Rita werd in 1880 opgericht door Don Domingo Fernández Concha, een vooraanstaand
zakenman en publieke figuur van die tijd. Don Domingo bracht de beste Franse druivensoorten naar de
rijke bodems van de Maipo-vallei samen met gespecialiseerde apparatuur en een team van
topwijnmakers uit Frankrijk. Dit bracht technieken die tot dan toe onbekend waren in Chili. Hierdoor
veranderde de manier van wijn maken in het land en het zorgde voor spectaculaire resultaten.
Doordat de wijngaarden van Santa Rita verspreid zi n over de be ende en minder be ende i nregio’s
van Chili, biedt Santa Rita een zeer veelzijdig portfolio aan Chileense wijnen. Van instapwijn tot icoonwijn,
door de expertise van de verschillende teams met elk een eigen hoofdwijnmaker, biedt het bedrijf op alle
niveaus de beste prijs – kwaliteit verhouding. Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie staan hoog in het
vaandel.
Graag uw aandacht voor een mooie serie nieuwe wijnen in het assortiment van dit toonaangevende
wijnhuis. Wat biedt dit veel kwaliteit en wijnplezier voor FRAAIE INTRODUCTIEPRIJZEN!
2021 Gran Hacienda “Old Vines Sauvignon Blanc” (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Santa Rita, Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 7,50
Zeer herkenbare frisse Sauvignon-aroma’s van ruisbessen en citrusvruchten. oeiende aanzet een
satijnen structuur en een aangenaam levendig mondcontact. De frisheid is ongekend, schonend als
citroensap en doet denken aan de betere Nieuw-Zeelandse Sauvignons. Kijkt u nu even naar het
prijskaartje!? Nu-2024. Juist vanwege zijn krokante en verkwikkende eigenschappen is deze wijn een
uitstekende aperitief/huiswijn. Lekker bij zeevruchten, knapperige, rijke salades, vrijwel alle
visgerechten en geitenkaas.
2021 Gran Hacienda “Old Vines Chardonnay” (wit)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Santa Rita, Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 7,50
eer i sappige hardonnay expressie met her enbare aroma’s van me oen citroen en ananas. Heel licht
getoast ergens in de verte. De wijn bezit een frisse romige structuur. Buitengewoon beschaafd en het
tegenovergestelde van die logge, zoete nieuwe wereld Chardonnays! Uitstekende en onbeperkt inzetbare
allemansvriend in de beste zin van dat woord. Nu-2024. Aperitief of begeleider van visgerechten,
gevogelte of witvlees.
2020 Gran Hacienda “Old Vines Carmenère” (rood)
Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Santa Rita, Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 7,50
De succesdruif van Chili. Open en zeer rijpe expressie met roostertonen (koffiebonen), confituur van
zwarte bramen en bosbessen, laurier. Versmolten aanzet met die zachte, licht zoete tonen en een fluwelen
textuur. Smakelijke, sappige materie met een elegante structuur. Dit is op en top Chili voor een zeer
bescheiden prijs. Nu-2025. De wijn is een combinatie van kracht en elegantie; de begeleidende gerechten
zouden dat ook moeten zijn. Konijn met rozemarijn en zwarte olijven, traag gegaarde duivenborst.

2021 Gran Hacienda “Old Vines Cabernet Sauvignon” (rood) Speciale prijs € 7,95 (8,95)
Santa Rita, Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 7,50
Kenmerkende Cabernet-neus met een combinatie van bosbessen en cassis. Op de achtergrond ontdekken
we een verleidelijke vruchtenconcentratie. Satijnen structuur met een zoetrijp eerste mondcontact. Rijpe
elegantie, smaakvolle materie met een fraai en overtuigend contrast tussen de zachte tannines en de
discrete zoete weelde van de optimaal rijpe Cabernet-druiven. Nu-2026. Harde belegen kaas, rood vlees,
rund, lam, licht wild.
2021 Medalla Real “Reserva Sauvignon Blanc” (wit)
Speciale prijs € 10,95 (12,95)
Santa Rita, Casa Blanca Valley, Chili
Bij 6 flessen € 10,25
ooie ichtge e eur met een hint van groen. o op intense en ri pe aroma’s. Peren vi g en citrusaroma's
gecompleteerd met fraaie kruidige tonen als buxus, tijm en witte peper. Heel beschaafd en bijzonder
smaakintensief en toch die verfrissende Sauvignon-tonen. Het doet denken aan de klassieke Sauvignons
uit Fran ri … € 10,25!! Nu 2025. Maaltijdsalades met schaal- of schelpdieren worden met deze wijn een
ware belevenis! Geitenkazen. (Kruidige) Aziatische gerechten zijn ook zeker het proberen waard.
2021 Medalla Real “Reserva Chardonnay” (wit)
Speciale prijs € 10,95 (12,95)
Santa Rita, Limari Valley, Chili
Bij 6 flessen € 10,25
Rijke kleur. Heerlijke romige, fraicheur. De i n hee t aroma’s van tropisch ruit a s ananas mango maar
oo tonen van sinaasappe schi en subtie e aroma’s van honing en oo minera iteit. et hout zit prachtig
verpakt en is nergens opdringerig aanwezig. Heerlijk! Nu-2025. Luxe aperitiefwijn en een zeer goede
begeleider van allerlei romige visgerechten. Bresse-kip met een room-saus (eventueel met dragon).
2021 Medalla Real “Reserva Carmenère” (rood)
Speciale prijs € 10,95 (12,95)
Santa Rita, Rapel Valley, Chili
Bij 6 flessen € 10,25
Intens robi nrood. o op ruidige aroma’s van z arte peper papri a noten vi gen en pruimen maar oo
tonen van koffie en pure chocolade. Deze wijn krijgt rijping op eiken vaten, een fraaie balans tussen fruit,
kruiden en hout is het gevolg. De smaak is fluweelzacht met donker fruit en rijpe tannines, een mooie
kruidigheid en lange afdronk. Dijk van een wijn en toch een en al beschaving. Mooi! Nu-2027. Rood vlees,
wild. Schuw de kruiden niet in de keuken, de wijn kan het hebben. Ontspannende after-dinner wijn,
eventueel met een stukje oude Hollandse kaas erbij.
2021 Medalla Real “Reserva Cabernet Sauvignon” (rood)
Speciale prijs € 10,95 (12,95)
Santa Rita, Maipo Valley, Chili
Bij 6 flessen € 10,25
Prachtige Cabernets maken ze op dit domein! Donkere wijn die ongeveer een jaar rijping op eikenhout
achter de rug heeft. Als u de neus in het glas steekt, laat hij u niet meer los. Ik ben er dol op! Je wordt
overspoeld door golven van gedroogd bosfruit, zoete pruimen, leer en chocola. Het aroma van ceder en
eik is perfect geïntegreerd. Nu-2027. Uitstekende begeleider van gerechten en maaltijden waarin gerookt
vlees of vleeswaren de hoofdrol spelen. Verder breed inzetbaar bij vlees van de grill of uit de oven,
vleesstoofschotels en bij gerijpte harde kazen.

Proeven is weten, leuk en gezellig!
Kom kennismaken met deze nieuwe aanwinsten.
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in onze proefkelder.
Vrijdag 23 september van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zaterdag 24 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.
En een week later:
Vrijdag 30 september van 10.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen

