Eindhoven, 2 mei 2019

Nieuwe oogstjaren van Domaine de Marotte.
Volop puur, aantrekkelijk, biologisch wijnplezier!
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. U kunt erop vertrouwen dat wij
onze wijnmakers voortdurend stimuleren hun werkwijze nog verder te
optimaliseren.
Daan en Elvire van Dijkman van Domaine de Marotte, telen al vanaf het
begin biologisch. Een plant kan nu eenmaal smaakvollere druiven maken
als hij staat geworteld in een zo natuurlijk mogelijke leefomgeving waarin hij
zich prettig voelt. Vanaf het oogstjaar 2012 zijn de wijnen ook officieel biologisch gecertificeerd!
Mede door de uitstekende prijs/plezier/kwaliteitverhouding zijn de ongemeen kloeke en frisse wijnen
van Daan en Elvire van Dijkman favoriete wijnen voor alledag. Het wijngoed ligt prachtig, eenzaam en
hoog op de zuidhelling van de Mont Ventoux in de Provence. Hier worden met passie prachtige wijnen
gemaakt. Niet aarzelen dus! Met veel plezier presenteer ik u de nieuwe oogstjaren!
2018 Domaine de Marotte “Cuvée Luc Blanc” (wit)
Speciale prijs € 9,25 (9,95)
VdP de la Méditerranée, Vin Biologique, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,75
Grenache, Viognier, Roussanne, Marsanne, Vermentino en Clairette . Dit is stuivend verse,
superuitnodigende wijn waar ook de geuren van citrus, witte bloesem, maar ook het rijke van rijpe
abrikoos duidelijk in naar voren komen. Ook in de mond weer veel wit fruit met een prachtige balans
tussen zuren en alcohol. Mooie, lange afdronk.Nu-2021. Heerlijk op terras of als aperitief. Maar hij is
ook erg lekker bij asperges, salades, of diverse witvisgerechten. Verrassend bij blauwschimmelkaas!
2018 Domaine de Marotte “Cuvée Jules Rosé” (rosé)
Speciale prijs € 9,25 (9,95)
VdP de la Méditerranée, Vin Biologique, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,75
Cinsault, Grenache en Mourvèdre. Een rosé met karakter! Ruikt volop naar aardbeien en frambozen,
een beetje vanille en iets kruidigs. Sappig bessenfruit in de smaak, soepel en rond. In de verte doet
deze wijn me steeds weer aan de beroemde rosé’s uit Bandol denken. Nu-2020. Heerlijk als aperitief
en bij de barbecue of maaltijd: salades, vis, gevogelte, wit vlees... En houdt u van de Oosterse keuken
zoals Indiaas, Indonesisch of Japans dan heeft u eveneens een verrassende compagnon.
2016 Domaine de Marotte “Cuvée Niels Rouge” (rood)
Speciale prijs € 9,25 (9,95)
Côtes du Ventoux, Vin Biologique, Frankrijk
Bij 6 flessen € 8,75
Grenache, Syrah, Mourvèdre en Carignan. Daan van Dijkman is geweldig enthousiast over deze wijn.
Terecht!! Naast de geur van donker fruit zijn er geuren van gekonfijt fruit, vanille, zoethout. Lekker
stoere Rhône-wijn. Even laten ‘ademen’ voordat u ’m drinkt doet wonderen. De aroma’s komen dan
nog veel beter los. Nu-2022. Heerlijke wijn voor bij diverse gerechten uit de Franse, Italiaanse en
Spaanse keuken. Karaktervolle rode huiswijn (zoals al jaren bij het Amstel Hotel).

Vaste waarde in de collectie: Château Etang des Colombes.
In Lézignan, in het hart van het machtige Corbières gebied, ligt Château Etang des Colombes. Het
Massif des Corbières is een contrastrijk gebied, met prachtige reliëfs uitgehouwen door de wind,
waarboven de Kathaarse forten hoog uittorenen. Met zijn 19.000 hectare is deze appellation de meest
uitgestrekte in de Languedoc. Het Château zelf dateert uit de 17e eeuw en was vroeger eigendom van
de aartsbisschop van Narbonne.
