
2015-09-19  Pinot Noir en een primeur 

in de commanderij: kennismaken met 

Methusalem 

 

 

 

Wijnmeester Jos Leplae start de proeverij met een algemene situering van het druivenras. 

De acht wijnen worden blind geproefd en de commentaar op de wijn is dus ook gegeven zonder 

kennis van het etiket.  

 

 

Pfalz, Duitsland 

Spätburgunder Dürkheim 2013, Pflüger, Bad Dürkheim 

€11,25 



 

gepresenteerd door : Jos Leplae 

besproken door Clement Castelli:  een paarse rand  weinig intens gekleurd, we ruiken donkerblauwe 

bessen en wat cuberdon, wat vanille, na het walsen komt het zuur aan bod en wat peper, wat 

aanwezige tannine met op het eind een bitter mondgevoel,  correct gevinifieerd maar nog heel jong. 

 

 

Marsannay, 2013 Frankrijk 

Guillon, Gevrey-Chambertin 

 

€17 

 

gepresenteerd door : Filip Decuypere 

besproken door Germain Lanneau: een schitterende wijn, transparant,  in de neus aardbeien, aardse 

geur, intens, in de mond een mooie aanzet, meer zuur en een lichte houtlagering, een jonge pinot noir 

met bewaarmogelijkheid, middellange afdronk, te vroeg om te drinken. 



 

 

 

Nuits-St-Georges, Frankrijk  

Nuits-St-Georges, Domaine Tribourg 2011 , domaine Paul Misset 

€27 

 

 

gepresenteerd door : Jean Decrits 

besproken door Hans  Tack:  de geur van bonbons, kers  is al vrij versmolten, evolutie in de geur, wat 

getoast, de smaak is vrij  bescheiden, en de afdronk redelijk kort, er blijft een zuurtje en een bittertje 

over,  heeft tijd nodig om zich te ontplooien 

 

Adelaide Hils Australie  

Ngeringa 2013 

€18 



 

 

gepresenteerd door :Geert Huysentruyt 

besproken door Christophe Seyns:  de vierde pinot noir van de avond heeft duidelijk de lichtste kleur, 

lichtbruin lichtoranje,  als de wijn langer openstaat hebben we een duidelijke pinot noirgeur, eerst 

kwamen de aardse toetsen, dan aardbeigeur, in de mond komt rozijn naar voor,  wat doet vermoeden 

dat de wijn veel zon kreeg,in de afdronk krijgen we een bittertje, een pinot noir interessant in de neus, 

maar atypisch van smaak 

 

 

Marlborough, Nieuw-Zeeland 

Saint Clair,2012, pinot noir bull block 

€17 

 

gepresenteerd door :Chris  Duthoo  

besproken door Jo Noppe: intense dieprode kleur, aromatisch en typisch pinot noir,  en ook een 

zweem van zoetheid, in de mond eerder zwak van aanzet met een geprononceerde alcoholische toets,  

zodat de bitterheid en het zuur worden onderdrukt, mist wat evenwicht 

 



 

 

 

 

 

Russian River, Bogle vinyards, 2013 Californië, 13,5vol% 

 

€11 

 

gepresenteerd door :Geert Huysentruyt 

besproken door Johan Vandamme: zeer mooi robijnrood, kruidige neus met kersen kirsch licht 

kruidig, in de mond vrij rond en fruitig in de aanzet, zeer soepel met fijn zuur en een lichte structuur, 

een medium afdronk met veel alcohol en ik vermoed een beetje restsuiker 

 

 

 

 

Alicante , Enrique Mendoza, 2011Spanje 14vol% 

€13,97 

gepresenteerd door : Jerome Debaere 



 

besproken door Jean Decrits: de kleur  is helder, atypische  aroma's van tabak,verbrande toets  geur 

van confituur die wat te warm bewaard is, hoog alcoholgehalte, met een bittertje op het einde 

 

 

 

 

Gorriska Brda, movia ceglo, 2009, Dobrovo Slovenië 

 

€20-22 

 

gepresenteerd door : Geert Huysentruyt 

besproken door Jos Leplae:duidelijke evolutie in de kleur,met een fijne viscositeit, de geur is complex 

met eerst kersen ,kirsch, wat pruimen, rabarber ,vanille met op het einde wat drop, eucalyptus, een 

frisse aanzet in de mond gevolgd door duidelijke tannine, fruitige afdronk, maar eerder overrijp fruit 



 

en als verrassing van de avond: een jarig lid van de commanderij, 

Mark  Geerinck, verrast de leden met een methusalem ( 6 

liter)Beaune, Clos de l'Ecu, 1986, Jaboulet-Vercherre 
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