Eindhoven, 23 maart 2022

Lente! Geniet van deze heerlijke (voorjaars-) wijnen!
Het is momenteel echt prachtig weer. Langzaamaan kleurt de wereld weer wat groener. De vogels zijn
druk. De eerste mooie voorjaarswijnen verschijnen. Kortom genoeg redenen om u dit aanbod te doen.
Wit, rosé en rood, allemaal wijnen die zo goed passen in dit jaargetijde! Van harte aanbevolen en u weet…
Proeven is weten. Welkom!

Cantine Gorgo, Veneto, Vino Biologico…
Azienda Agricola Gorgo van de zeer charmante Roberta Bricolo is het schoolvoorbeeld van de nieuwe
Italiaanse wijnbouw: traditionele en kwalitatief goede wijnen met een geheel eigen identiteit. Het
wijnhuis ligt prachtig, midden tussen de wijngaarden dichtbij Custoza, iets ten zuiden van het Gardameer.
Het is kunstzinnig, bijna avantgardistisch versierd met marmeren platen. In gezelschap van Roberta
genieten we van handgemaakte tortellini uit Valeggio sul Mincio en met haar wijnen erbij dromen we
heerlijk weg…. De kwaliteit van de wijnen en de mooie uitmonstering van de flessen zijn een feest op
tafel.
Vanaf oogstjaar 2018 zijn de wijnen (behalve de Ripasso) ook Biologisch gecertificeerd!
Zuiverheid in alle opzichten. De aantrekkelijke prijzen gekoppeld aan de hoge kwaliteit en de
fantastische drinkbaarheid doen de rest. Van harte aanbevolen!
2021 Custoza, Cantine Gorgo (wit)
Speciale prijs € 11,95 (13,25)
Custoza, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,95
Voorbeeld van zéér betaalbaar drinkplezier op niveau! Garganega 30%, Cortese 30%, Trebbiano Toscano
30%, Trebbianello 10%. Lichte strogele kleur met een groen zweempje. Zacht en delicaat in de neus,
vineus en elegant fruitig (peren). Goed gestructureerde wijn, buitengewoon aangenaam en zacht
mondcontact, fris, sappig en evenwichtig. Heerlijk! Nu-2024. Fris, delicaat en nooit vermoeiend als
aperitief, al dan niet met wat lichte amuses. Pasta met een romige witte saus. Asperges en uitstekend bij
delicate, verfijnde gerechten met vis.
2021 Chardonnay, Cantine Gorgo (wit)
Speciale prijs € 11,95 (13,25)
Verona, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,95
Schone, frisse Chardonnay-expressie met een vleugje mineraliteit. Voorts vanille, perzik, verse boter, een
fractie anijs en peer. Heerlijk verkwikkende materie vanaf het eerste mondcontact zonder dat het
gepaard gaat met het effect van scherpe zuren. 100% in harmonie dankzij de perfecte balans en de
alcohol lijkt afwezig. Sappig, smaakrijk en levendig met een voldoende groot smaakoppervlak.
Voortreffelijke verteer- en doordrinkbaarheid. Nu-2024. Heerlijk bij zeevruchten. Rauwe zalm, kreeft of
gamba's van de rooster. Alle vis en ambachtelijke zachte korstkazen. Ook een echt verrukkelijke "buiten
de maaltijd wijn" (meditatie). Geschikt voor alle seizoenen.
2020 San Michelin,Cantine Gorgo (wit)
Speciale prijs € 13,75 (14,95)
Custoza, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 12,75
Nog steeds een wijn om stil van te worden… Schitterend, boeiend, apart en -natuurlijk, smaken
verschillen- bovenal ontzettend lekker! De druiven voor deze ‘réserve’ wijn zijn afkomstig van oude
wijngaarden op een steenhoudende kalkbodem. Diepe strogele kleur. Zacht en delicaat in de neus, vineus
en elegant fruitig (rijpe vruchten en citrus). Goed gestructureerde wijn, fluwelig en zacht van smaak, fris,
droog, sappig en evenwichtig. Serveren: 10-12°C. Nu-2025. Prima begeleider van pasta of risotto met
groene kruiden of groenten. Doet het ook uitstekend bij rauwe of gegrilde vis, schelp- en schaaldieren,
maar ook bij delicate hoofdgerechten, in het bijzonder met witvlees, gevogelte. Michelinster waardig
(what’s in a name…).

