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OVERZICHT VAN HET RHÔNEDAL 
 

Het Rhône dal is een van de oudste en belangrijkste wijnregio’s van 
Frankrijk. 

 
• Het is het op een na grootste A.O.C.-wijngebied in Frankrijk. 
• Ongeveer 80 procent van de in 2015 geproduceerde 388 miljoen flessen/3 

miljoen hectoliter is rood. 
• De Rhône is weliswaar zo’n 810 kilometer lang en stroomt van de Zwitserse 

Alpen naar Marseille aan de Franse Middellandse Zeekust, maar het wijngebied 
strekt zich uit over slechts 200 kilometer, van Vienne (even ten zuiden van 
Lyon) naar Avignon in de noordelijke Provence. 

 

DE CÔTES DU RHÔNE-WIJNJAREN 2011-2015  

2015: Een spectaculair jaar voor het Rhônedal 
Terwijl de productievolumes weer hun normale omvang bereikten, was de wijnoogst 
van 2015 volgens professionals een van de beste uit hun herinnering, met een scala 
aan rode wijnen met een geweldig potentieel. Françoise Dijon, manager van het 
wijnvoorlichtingsbureau van de streek, is enthousiast: “De oogst in het Rhônedal van 
2015 was echt uitzonderlijk, zowel kwalitatief als kwantitatief, terwijl de opbrengsten 
weer hun normale omvang bereikten en bijna gemiddeld waren.” Vanaf het moment 
van de gisting vertoonden zowel de witte wijnen als de rosés een bijzonder rijk aroma; 
door de lage zuurgraden hadden zij een zeer evenwichtig karakter en een volle en 
weelderige smaak. De proevers werden verrast door de eerste rode wijnen met hun 
intense kleur en rijke tannines. De oogst van 2015 levert ongetwijfeld geweldige 
kelderwijnen op. De Syrah in het noorden en de Grenache in het zuiden leverden 
verrukkelijke cuvées. 

2014: Een echt  Rhônejaar 
De wijnen van 2014 onderscheiden zich door hun typische karakter in lijn met de identiteit 
van iedere appellation. De wijnen hebben een prettige kleur; zuur en zoet zijn 
onderling goed in balans. In de noordelijke wijngaarden was de Syrah door en door 
rijp terwijl de zuurgraad goed bleef. De rode wijnen uit de zuidelijke wijngaarden 
bewezen dat de Grenache een onmiskenbare comeback beleeft: de wijnen zijn warm 
en rond op het gehemelte, met de smaak van kruidige zwarte bes en braam. De witte 
wijnen zijn buitengewoon goed in balans, wat suggereert dat dit kan uitgroeien tot een 
uitstekend oogstjaar. Ze dragen de belofte in zich van complexe, frisse en zeer 
aromatische wijnen. 

2013: Frisheid en balans 
In 2013 had de evenwichtige zuurgraad een positief effect op de kleur, terwijl de 
maceratietijden de fenolsamenstelling in de rode wijnen gunstig beïnvloedden.  De 



suikerniveaus zijn gematigd, waardoor het alcoholgehalte lager uitvalt dan in 
voorgaande jaren. De witte wijnen en rosés hebben een uitgesproken krachtige, 
fruitige smaak en een goede balans, dit alles dankzij de natuurlijke levendigheid van 
de wijnen van deze jaargang. De wijnen van 2013 zijn gebalanceerd en hebben een volle 
smaak. 

2012: Balans en harmonie 
De wijnen van 2012 worden gekenmerkt door hun elegantie, balans en frisheid. De 
Syrah is uiterst expressief en combineert peper, viooltjes en zoethout met soepele 
tannines. De wijnen zijn mooi rond en in evenwicht. De Grenache omvat een heel 
spectrum aan aroma’s van rood fruit en verleent de wijn een zacht karakter. Bij de rosés 
boekte de combinatie van Grenache en Cinsault excellente resultaten, en de blend 
van Grenache en Syrah leverde wijnen op met een fraaie diepe kleur, krachtige 
aroma’s en een mooie frisse balans. De witte wijnen bereikten een goede zuurgraad, 
waardoor zij zowel levendig als expressief zijn. 

