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1 VALDELGUNDE CUVEÉ ESPECIAL 2016  

 
Herkomst/ land:  Spanje 
Appellatie:   Vino de la Tierra de Castilla y León 
Productieregio:  La Seca/ Valladilid  
Wijnhuis:   Bodega Pedro Escudero 
Klimaat:  Continentaal, het klimaat is extreem, met korte 

strenge winters en lange, droge zomers. Late vorst tot in 
het voorjaar bedreigt elk jaar de oogst. De druiven moeten 
vechten voor elke druppel en dat maakt hun sap rijk en 
geconcentreerd. Max. gemiddelde zomertemperatuur 
29,8°C. max. wintertemperatuur 0.4°C. gemiddelde 
hoeveelheid zon 2.700 uur per jaar 

       
Druif:     Verdejo 100% (joven) 
Bodemtype:  De grond is schraal. Weinig organisch materiaal, 

kiezelachtig, goede afwatering, goede luchtdoorlatendheid 
Productie: deels in eiken vaten ½ Amerikaans, ½ Europees  
Volume alcohol:   13% 
Opvoeding:   deels op eiken vaten 
Schenken tussen:  6 à 8°C. 
Jaar:     2016  
Bewaren/ drinken:  nu drinken kan tot 5 jaar bewaren 
Gastronomie:  bij vis en gevogelte in lichte sausen 
Zien:   citroengeel met groene tinten 
Neus:   perzik en abrikoos 
Smaak:  vol, kruidig, fruit, romig, goed in balans, lange afdronk 
 
Bodegas Pedro Escudero 

Een moderne bodega, gevestigd in het hart van de DO Rueda, in het stadje La Seca. 
De familie Escudero bezit 32 hectare wijngaard in een rotsachtig gedeelte van de D.O. ideaal 
voor het verbouwen van de verdejo-druif. 
Valdelagunde Verdejo 

Deze wijn komt uit de Rueda. De officiële herkomstbenaming is echter: Vino de la 
Tierra. 
De wijn is gemaakt van 100% Verdejo druiven. Deze wijn heeft voor de helft van de 
productie op eiken gerijpt, en daarvan de helft op Frans - en de helft op Amerikaanse eiken 
vaten. Hierdoor is de wijn wat krachtiger geworden. 
 
 
Bodegas Pedro Escudero 
 
 
 
 
 

http://www.pootagenturen.nl/nl/wijnen/producenten/producent/78-bodegas-pedro-escudero
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2 CHARDONNAY ROUQUETS 
 
Herkomst / land: Frankrijk (Dep. Gard)  
Appellatie:  I.G.P. Pays D’Oc 
Productieregio: Assas/ Lunel-Viel (Noord Montpellier)  
Wijnhuis:  SAS. Le Cellier du Pic  
Klimaat:  Middellandse Zeeklimaat. De zomers zijn warm 

en droog, de seizoenen lente en herfst zijn zacht, ook al komt 
er zelfs in april weleens ochtendvorst voor. De winters zijn 
zacht, zonnig en de temperatuur komt bijna nooit ver onder 
0°C. Er wordt heel weinig regen gemeten (bij bepaalde 
gemeentes geldt zelfs de laagste regenmeting van heel 
Frankrijk) en de Tramontane, de wind die hier volop waait, 
houdt de wijngaarden droog en voorkomt verspreiding van 
ziektes. Het ideale klimaat voor wijnbouw. Gemiddelde 
temperatuur: 14,1°C Gemiddeld aantal zonuren: 2686 

       
Druif :    Chardonnay 100% 
Bodemtype:   Zeer verschillend De bodem is gevarieerd: in de 
kuststreken veel kalk, in de heuvels veel leisteen. 
Rendement:  60 hl/ha 
Oogst:   in de nacht geoogst. 
Productie:  gisting op 18°C. gedurende 15 dagen. 
Volume alcohol: 13% 
Restsuiker:  iets restsuiker 
Stop:   kurk 
Verpakking:   doos 6 flessen 
Schenken tussen: 12 à 14°C. 
Jaar:    2016   
Bewaren/ drinken: 2 tot 5 jaar/ nu drinken  
Gastronomie:  schelpdieren in warme bereidingen, Paella, visgerechten 
Zien:   goudgeel    
Neus:   gedroogde bloemen, verse vruchten, peren, perziken. 
Smaak:   licht zurig, citroenig, desalteran,  
De Languedoc biedt een interculturele en gastronomische ontdekkingstocht langs eeuwen 
geschiedenis... Van noord naar zuid, van Nîmes la Romaine, valt zowel onder de Camargue 
als de Cevennen, naar Montpellier waar u een prachtig historisch erfgoed wacht in een 
bijzonder aangenaam leefklimaat. 
 

