Zuidelijke Côtes-du-Rhône

Jos Daenekindt en Jean De Crits presenteren

Zuidelijke Côtes-du-Rhône : tweemaal witte wijn

Wij beginnen met:

Germain Lanneau:
Een schitterende spiegel, we ruiken ananas, aanwezig zuur in de mond , een frisse jonge afdronk.
Lekker aperitief, kostprijs €12

Hans Tack :
100% roussanne, geen makkelijke druif, geler kleur, aroma's van gekonfijt fruit en wat oxydatie ook
in de smaak, een mooi samengaan van vrij aromatisch en weinig zuur met een mooi bittertje om te
eindigen, het vol aromatische maakt dat het lijkt of de wijn meer alcohol heeft. Een perfecte
begeleider van een salade geitenkaas met een toetsje honing.

Zuidelijke Côtes-du-Rhône : een rosé wijn

Johan Vandamme:
Een bijzonder mooie kleur, intens, licht rood met oranje toets,de geur doet denken aan framboos en
aardbei met een kruidige toets, de aanzet is pittig fruit, krachtig complex, subtiel zuur ondersteunt
het fruit dat een harmonieus geheel vormt, een krachtige onweerstaanbare rosé. Prijs €13

Zuidelijke Côtes-du-Rhône : vijfmaal rode wijn

Geert Huysentruyt :
Paars rood getint in het voorkomen,mooie viscositeit en gekleurde tranen, vrij expressief en complex
aroma, met een animale toets met witte peper en fruit in de mond,braambessen en kruiden in
evenwicht met het kruidige karakter, soepel in de aanzet met rijpe tannine mooi verweven met
aciditeit, een mooie afdronk. Wijn met veel body dank zij de dertig jaar oude wijnstokken. Prijs
€ 12,51

Anne Vion:
Een donkere kersrode wijn met een lichte evolutie, mooie tranen en een lichte matte schijn, licht
animale toetsen , pruimen, overrijp fruit en verbrande confituur , in de aanzet komen deze
impressies terug: krenten, tijm met een lichte poederigheid, veel tannine, een drinkklare wijn, €14,5

Clement Castelli:

Een ondoorzichtige wijn met zo goed als geen waterrand,een zeer geconcentreerde wijn, , bij het
walsen komt de animaliteit nog meer naar boven, zuur is ook aanwezig, gestructureerd, aanwezig
fruit, kwaliteit en potentieel in het glas, een mooie wijn, je hoeft er zelfs geen gerecht naast te
plaatsen, het kan zo een degustatiewijn zijn, voor begeleider van gerechten denken wij aan een
stoofpotje met appeltjes en veenbessen. Prijs€17,5,

Els Deschrijver
Een mooie assemblage van de GSM (grenache, mourvèdre, syrah), matig intense kleur in het glas,
mooie licht roze tranen, de geur wijst op fruit, een fruitige aanzet ook, in het midden komt elegante
tannine, complex maar heel toegankelijk, een lange afdronk van 6 seconden, mooi versmolten
tannine. Prijs €15

Jos Leplae:
In het glas is hij schitterend, geen evolutie, kersenrood met een paarse rand, een dunne waterrand .
Hij is licht getaand met een hoge viscositeit, de geur toont onmiddellijk animaliteit, een frisse
kruidigheid, rijp fruit met zoethout, alles geaccentueerd met alcohol, de aanzet is superzacht en vrij
fruitig, een volle harmonieuze wijn. Prijs €25

Dominique Crombé apprecieert de mooie selectie van de wijnen. De bagage die we in de proeverij
meekregen is verrassend: wij leren altijd bij. Vooral de aandacht die ging naar het belang van de
terroir. Ondanks de warmte van de streek krijgen wij veel frisse wijn. De kwestie van het
alcoholgehalte is een persoonlijke smaak. De ene proever heeft graag een toetsje aciditeit. De wijnen
van de Côte-du-Rhône hebben het voordeel dat ze al jong genietbaar zijn en minder last hebben van
stofferigheid. Wij kunnen ze vroeg genieten en we kunnen ze gemakkelijk 10 jaar bewaren ,naar
gelang het millesime en de appellatie.
Dank je wel Jos en Jean.
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