2011: Fruitig en verfijnd 
De wijnen uit 2011 werden gekenmerkt door veel fruit en body met een mooie balans 
tussen robuuste kersentonen en fluwelige tannines. De druiven profiteerden van een 
lange Indian summer met buitengewoon zachte temperaturen. Het wijnjaar 2011 
heeft een uitgesproken bewaarpotentieel. De rode wijnen zijn soepel en beschikken 
over overvloedig rijp fruit, de rosés zijn expressief en de witte wijnen fris en licht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DRUIVEN VAN DE CÔTES DU RHÔNE 
 
De belangrijkste rode druivenrassen 

Syrah 

• De enige rode druif die mag worden gebruikt voor de appellations uit de 
noordelijke Rhône, en een belangrijke druif in veel zuidelijke melanges 

• Afkomstig uit het noordelijke Rhônedal 
• Door het late botten van de knoppen en de relatief vroege rijping is deze 

variant bij uitstek geschikt voor het klimaat van het noordelijke Rhônegebied 
• Geeft wijnen met een groot bewaarpotentieel 

Grenache (officieel Grenache Noir genoemd) 

• De meest aangeplante druif in het zuidelijke Rhônedal 
• De oorsprong van de Grenache is waarschijnlijk de Spaanse Garnacha. De druif 

is al sinds de Romeinse tijd aanwezig in Frankrijk 
• Zeer productief en resistent tegen ziekten 
• De Grenache kan zowel kwantitatief als kwalitatief een goede productie geven, 

en wordt bijna altijd gemengd met andere druivensoorten 

Mourvèdre 

• Net als de Grenache is de Mourvèdre waarschijnlijk uit Spanje afkomstig 
• De druif wordt voor meer structuur aan zuidelijke melanges toegevoegd 
• Het is een van de variëteiten die het laatst botten en rijpen; de druif gedijt 

alleen in een warm klimaat 

Carignan 

• Wordt in Zuid-Frankrijk alom geteeld 
• Carignan is een secundaire druif in melanges uit het zuidelijke Rhônegebied 

Cinsault 

• Is nauw verwant aan de Grenache maar rijpt eerder 
• Wordt op grote schaal gebruikt in roséwijnen en maakt deel uit van sommige 

melanges uit het zuidelijke Rhônegebied 

 

Minder belangrijke rode druivenrassen 

• Clairette Rose 
• Counoise 
• Grenache Gris 



• Marselan 
• Muscardin 
• Picpoul Noir 
• Terret 
• Vaccarèse (ook Carmarèse genoemd) 

 

De belangrijkste witte druivenrassen 

Viognier 

• Viognierwijnen zijn zeer aromatisch en delicaat  
• De teelt is buitengewoon moeilijk. De druif was in de jaren 1960 bijna 

uitgestorven maar beleefde aan het eind van de 20e eeuw een comeback 
• De Viognier wordt in het zuidelijke Rhônegebied en elders vaak met andere 

soorten gemengd maar is in Condrieu en Château Grillet de exclusief 
gebruikte variëteit 

• Wordt soms toegevoegd aan de rode wijnen van Côte-Rôtie voor meer aroma 
en structuur  

Marsanne 

• Een inheemse druif uit het Rhônedal 
• Veelvuldig gebruikt in de witte wijnen van Hermitage, Crozes-Hermitage, 

Saint-Joseph en Saint- Péray 
• Wordt van oudsher gemengd met Roussanne maar er zijn ook 100% 

Marsanne-wijnen 

Roussanne 

• Minder robuust en productief dan de Marsanne, maar aromatischer en met 
een hogere zuurgraad, wat ten goede komt aan het bewaarpotentieel 

 

Minder belangrijke witte druivenrassen 

• Bourboulenc 
• Clairette Blanche 
• Picpoul 
• Ugni Blanc 

 

 



OVERZICHT VAN DE CÔTES DU RHÔNE EN DE 
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 
 
 
Côtes du Rhône betekent niets meer of minder dan “hellingen van de Rhône”. De 
wijnen kunnen overal in het Rhônedal worden geproduceerd, mits ze voldoen aan de 
eisen van de appellation, maar ze worden bijna allemaal in het zuidelijk Rhônegebied 
gemaakt. En 80% van de Côtes du Rhône en de Côtes du Rhône Villages is rood, al 
zijn er ook witte en roséwijnen. 