Een derde van alle Franse wijnen komt uit Languedoc-Roussillon. Het gebied begint 
ten westen van de stad Nîmes en loopt door tot Perpignan aan de voet van de Pyreneeën. 
De wijngaarden liggen langs de kust van de Middellandse Zee, soms zelfs direct aan zee. De 
afstand tot die kust is vaak minder dan 50 kilometer. De enorm uitgestrekte wijngaarden op 
de vlakte tussen de zee en de hellingen brengen IGP-wijnen voort. De meeste 
kwaliteitswijngaarden liggen tegen de hellingen: de coteaux. Dat zijn uitlopers van het 
gebergte de Cevennen (Frans: Cévennes 
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3 MONTE TONDO CLASSICO 

 
Herkomst/ land:  Italië 
Appellatie:   D.O.C. Soave Classico 
Productieregio:  Soave 
Wijnhuis:   Monte Tondo 
Klimaat:  Het klimaat is zacht en plezierig. Dat komt mede 

door de invloed van de zee en de naburige bergketens, 
die koude lucht tegenhouden. Gemiddelde temperatuur: 
13,4°C, Gemiddeld aantal zonuren: 2104   

Druif:  Garganega 100%   

Bodemtype:  kalk, mineralig, zanderig. Garganega geeft alleen 
op de armere bodems van de Classico-heuvels, ten 
noorden van de snelweg, interessante wijn, mits men de 
opbrengst in de gaten houdt. Die heuvels zijn in feite 
oude vulkanen en bestaan vooral uit basaltlava, een 
donkergekleurd en zeer poreus gesteente dat snel 
opwarmt en goed doorwortelbaar is. Hier en daar is er 
ook tufsteen en klei, en kan de bodem kalkhoudend zijn. 

Geoogst: in de laatste 10 dagen van september en de eerste 10 
dagen van oktober 

Productie: koude maceratie van 12 tot 24 uur op 10 à 12°C. 
zachte persing vergist in stalen tanks op 
gecontroleerde temperatuur tussen 16 en 18°C. In 
april gebotteld.  

Volume alcohol:  12,5%  
Schenken tussen:  10 à 12°C. 
Jaar:     2016  
Bewaren/ drinken:  nu drinken kan tot 4 jaar bewaren 
Gastronomie: aperitief, bij visgerechten, schelpdieren en witte 

vleessoorten 
Zien:   geelgoud met groene tinten 
Neus:   floraal, exotisch fruit, amandelen, hazelnoten, 
mineralig 
Smaak: vol, goed in balans, fruit, harmonieus, lange afdronk, de vulkanische 

bodem geeft een mineraale toets in de neus en het gehemelte 
 

Monte Tondo is één en al traditie. In de heuvels rond Soave leeft Gino Magnabosco, 
de wijnmaker, met zijn familie de passie en zet de traditie voort. De karakteristieken van 
Monte Tondo's wijnen zijn intense aroma's, droog en fris van smaak. De familie heeft 
aandacht voor de laatste ontwikkelingen in wijnbouwen, zowel voor Soave als Valpollicella, 
om de wijnen te blijven verbeteren en zo de beste kwaliteit te garanderen, maar ook om zo 
goed mogelijk het terroir te reflecteren. 

https://shopperzpro.imgix.net/11503.jpg?w=1200&h=1200&fit=clip&q=65&auto=format,compress
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32 hectaren wijngaarden zijn gesitueerd op de beste plekken die de Soave zone kan 
bieden: Monte Tenda, Monte Foscarino en Monte Tondo (waar de wijnmakerij zijn naam 
vandaan haalt) zorgen dat de wijn zijn onmiskenbare intense aroma's krijgt, een boeket dat 
van floraal naar fruitig gaat met een onmiskenbare smaak. 
 
Er zijn ook uitdagingen: de vulkanische grond geeft niet alleen een rijkdom van aroma's aan 
de wijn maar is ook poreus en moet soms terug "opgebouwd" worden als de regen dreigt de 
toplaag van de heuvel af te spoelen. 
 