2021 Bardolino Chiaretto, Cantine Gorgo (rosé)
Speciale prijs € 11,50 (12,95)
Bardolino Chiaretto, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,50
Corvina, Molinara, Rondinella. De roséversie van de bekende Bardolinowijn met dito eigenschappen, dat
betekent jong en gul, een heerlijke toegankelijke wijn. Mooie heldere intens donkerroze kleur, verleidelijk
geurend naar jong rood fruit. Mondvullend, droge wijn maar lekker sappig met een fraaie afdronk.
Relatief laag in alcohol en dat komt de smaak, fruit, fruit en nog eens fruit ten goede. Nu-2023. Terraswijn,
allerlei salades, Geroosterde sardines, gamba's en verse, op de huid gebakken zalm.
2021 Bardolino, Cantine Gorgo (rood)
Speciale prijs € 11,50 (12,95)
Bardolino, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 10,50
Opvallend primair fruit in de neus, zoals we dat ook herkennen in een mooie Beaujolais. Gestoofde
aardbeitjes en kersen, maar ook een fractie grafiet. Heerlijke, lichtvoetige entree, maar daarna blijkt dit
toch een vrij serieus glas wijn. Volop sap, maar ook een degelijke structuur met zelfs heel lichte, iets rulle
tannines. Uitnodigend lekker! Nu-2025 Uitstekende lunchwijn op een warme dag of als gekoeld rood bij
voorgerechten of lichte hoofdgerechten. Op de huid gebakken vis, wit vlees of charcuterie.
2019 Cà Nova, Cantine Gorgo (rood)
Speciale prijs € 14,95 (16,95)
Corvina Veronese, Italië, BIOLOGISCH
Bij 6 flessen € 13,95
Corvina Veronese. Frisse en zachte rood fruit-geuren van kersen en pruimen, afgewisseld met plezierige
aroma’s van de houtlagering (de gebruikte Merlot-druiven krijgen een opvoeding van 18 maanden op
eikenhout). In de smaak een volle en zachte fruitstructuur afgewisseld met kruiden en specerijen. Zo’n
lekker spul dit!! Nu-2026. Bij een diversiteit aan pasta en vleesgerechten te serveren. Denk aan een
ossobuco met een paddenstoelenrisotto en voor na het diner wat harde kazen als pecorino, taleggio,
grana padano of parmigiano reggiano.
2019 Ripasso, Cantine Gorgo (rood)
Speciale prijs € 21,50 (24,50)
Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Italië
Bij 6 flessen € 19,95
Een glas vol kersen, amandel en een heerlijk vleugje kaneel. Opvoeding op eersteklas Frans eiken rondt
het geheel af. Brede, vlezige, zoetrijpe structuur. Fraaie concentratie die nergens geforceerd aandoet. Dit
zoekt onmiddellijk alle mondhoeken op… niet snel doorslikken… een ervaring… lang nagalmende finale.
LEKKER! Precies, met hoofdletters. Héél veel wijn voor dit geld! Nu-2028. Kwartel, lamskoteletten, dun
gesneden rundvlees, kort rood gebakken met eekhoorntjesbrood.

Proefdoos Cantine Gorgo, Veneto
Een mooie proefdoos van Cantine Gorgo, om thuis te proeven!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Custoza, Cantine Gorgo (wit)
Chardonnay, Cantine Gorgo (wit)
San Michelin, Cantine Gorgo (wit)
Bardolino, Cantine Gorgo (rood)
Cà Nova, Cantine Gorgo (rood)
Ripasso, Cantine Gorgo (rood)

Totaal 6 flessen (3 wit, 3 rood) voor € 79,00 (normaal € 95,85). Heerlijk doosje hoor!