De Côtes du Rhône en Côtes du Rhône Villages drinken gemakkelijk weg, 
combineren goed met allerlei gerechten en zijn betaalbaar, wat maar weer eens 
aantoont dat de prijs van een wijn niets hoeft te zeggen over het genoegen dat deze 
ons kan geven. De wijnen zijn heerlijk als zij iets gekoeld worden geserveerd. 

Het extra woord “Villages” geeft aan dat de wijn afkomstig is uit speciale wijngaarden 
waar de bodem, het weer en andere condities meer geconcentreerde en doorgaans 
kwalitatief betere wijnen opleveren. 

De volgende 17 dorpen kunnen hun eigen dorpsnamen toevoegen aan de 
appellation Côtes-du-Rhône Villages: 

• Chusclan 
• Gadagne 
• Laudun 
• Massif d’Uchaux 
• Plan de Dieu 
• Puyméras 

• Roaix 
• Rochegude 
• Rousset les Vignes 
• Sablet 
• Saint-Maurice 
• Saint-Gervais 

• Saint-Pantaléon-les-
Vignes 

• Séguret 
• Signargues 
• Valréas 
• Visan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

can be used to make Côtes du Rhône 

Annual Production 

 

Red wines are primarily 

Grenache for fruity aromas and flavours, 

Mourvèdre for spiciness and 

Syrah is added for body  

         

Surface planted 

 

 

 



OVERZICHT VAN DE CRU’S UIT HET ZUIDELIJKE 
RHÔNEDAL  
 

 
Het zuidelijke Rhônegebied is op-en-top 
mediterraan. De plaatselijke tongval is 
zangerig en muzikaal, en klinkt bijna 
Italiaans. Het klimaat wordt gekenmerkt 
door een uitzonderlijke hoeveelheid zon en 
door de mistral die door het Rhônedal 
blaast. Deze wind beschermt de 
druivenstokken tegen ziekten en zuivert de 
lucht, waardoor de producenten op 
duurzame wijze druiven kunnen telen; 
bovendien is de mistral goed voor het rijpen 
van de druiven bij de oogst. 
 

Dit is het Zuid-Frankrijk uit de reisfolders. Het landschap is bezaaid met 
schilderachtige dorpjes, cipressen, bloemen, zonovergoten heuvels, olijf- en 
sinaasappelbomen. Het leven is er relaxed. In de keuken worden typisch mediterrane 
ingrediënten gebruikt zoals olijfolie, tomaten, kruiden (tijm, rozemarijn, bonenkruid, 
lavendel, laurier), artisjokken en ansjovis. 
 
Zuidelijke Rhônewijnen 
Alle zuidelijke Rhônewijnen zijn blends en de meeste zijn rood. Zowel de witte als 
rode wijnen zijn robuust, gecorseerd en rond.  De Grenache is de meest gebruikte 
rode druif, gevolgd door de Mourvèdre en de Syrah. Andere druiven kunnen worden 
toegevoegd om extra kwaliteiten te verkrijgen (kleur, aroma, body). Deze wijnen 
passen goed bij stevige en geurige gerechten, vooral uit de mediterrane keuken 
(ratatouille, moussaka, sterke kazen). 

Er zijn 9 cru’s in het zuidelijke Rhônegebied: 
 

• Beaumes de Venise (witte vin doux naturel en rood) 
• Cairanne (rood, wit) 
• Châteauneuf-du-Pape (rood, wit) 
• Gigondag (rood, rosé)  
• Lirac (rood, rosé, wit) 
• Rasteau (rode en rode vin doux naturel) 
• Lavel (rosé) 
• Vacqueyras (rood, rosé, wit) 
• Vinsobres (rood) 
 



EEN NIEUWE CRU IN 2016: CAIRANNE 
 

Cairanne ligt in het Rhônedal, 40 km ten noorden van Avignon. Op 10 februari 2016 
werd de voormalige Côtes du Rhône Village Cairanne door de INAO (het Franse 
instituut dat keurmerken voor agrarische producten uitgeeft) erkend als een 
afzonderlijke dorpsappellation. 