 
Soave is het gebied van de bekendste witte wijn van Italië. Het ligt gedeeltelijk in het gebied 
van de Valpolicella. Witte druiven gedijen vaak beter in een wat koeler klimaat. Soave ligt 
dan ook op de uitlopers van de Alpen, aan de noordkant van de Povlakte 

 
4 Rosa Ruiz 

 

Herkomst/ land: Spanje 
Appellatie:  D.O. Rias Baixas 
Productieregio: O Rosal/ Pontevedra  
Wijnhuis:  Santiago Ruiz 
Klimaat:  Het Atlantische klimaat met natte winters en zeemist is 

in de diverse subzones steeds net even anders. Het koelst zijn Ribeiro 
do Ulla en Val do Salnés door hun ligging aan de kust. Het warmst is 
Condado do Tea met zo nu en dan temperaturen boven de 40°C en 
koudere winters met vorst en tot 2.000 mm regen per jaar. O Rosal is 
iets warmer, hoewel het klimaat er dankzij de invloed van de kust iets 
gematigder is.  Storm kan problemen in de wijngaarden veroorzaken, 
met name die langs de westelijke kust. Heel soms zorgen vorst, hagel 
en extreme zomerhitte voor problemen. Max. zomertemperatuur 
25°C. Min. Wintertemperatuur 10°C.  

Neerslag: 1600 à 1800 mm per jaar  

Druiven: Albariño 100% 

Bodemtype: Graniet, leisteen, rotsachtig met een alluviale toplaag. 
Hoogte:  100 à 300 meter 
Productie: maximaal toegestane oogst 12.000 kg/ha voor witte druiven 
  Opbrengst 58 hl/ha 
Volume alcohol: 13,5% 
Schenken tussen: 10 à 11°C. 
Jaar:    2016   
Bewaren/ drinken: nu drinken 
Gastronomie: ideaal als aperitief, bij koude voorgerechten, vis en zeevruchten  
Zien:  schitterend, bleekgeel met groene tinten 
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Neus:  Deze Rias Baixas heeft een intense en complexe neus, met hints van witte 
bloemen, appel, citrus en lychee, munt, anijs, balsamico en genoeg 
mineraliteit.  

Smaak:  Krachtig en complex, zuren goed evenwicht, lange afdronk. 

 

5 LE 49.3 VIN PASSE-PARTOUT 

 
Herkomst/ land: Frankrijk 
Appellatie:  Vin de Table 
Productieregio: Lézignan/ Corbières/ Aude 
Wijnhuis:  Jean Noël Bousquet 
Klimaat: Lézignan bezit een duidelijk Mediterraans klimaat. Het is er warm en  

vruchtbaar. Ze brengt gulle, volle en soepele wijnen voor.  
     

Druif:   Cinsault 100% (oude cinsault van een zeer oude wijnboer)   
 
Bodemtype:  De kalkstenen terrassen gaan nauwelijks hoger dan 50 meter. Dit 
gebied ligt  

het meest noordelijk tegen de Minervois aan. Het heeft 
kiezelhoudende plateaus en terrassen. 

Volume alcohol: 13,5%  
Jaar:   geen jaartal      
Bewaren/ drinken: nu drinken, kan 3 jaar bewaren  
Zien:  purperrood tot rood, in de rand wat oud roze, donker in de kern. 
Neus:  framboos/ bramen, rijp zwart fruit, aroma’s van de garrique, peper en 

kruidnagel 
Smaak: rijp framboos en bramen, soepel, wat ziltig, kruiden. Vrij vet en een lange 

afdronk. 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Minervois_(wijn)
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6 DOM RAFAEL   

 
Herkomst/ land:     Portugal 
Appellatie:  D.O.C. Alentejo 
Productieregio: Mouchão  
Wijnhuis:  Vinhos da Cavaca Dourada 
Klimaat:  Continentaal tot suptropisch, zonnig en warm, In juli en  

augustus zijn temperaturen boven de 40 graden niet ongewoon. 
       

Druif:    Aragonez, Trincadeira of Castelão, Alicante Bouchet 

Bodemtype:   zand, klei, kalk, verweerde graniet, gneiss of leisteen. Volume alcohol:
 14% 

Opvoeding/type: 12 maanden op eiken vaten en 6 maanden op fles 
Onderscheidingen: 88/100 Parker 
Schenken tussen: 16 à 17°C. 
Jaar:    2014  
Bewaren/ drinken: nu drinken kan 5 jaar bewaren 
 
Gastronomie:  BBQ, gebraden vlees, geroosterde vis, geroosterde groenten 
Zien:  Dieprood 
Neus:   aromas van rijp zwart fruit en een licht gebrande toets 
Smaak:  vol, pittig, lange afdronk, mooie balans 
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7 PATA NEGRA CRIANZA RIOJA 