Heerlijk wit en rood van ‘I Lauri’ uit Abruzzen!!
Al jaren voeren wij de wijnen van Azienda Agricola I Lauri uit de Italiaanse Abruzzen! De recent
gearriveerde wijnen overtuigen zéér. Natuurlijk kunt u er op de proeverij mee kennis maken!
De wijnprovincie Abruzzo ligt ten hoogte van Rome richting de Adriatische kust. De regio wordt bijna
ommuurd door de Apennijnen. Dit gebergte, met bergtoppen zoals de 2914 meter hoge Corne Grande of
de 2795 meter hoge Monte Amaro geven een natuurlijke grens met Latium en Umbrië in het westen
terwijl de Tronto rivier en zijn weidse vallei de noordelijke grens met de Marken vormt. De wijngaarden

bevinden zich nabij Loreto Aprutino, bij Pescara het binnenland in, en zijn gelegen op circa 300 meter
hoogte. Dit betekent dat er naast de zonnewarmte ook voldoende afkoeling is in de nachtelijke uren. De
goed gedraineerde stenige en kalkachtige ondergrond zorgt voor een perfecte behuizing van de wijnstok!
Dit jonge bedrijf staat nu onder de bezielende leiding van Rodrigo Redmont. In 2007 werd de eerste van
een unieke reeks Italiaanse rode en witte wijnen op de markt gebracht. Vanaf het eerste jaargang was het
een succes! De naam I Lauri verwijst naar de vele bossen met laurierbomen die in deze regio voorkomen.
Vanaf de eerste dag wil men hier betaalbare kwaliteitswijnen produceren van de lokale
druivenvariëteiten.
De wijnen van I Lauri leveren een authentieke, karaktervolle eigen smaak. De liefhebber die intense
smaakbeleving, (ont)spanning, contrast en fascinatie zoekt, vindt hier variatie en verrassing! Goede,
spannende wijnen voor een heel normale prijs. Zéér aanbevolen!
2021 Poggio Dragone Bianco, I Lauri (wit)
Speciale prijs € 8,50 (8,95)
Colline Pescaresi, Italië
Bij 6 flessen € 7,75
Trebbiano, Chardonnay. Discrete Trebbiano-tonen en de Chardonnay brengt hier een aangename
rondeur. Citrusvruchten, boterbloemen, wat tropisch fruit. klein hazelnootje. Goede vulling en een echt
forse smaakkracht in deze prijsklasse, bijzonder! Uitnodigende wijn! Nu-2023. Rijke salades, op de huid
gebakken, vaste vis en de fijnste charcuterie (gedroogde ham, salami). Ideale huiswijn!
2020 Lume, I Lauri (wit)
Speciale prijs € 9,75 (10,95)
Trebbiano d’Abruzzo, Italië
Bij 6 flessen € 8,95
Verrassend anders, verrassend lekker! Lichtgele kleur met een groene zweem. Intens bouquet van rijpe
tropische vruchten en een naar citrusvruchten neigende mond vol wijn met een afdronk die aanvoelt als
een verfrissende douche… Liefhebbers van Sauvignon-wijnen opgelet!! Nu-2023. Heerlijk bij een pasta
met vis als basis. Aperitief, feest-wijn, die ook nog iets te vertellen heeft…
2021 Avalos “Pecorino”, I Lauri (wit)
Speciale prijs € 13,95 (15,95)
Pecorino Colline Pescarese, Italië
Bij 6 flessen € 12,95
De Pecorino druif is een oud autochtoon ras van de Abruzzen. De kleine trossen herinneren aan de kop
van een schaapje (pecorino). Strogeel met een groen zweempje. Intens aromatische neus met nuances
van peren, appels een amandeltje. Heerlijk, smaakrijk, complex, zuiver en fris, met een intense en lang
aanhoudende afdronk. Nu-2024. Traditioneel geserveerd bij pastagerechten met een lichte saus,
zeevruchten of gevogelte. Ook aanbevolen bij aromatische, romige zachte kazen.
2020 Poggio Dragone Rosso, I Lauri (rood)
Speciale prijs € 8,50 (8,95)
Terre di Chieti, Italië
Bij 6 flessen € 7,75
Sangiovese. Merlot. Heerlijk primair rood en zwart fruit op de achtergrond wat kruiden (tijm,
rozemarijn), ook wat zoethout en kersen op sap. Genereuze en uiterst soepele aanzet die vrijwel direct
naar een tweede slok doet verlangen. Gul, rond en voorzien van gepolijste tannines. Dit is écht lekker rijpe
Sangiovese. Nu-2023. Huiswijn rood. Bij een smeuige pâté (op basis van wild zwijn bijvoorbeeld),
heerlijke begeleider van lamsvlees. Pasta's en rijstgerechten met gebakken groenten.
2019 Bajo, I Lauri (rood)
Speciale prijs € 9,75 (10,95)
Montepulciano d’Abruzzo, Italië
Bij 6 flessen € 8,95
Vriendelijke en fruit-intensieve neus. Zowel zwart als rood fruit en louter in verse vorm. Subtiel gekruid.
Enige warmte is bespeurbaar in de wijn, maar dat vertaalt zich niet in het alcoholgehalte! Fijne zuren,
sappig kersen- en bessenfruit, vleugje cacao. Prima lengte! Nu-2024. Ontspannende wijn. Huiswijn rood
op niveau! Zeer geschikt bij lams- en geitenvlees. Pasta's en rijstgerechten met gebakken groenten.

