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Chris Duthoo 

Vinchio: Castell del mago 2015, pinot chardonnay, 

Spumante,Vaglia Serra 

 

Lag zes maanden op lie. 

Clement Castelli : Intense en fijne pareling,lichtgele kleur, nodigt uit om te proeven. De  intensiteit 

van de aroma's vallen direct op, rijp exotisch  fruit, frisse aanzet in de mond met wat  suiker en 

volheid, niet zo complex maar wat je verwacht is aanwezig. 

Jos Daenekindt  

 

Jos geeft een dubbele degustatie:  een muskat en een muscadet. 

Domaine haute Févrie, muscadet Sèvre et  Maine sur lie, 

2015(€5,9) 



Lichte pareling, omdat de wijn in geëmailleerde betonnen cuves  gegist is (negen maanden). 12vol% 

 

Fruité de Durban,  2016, IGT Leydier et fils, Beaumes de 

Venise (€6,5) 

Ligt bij de Mont Ventoux, mediterraan klimaat,  de mistral droogt de druiven, zodat er weinig ziektes 

voorkomen. Groot verschil tussen dag en nachttemperatuur. De muscat à petits grains is de fijnste. 

Het is een droge frisse wijn.  Cuverie is inox.  Rendement is 30hl/ha. Muskaat, muskus, met 13,5vol% 

 

Johan Vandamme 

 

liet zich bekoren door een droge witte wijn van het sauterneshuis Guiraud. Nu zoete wijn voor 

sommigen minder geschikt is, is de verleiding groot voor het huis Guiraud om  het droge segment in 

de markt aan te spreken. 

 

Le G de Château Guiraud, 2014, bordeaux blanc sec 

Sauternes,(€9,90) 

Het huis streeft naar 13vol%. 50% sémillon, 50% sauvignon. Deze wijn is bio gecertificeerd.  Manuele 

oogst in twee beurten.  Temperatuurcontrole. 

Jo Noppe:  Een eerder bleke kleur met toch een mooie gouden schijn, een typische geur van rijpe 

vruchten en citrus, de sauvignon overheerst in geur en smaak, een mooi voorbeeld van een droge 

witte wijn, een strakke smaak en een mooi  evenwicht tussen  de materie en het zuur dat zorgt voor 

een mooie afdronk. 

 

 



Dominique Crombé 

 

Biodynamie is een toch iets speciaals. Sommigen hebben reserves, anderen zijn enthousiast. 

De wijn is afgesloten met een kroonkurk. In ieder geval wordt deze wijn door velen in de zaal 

geapprecieerd. Echt een originele fles. 

 

The supernatural , 2014, 14vol%, biodynamisch, sauvignon 

Nieuw-Zeeland, (€14,90) 

Germain Lanneau: deze supernatural is een typische sauvignon, veel mineraliteit,  geurt naar de schil 

van rauwe asperges,  wij zijn verrast door de structuur en de finesse. Clement  Castelli voegt er aan 

toe dat deze wijn met kop en schouders uitsteekt boven de andere geproefde wijnen van  deze 

proeverij. 

 

 

Germain Lanneau  

presenteert Friuli in het glas. Mediterraan klimaat, met snel drogende boreas (noordenwind), de 

druiven zijn minder snel aangetast door ziektes, veel wijnbouwers opteren daar voor bio.  Ze hebben 

verschillende originele druivenrassen heraangeplant. De wijngaarden liggen naast Slovenië.  



 

Pinot blanco, Azienda agricola La Viarte, Friuli, colle 

orientali, 14vol% 

 (€14 op het domein) 

Jerome Debaere: wij proeven een zeer lekkere wijn,  helder, lichtgekleurd in het glas zeer krachtig in 

de neus,veel viscositeit in het glas, mineraliteit  geparfumeerd met jasmijn, cuberdons, citrus rijpe 

ananas,  de smaak is vrij mineraal, een breed palet, een zeer gebalanceerde wijn. 

 

Geert Huysentruyt  

 

Ra, ra ,ra, uit welk land presenteert Geert een wijn, en dan nog een rode ...? 

Juist. Uit Griekenland boven . Uit de Peloponnesos  ... 



Domaine Mercouri, cava,  dry red wine,2012,  PGI Letrini, 

Korakochori Ilias, 14vol%, (€25) 

De topwijn van stokken van 150 jaar oud.  Het domein ligt aan de zee. Wijnstokken : refosco en 

mavrodaphni. Blijft 3 jaar in de kelder (daarom de vermelding 'cava') 

 

Jean Decrits: :een wijn die zeer zwaar traant, in de neus heb je het gevoel van rusticiteit, ook een 

potje gerookt, met na walsen rijpe bramen, en gekonfijt fruit, de smaak voelt warm aan en zelfs een 

beetje zwoel, iets animaals, bij karafferen  zal die wijn zijn volle palet ten toon spreiden, die  vraagt 

tijd om zich te tonen, zal waarschijnlijk goed kunnen ouderen. Zuiders en soepel. Prachtige wijn. 
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