 
Herkomst / land: Spanje 
Appellatie:  D.O.Ca. Rioja  
Productieregio: Labastida, Rioja Alavesa op 4 km. Van Haro  
Wijnhuis:  Marques de Carrion 
Klimaat:  continentaal, In de hooglanden (Alavesa en Rioja Alta) 

koelt het staartje van de westelijke wind van de Atlantische Oceaan 
de warme wijngaarden af. In het noorden wordt de straffe wind uit 
de Pyreneeën door de Cantabrische bergen gefilterd. Dit resulteert 
in een koude winter, zachte en zonnige lente, warme zomer en 
zachte herfst met koele nachtbriesjes 

 
Druif :    Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano 
 
Bodem: Alavesa en Alta zijn de hoogvlaktes van La Rioja, 400 à 500 m  

boven de zeespiegel, met een iets koeler klimaat. Beide zijn rijk aan 
kalkachtige kleibodems (klei/kalksteen/zandsteen) met 
ijzerhoudende en alluviale bodems in Rioja Alta en voornamelijk ijzerhoudende klei 
en rivierslib in Rioja Baja. 

Volume alcohol: 13,5% 
Opvoeding/type: Crianza  18 maanden vatrijping 

Onderscheidingen: 
  
 
 
 
 

 
 
 
Schenken tussen: 16 à 17°C. 
Jaar:   2012   
Bewaren / drinken: nu drinken, kan nog 2 jaar bewaren 
Gastronomie:  bij wild, speciale vleesbereidingen, kaas en vette vis.  
Zien:  kersenrood met paarse tinten 
Neus:  zwarte bessen, balsamico, hout, kruiden 
Smaak:  elegant, krachtig, gestructureerd, complex mooie balans, hout 
 

Het wijngebied Rioja bevindt zich in Noord-Spanje, zo'n 100 km van de kust en grenst 
voor een deel aan Navarra. Het is de oudste Denominación de Origen (de oudste 
herkomstbenaming) en haar wijnen zijn de bekendste van Spanje. Rond 1850 is men rondom 
Logroño (het centrum van Rioja) begonnen om de wijnen in kleine eiken vaten (barricas 
bordelesas) te gaan opvoeden.  
 

     

http://www.wijnalbum.nl/Wijnweetjes/wijn_weetjes.htm#Denominación de Origen
https://media-verticommnetwork1.netdna-ssl.com/wines/pata-negra-rioja-crianza-838282-s231.png
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8 DE MULLER CRIANZA 

 
Herkomst / land: Spanje 
Appellatie:  D.O. Ca. Priorato 
Productieregio: priorato 
Wijnhuis:  De Muller 
Klimaat: Hoewel Priorato een klein wijnbouwgebied is, omvat  

het meerdere verschillende microklimaten. Over het algemeen 
is het klimaat extremer dan in de meeste continentale 
gebieden, hoewel er een groot contrast is tussen de 
hooglanden en de dalen. Er zijn dan ook koude 
noordenwinden, maar deze worden tegengehouden door het 
Montsantmassief en de warme Mistral die vanuit het oosten 
blaast.  
De zomers zijn lang, droog en heet, hoewel de temperatuur in 
de winter ook tot het vriespunt kan dalen. Soms komen vorst 
en hagel voor, evenals uitzonderlijke zomerhitte. De 
gemiddelde jaarlijkse temperatuur is 15°C en de gemiddelde 
hoeveelheid regen is 550-600 mm per jaar 

       
Druif:    garnatcha negra, merlot, syrah  
 
Bodem: El Priorat, in zuidelijk Tarragona, een gebied dat gekenmerkt wordt door zijn 
zwarte leistenen bodem. De hoogste top van de bergen, die van elkaar gescheiden worden 
door de rivierdalen van de Siurana en Montsant, meet 1.124 meter. De wijngaarden liggen 
verspreid over elf dorpjes in het dal en liggen geterrasseerd tegen de bergen aan of zijn 
aangeplant op steile hellingen, die in hoogte variëren van 100 tot 700 meter.  
Het gebied is vulkanisch van oorsprong, wat ervoor zorgt dat de bodem zijn unieke 
kenmerken krijgt. De basis, ‘llicorella’ geheten, bestaat uit roodachtig en zwart leisteen met 
kleine deeltjes mica – een soort kwartsiet – die de warmte weerkaatsen en in zich opslaan. 
De toplaag, die bestaat uit gebroken leisteen en mica, is 50 cm dik, waardoor de wortels van 
de wijnstok diep de grond in moeten op zoek naar regenwater, voedingsstoffen en 
mineralen. 
Volume alcohol: 14,5% 
Totale zuren:  5,95 gr/L 
Restsuiker  1,4 gr/L 
Opvoeding/type: 12 manden, crianza op Franse en Amerikaanse eik 
Schenken tussen: 16 en 18°C. 
Jaar:    2013   
Bewaren/ drinken: nu drinken kan 5 jaar bewaren 
Gastronomie: bij gebraden vlees en rijpe kazen 
Zien:  kersenrood, mooie tranen 
Neus:  diepe en complexe aroma’s van rijke vanille en      
                        geroosterde aroma’s van Frans eiken. 
Smaak:  goed in balans, warm, lange afdronk, heerlijke  
                        wijn 
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9 MACMURRAY PINOT NOIR 