2017 Le Pingiaie, I Lauri (rood)
Speciale prijs € 13,95 (15,95)
Montepulciano d’Abruzzo, Italië
Bij 6 flessen € 12,95
Ambitieuze, zeer rijke en boeiende grote rode tranentrekker die ondanks de grote ambitie toch veel
direct plezier verschaft. De geur is een zuivere kern van kersen, aardbeien, viooltjes en rozen, en de
smaak is rijk en zacht, met mondvullend bosfruit en fraaie,droppige tannines waar je op kunt kauwen.
Verbazingwekkende afdronk, die nog aan lengte gaat winnen. Geluk zit in kleine dingen. Als ik dit proef
blijf ik bij die mening! Nu-2026. Breed inzetbaar bij de meeste smaakrijke hoofdgerechten, gegrild,
gestoofd/gesmoord of gebraden vlees, en bij gerijpte (half)harde kazen.

Proefdoos I Lauri, Abruzzen, Italië
Een mooie proefdoos van I Lauri, om thuis te proeven/herproeven!
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles
1 fles

Poggio Dragone Bianco, I Lauri (wit)
Lume, I Lauri (wit)
Avalos “Pecorino”, I Lauri (wit)
Poggio Dragone Rosso, I Lauri (rood)
Bajo, I Lauri (rood)
Le Pingiaie, I Lauri (rood)

Totaal 6 flessen (3 wit, 3 rood) voor € 59,25 (normaal € 71,70). Doen!

