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De nieuwe avond startte met een verrassend welkomstglaasje : een Crémant de Bourgogne rosé:
Perle d’Aurore van het huis Louis Bouillot (pinot noir uit de Côte D’Or, chardonnay regio Mâconnais,
gamay regio Chalonnais). Dank aan Jean Decrits voor deze fruitige(framboos, bosaardbei), pittige
(brut, vooral pinot noir!) mousserende aangename en subtiele starter. (12%alc. 15,4 €)

Wijn 1 Mousserende witte wijn door Dominique Crombé.
Wijndomein Casa Valduga 2015 brut, méthode traditionnelle uit Brazilië (70% ch. 30% pinot
noir) 11€

Beoordeling Germain: Deze licht goudgele rijke mousserende wijn, bezit een fijne mousse.
Complexe aroma’s van rijpe peer, perzik, amandelen, gerookt ,grassig en lactische toetsen vullen het
glas. De wijn heeft een rijpingsproces ondergaan van 25 maanden “sur lattes”. De druiven genoten
van veel zon, maar ook afkoeling door de hoogte, de zuidwest ligging in Brazilië (verder van de
evenaar) en door de Atlantische Oceaaninvloed. In de smaak is hij mooi in evenwicht tussen zuren en
suikers (alcohol): een Champagne-reflex. Fris schenken (4°- 6°C) is de boodschap! Zeer goede
prijs/kwaliteitsverhouding.

Wijn 2 Witte wijn door Jeroom Debaere
Wijndomein Papagiannakos Attika PGI Markopoulo (Thessalia, Vasteland Zuid- Griekenland)
Vientzi Single Vineyard Savatiano 2016 12,7% alc. 12€ (savatiano is de druif voor het maken
van Retsina, mits harstoevoeging)

Beoordeling Ludo : Deze schitterende wijn bezit een lichtgele heldere kleur en een zuiver
spiegeloppervlak. In de neus is hij intens bloemig (meidoorn), mineralig (vuursteen) en nootachtig.
Zijn smaak is fris, puur met een mooie aciditeit die fijntjes blijft nazinderen. Immers de druiven zijn
geteeld op kalkgrond en de bodem is heuvelachtig. De wijn heeft zeker nog enkele jaartjes in petto.

Wijn 3 Witte wijn door Chris Duthoo
Wijndomein Adarmando Tabarrini IGT Umbrië Italië
Trebbiano spoletino 2016 13,5% alc. 16€

Beoordeling Jos.
Kleur: strogeel, helder en schitterend.
Geur: intens bloemig, rijp exotisch fruit, rijpe ananas, wat citrus en een lichte oxidatieve waarneming.
Smaak: intens met een soepele aanzet, doorspekt van speelse frisse zuren, mineralig. Zwoel en vlezig
met een lichte bittere toets. De wijn komt nog relatief jong over en is nog wat uit balans door zijn
flinke portie zuren. Vandaar heeft hij vast en zeker door zijn structuur nog een mooi
bewaarpotentieel tot 7 jaar! Opnieuw een interessante wijn om te proeven en te ontdekken.

Wijn 4 Rode wijn door Germain Lanneau
Wijndomein Pierre Cros Languedoc
“Les Rocs” Minervois 2018 Vin de table 14,5% alc. 13,5€ (Touriga Nacional, Nebbiolo, Grenache
noir)

Beoordeling Dominique
Kleur : purperrood, helder en briljant.
Geur: complex, intens, kersen, vol rood fruit en na walsen zwarte pruimen, confituur, drop, rokerig
en ceder.
Smaak: intens, vlezig, normale tannine, aciditeit en alcohol mooi in balans waardoor hij een warme
aangename fruitige smaak achterlaat.
Bewaarpotentieel: 7- tal jaren.
Gerecht: bij geroosterd rood vlees en pasta’s met tomatensaus.

Wijn 5 Rode wijn door Jeroom Debaere
Wijndomein Avantis Estate Montrichas Family (Sterea Ellas Vasteland Zuid- Griekenland )
Syrah 2016 PGI 13,9%alc. 12€

Beoordeling Jean
Kleur : baksteenrood met lichte evolutie in onze fles (verschil tussen de flessen).
Geur : oude eik, vanille, gerijpt vlees :animale toetsen.
Smaak: zachte aanzet, versmolten tannine, beetje droog ,kruidig, tabak en kersen.
Heeft nog een verouderingspotentieel, maar is nu reeds op dronk.

Wijn 6 Rode wijn door Geert Huysentruyt
Wijndomein Avantis Estate Montrichas Family (Sterea Ellas Vasteland Zuid-Griekenland)
Mavrokoudoura 2016 (kloon van Mandilaria)

Beoordeling Thierry
Kleur: paarsrood, zuiver met een hoge viscositeit (dikke traag-aflopende tranen in de glasrand)
ondoorzichtig en ongefilterd.
Geur: kersenimpressies, tabak en donkere fruittoetsen na walsen van het glas.
Smaak: intense, frisse aanzet met in het midden een rondeur, hoge aciditeit met ferme jonge
tannines, die nog niet helemaal verweven zijn, full-body, vlezig met vanilletoetsen en houtlagering.
Bewaarpotentieel: 8-10 jaar.
Gerecht: bij stoofpotjes, konijnen stevige kazen.

Opnieuw was dit een boeiende en leerrijke avond in een gezellige ongedwongen sfeer met
buitengewoon veel aandacht. Dank voor de bereidwillige medewerking van onze eigen leden en voor
de prachtige verzorgde Power-point presentatie!
In vino veritas et amicitia
Verslaggever Jos. Daenekindt
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