Christophe Gualco is inmiddels de vierde generatie wijnmaker op
dit prachtige bezit. De wijnen worden gerekend tot het beste wat
de Corbières te bieden heeft. Oude wijnstokken (Vieilles Vignes)
lijken hier wel het toverwoord. Ze geven een kleine opbrengst van
een superieure kwaliteit. Het rooien van oude, minder rendabele
wijnstokken is iets wat de familie Gualco zelden doet, waardoor
het arsenaal aan echte Vieilles Vignes van dit Chateau dan ook
indrukwekkend is.
De “Cuvée Bicentenaire” is een méér dan vaste waarde in ons assortiment, met vele liefhebbers. De
term ‘oud en vertrouwd’ is echt op zijn plaats. We hebben het hier over de wijn die ononderbroken
méér dan 25 jaar in ons assortiment zit!! Tevens zijn er nog twee topcuvées van dit domein “Cuvée
Bois des Dames” in rood en héél verrassend wit, want als u een zéér betaalbaar alternatief zoekt voor
echt grote witte Bourgognes is deze wijn een regelrechte aanrader!!
2015 Château Etang des Colombes “Bicentenaire” (rood) Speciale prijs € 9,25 (10,50)
Corbières, Frankrijk
Bij 12 flessen € 8,75
Grenache, Carignan en Mourvèdre. Geselecteerde druiven van 60 jaar oude wijnstokken, kleine
productie. Verrukkelijke expressie van rijp rood fruit, fijne roostertonen en een subtiele, peperige
kruidigheid. Mondvullend en rond. Rijpe, zachte tannines: laurierdrop! Discrete zuren, gecombineerd
met de juiste, licht zwoele, mediterrane frisheid. Volstrekt onweerstaanbaar. Wederom een geweldig
jaar hier! Heel veel wijn, karakter, generositeit, warmte en complexiteit voor een nog steeds heel
bescheiden prijs. Nu-2023. Krachtige diner/eetwijn met breed gastronomisch potentieel: wild, traag
gegaarde lamsbout, stoofpot van konijn met zwarte olijven. Oude brokkelkaas van de koe.
2016 Ch. Etang des Colombes “Bois des Dames Blanc” (wit) Speciale prijs € 14,50 (15,95)
Corbières Blanc, Frankrijk
Bij 12 flessen € 13,50
Hoogbejaarde wijnstokken Grenache Blanc en Bourboulenc. Het gebruik van eikenhout is hier niet
geschuwd en dat is zeker in deze jonge fase goed waarneembaar. Het geheel blijft echter delicaat
geurend: wilde perzik, abrikoos en een vleug vanille. Zachte en uiterst genereuze aanzet. Fors
smaakoppervlak en dito smaakkracht. Haast eindeloze ontwikkeling in de mond. Dit blijft boeien: vanaf
de eerste aanzet in de mond tot royaal na het doorslikken (in het geval van de proever: uitspugen,
alhoewel dat niet meevalt…). Christophe heeft er knap voor gewaakt dat het eikenhout een te grote rol
speelt. Eindeloze finale. Tip voor liefhebbers van grote witte wijnen voor een matsprijs! Nu-2023.
Krachtige en uitgesproken eetwijn. Inzetbaar bij smaakrijke, krachtige gerechten: de rijkste
visgerechten, sappig gevogelte (scharrelkip), kalfsvlees en een zeer breed kaasassortiment
(ambachtelijke, rauwe melkkazen). Truffel geen enkel bezwaar.
2014 Ch. Etang des Colombes “Bois des Dames Rouge” (r.) Speciale prijs € 14,50 (15,95)
Corbières, Frankrijk
Bij 12 flessen € 13,50
Superoude wijnstokken Carignan, Syrah en Grenache. De ambitie van het voortbrengen van een echt
grote wijn is op discrete wijze in het boeket terug te vinden. Verfijnde houtpresentie op Grand-Cruniveau die de mediterrane complexiteit prachtig omlijst: subtiele kruidigheid, leer, pure chocolade, fijne
vruchtenaroma's. Concentratie ja, maar geen over extractie. Krachtig mediterraan en vanaf het eerste
mondcontact sympathiek overweldigend. Stevig, klassieke structuur met krachtige, maar smaakrijke en
bijna sappige tannines. Nu-2025. Rijke en hoogwaardige dinerwijn die zich kan meten met de top van
de Rhône, de eigen streek en de hoogste mondiale standaard. Combineren met lamskroon, gerijpte
tournedos, rib-eye etc. Ragout van wild zwijn.