 
Herkomst/ land: Amerika/ USA 
Appellatie:  Russian river valley 
Productieregio: Sonama County  
Wijnhuis:  Macmurray Ranch/ Californië  
Klimaat:  Californië heeft een ideaal klimaat en veel 

landschappen met uiteenlopende microklimaten. Het klimaat 
varieert van subtropisch tot maritiem. De invloed van de zee 
zorgt hier voor neerslag en verkoeling, en veel interessante 
microklimaten.      

 
Druif:    Pinot noir 100% 
 
Bodemtype:  leem, kiezel, wit zand, klei,  
Geoogst:  van 9 september tot 7 oktober  
Volume alcohol: 14,3% 
Opvoeding/type: 8 maanden op Frans en Amerikaans eiken 

waarvan 20% nieuw 
Totale zuren PH: 3.67 
Onderscheidingen:  90/100 Wine Review Online 
Schenken tussen: 16 à 17°C. 
Jaar:    2014  
Bewaren/ drinken: nu drinken   
Gastronomie:  kan 5 jaar bewaren 
Zien:  kersrood met purperen rand 
Neus:  lavendel, zwart fruit, hout 
Smaak:  kersen, vanille, fruit 
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10 LES PUSSES 
 
Herkomst/ land: Spanje 
Appellatie:  D.O.Priorato 
Productieregio: Reus 
Wijnhuis:  De Muller 
Klimaat:  Mediterraan Hoewel Priorato een klein 

wijnbouwgebied is, omvat het meerdere verschillende 
microklimaten. Over het algemeen is het klimaat 
extremer dan in de meeste continentale gebieden, 
hoewel er een groot contrast is tussen de hooglanden 
en de dalen. Er zijn dan ook koude noordenwinden, 
maar deze worden tegengehouden door het 
Montsantmassief en de warme Mistral die vanuit het 
oosten blaast.  
De zomers zijn lang, droog en heet, hoewel de 
temperatuur in de winter ook tot het vriespunt kan 
dalen. Soms komen vorst en hagel voor, evenals 
uitzonderlijke zomerhitte. De gemiddelde jaarlijkse 
temperatuur is 15°C en de gemiddelde hoeveelheid 
regen is 550-600 mm per jaar 

      
Druif :    50% merlot 50% syrah 
 
Bodem: El Priorat, in zuidelijk Tarragona, een gebied dat 

gekenmerkt wordt door zijn zwarte leistenen bodem. 
De hoogste top van de bergen, die van elkaar 
gescheiden worden door de rivierdalen van de Siurana 
en Montsant, meet 1.124 meter. De wijngaarden liggen verspreid over elf dorpjes in 
het dal en liggen geterrasseerd tegen de bergen aan of zijn aangeplant op steile 
hellingen, die in hoogte variëren van 100 tot 700 meter.  
Het gebied is vulkanisch van oorsprong, wat ervoor zorgt dat de bodem zijn unieke 
kenmerken krijgt. De basis, ‘llicorella’ geheten, bestaat uit roodachtig en zwart 
leisteen met kleine deeltjes mica – een soort kwartsiet – die de warmte weerkaatsen 
en in zich opslaan. De toplaag, die bestaat uit gebroken leisteen en mica, is 50 cm dik, 
waardoor de wortels van de wijnstok diep de grond in moeten op zoek naar 
regenwater, voedingsstoffen en mineralen. 

 
Volume alcohol:  14% 
Opvoeding/type: opvoeding op Hongaarse eik  
Totale zuren:   5,85 gr/liter 
Restsuiker:   2 gr/liter 
Schenken tussen:  16 en 18°C. 
Jaar:    2012     
Bewaren/ drinken: nu drinken kan 10 jaar bewaren 
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Gastronomie: bij rood vlees in rijke sauzen. 
Zien:  mooi kersrood paarse tonen en mooie benen  
Neus:  zeer aromatisch, viooltjes, zwarte bessen en kruiden, vanille  
Smaak:  goede structuur en mooie body, vanille, hout, gedroogde  

vruchten en chocolade  
 

 

Cabernet sauv  en merlot 

 

 

 
 