Het is lente, bijna zomerse temperaturen, rosé!!
De eerst rosé’s zijn inmiddels gearriveerd. Het is er echt weer voor, geen verdere aanbeveling nodig!
2021 Sélection Cazal Viel, Laurent Miquel (rosé)
Speciale prijs € 7,50 (8,25)
Pays d’Oc, Frankrijk
Bij 6 flessen € 6,95
Grenache, Cinsault, Syrah. Volop rijpe, rode vruchten: aardbei, frambozen, cassis. Een kleine kruidenhint
op de achtergrond. Zeer puur en erg aangenaam. De zuren zijn zacht en smaakvol en belangrijk voor de
balans en de impressie van verkwikkende frisheid. Zonder iets van scherpte of nervositeit. Nu-2023.
Aperitief, terras, tuin. Heerlijke mooi weer, buiten eten-wijn. De meest uiteenlopende tapas, charcuterie
en ander fingerfood lijken de beste matches.
2021 Triènnes Rosé (rosé)
Speciale prijs € 13,95 (15,50)
Var, Frankrijk
Bij 6 flessen € 12,95
Cinsault, aangevuld met kleine percentages Syrah, Merlot en Carignan, Typische zachtroze kleur die zo
karakteristiek is voor Provence-rosés. Klassiek, beschaafd en zeker niet gemaakt om te imponeren.
Subtiliteit is hier het sleutelwoord: floraal, zonder dat het geparfumeerd is en zachte fruittonen op de
achtergrond zodat het niet snel als 'gemakkelijk' of 'fruitig' zal worden ervaren. Kruidige tonen
versterken het serieuze karakter. De smaak is droog en elegant met verkwikkende frisheid en het
fruitpalet keert terug. Nu-2023. Voorbeeldige tafelgenoot voor mediterrane vis, zeevruchten en
(voor)gerechten van groenten. Verrukkelijk bij gegrilde tonijn en ratatouille.
2021 Château Roubine “La Vie en Rose” (rosé)
Speciale prijs € 14,45 (15,95)
Côtes de Provence, Frankrijk
Bij 6 flessen € 13,95
Licht zalmroze van kleur met een reflectie van grijs. In de geur ontdek je onmiddellijk rozen, vers gemaaid
gras en bloemblaadjes. De mond heeft finesse en rondeur. De afdronk heeft een schitterende lengte.
Heerlijke aroma's van Engelse drop, anijs, venkel en tonen van vers rood fruit worden onthuld. De wijn is
harmonieus en bijzonder expressief. La Vie en Rose is een absolute top-rosé voor de ware rosé-liefhebber.
Nu-2023. Heerlijke terras-rosé. Aperitief of samen met mediterrane (vis)gerechten zoals dorade of
bouillabaise.

Uitnodiging wijnproeverij
Alle wijnen uit deze brief kunt u, geheel vrijblijvend, komen proeven in de proefkelder.
Vrijdag 25 maart van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Zaterdag 26 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur.
En een week later:
Vrijdag 1 april van 10.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag 2 april van 10.00 tot 17.00 uur.
U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groeten,
Johan van Dommelen

PS Afgelopen week heb ik voor een restaurant een nieuwe huiswijn geselecteerd. De keuze viel op de
Chileense wijnen van Santiago 1541. Ik moet eerlijk zeggen: Gewoon goed! Méér dan prima prijs-plezierkwaliteit, dus als u op zoek bent!? Bij deze, met de proefnotities die ik al eerder maakte.
2020 Chardonnay, Santiago1541 (wit)
Speciale prijs € 6,95 (7,75)
Central Valley, Chili
Bij 6 flessen € 6,25
Geen geld voor deze lekkere Chileense wijn! Heerlijke expressie met herkenbare aroma’s van meloen,
citroen en ananas. Geen houtopvoeding, maar toch… een heel klein houtkusje lijkt het. De wijn bezit een
frisse romige structuur. Buitengewoon beschaafd en deze wijn heeft niets van die logge, zoete nieuwe
wereld Chardonnays! Uitstekende en onbeperkt inzetbare allemansvriend. Nu-2023. Ideale feest-,
doordrinkwijn! Combineert prima met romige bereidingen van zeevis, visterrines, gegratineerde
coquilles. Heerlijk betaalbaar!
2020 Syrah-Cabernet-Malbec, Santiago1541 (rood)
Speciale prijs € 6,95 (7,75)
Rapel Valley, Chili
Bij 6 flessen € 6,25
Ook hier een bewijs van de super prijs/plezier verhouding van Chileense wijnen. Samen met de witte een
perfecte huis(wijn)genoot. Heerlijke aroma's van rood en zwart fruit, bessen en pruimen. Aangenaam vol
en stevig en toch ook soepel met zachte tannines en een aangenaam lichte kruidigheid. Nu-2024.
Heerlijke, ongecompliceerde en smaakrijke doordrinkwijn. Harde belegen kaas, rood vlees, rund, lam,
licht wild.