“Deze waardering is een beloning voor de vele inspanningen die we hebben verricht 
ten gunste van de kwaliteit van onze rode en witte Cairannewijnen,” aldus Denis 
Alary, voorzitter van de wijnbouwersorganisatie van Cairanne die 37 onafhankelijke 
wijnbouwers en 3 coöperatieve wijnmakerijen onder zijn leden telt. 
 
De rode wijnen zijn door de diversiteit van de ter plaatse aangeplante druivensoorten 
origineel, verfijnd en elegant. Het A.O.C.-wijnareaal bestaat voor 60% uit Grenache, 
gevolgd door de Syrah met 16%, de Carignan met 15% en de Mourvèdre met 6%. 
 
De witte wijnen (5% van de appellation) worden gemaakt met druiven van de 
variëteiten Grenache, Clairette, Roussanne, Marsanne, Bourboulenc en Viognier. 
Een blend van de Clairette en de Roussanne levert een bouquet op van witte 
bloesemparfums met een fruitige, minerale sensatie in de smaak. 

De wijnbouwers uit Cairanne zijn vastbesloten hun oude wijnstokken te behouden, 
zodat het volledige kwaliteitspotentieel van hun wijnen in stand blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVERZICHT VAN DE CRU’S UIT HET 
NOORDELIJKE RHÔNEDAL 
 
 

Het noordelijk Rhônedal is qua omvang en 
productie veel kleiner dan het zuidelijke gebied; 
slechts vijf procent van de productie uit het 
Rhônedal komt hiervandaan. Het landschap is 
spectaculair, met steile rotshellingen en nauwe 
dalen. Deze regio heeft een landklimaat met 
relatief koude winters en betrekkelijk vochtige 
zomers. Het landschap en de tongval maken 
eerder een klassiek Franse dan een mediterrane 
indruk en verraden een grotere Gallische invloed. 
De dorpen vertonen een middeleeuws karakter, en 
de huizen hebben steile puntige daken met 
leistenen dakpannen in plaats van de 
terracottadaken van het zuiden. 

 

De wijngaarden zijn aangeplant op steile heuvels, waardoor het bewerken ervan 
moeizaam en arbeidsintensief is. De appellations zijn veel bescheidener van 
omvang, maar sommige behoren tot de meest prestigieuze. De enige exclusief witte 
appellations van het Rhônegebied zijn uit deze streek afkomstig. In het noorden 
treffen wij minder druivensoorten aan: de Syrah is de enige rode druif die in de cru’s 
wordt toegepast, terwijl de Viognier, Roussanne en Marsanne de basis vormen voor 
de witte wijnen. 

Er zijn 8 cru’s in het noordelijke Rhônegebied: 
 
• Château-Grillet (wit) 
• Condrieu (wit) 
• Cornas (rood) 
• Côte-Rôtie (rood) 
• Crozes-Hermitage (rood, wit) 
• Hermitage (rood, wit) 
• Saint-Joseph (rood, wit) 
• Saint-Péray (wit, zowel mousserend als niet-mousserend)

 
 
 



OVERZICHT VAN WIJNEN  
 
In weiland:  
1. Côtes du Rhône Blanc ‘Comtesse Madeleine’ 2014           € 14.95 
Producent:   Château de Montfaucon 
Appellatie:               Côtes du Rhône  
Druivenras:   35% Marsanne, 20% Viognier/Grenache Blanc,  

15% Clairette, 10% Picpoul 
Proefnotitie: Een prachtige assemblage met rijp fruit (peer, lychee), florale 

tonen (bloesemwater) en elegante houttonen (was). In de inzet 
sappig witgeel fruit (abrikoos, witte perzik), gelaagd met een 
milde kruidigheid (venkel, acacia), citrus, een botertje en spoortje 
honing. Fruit en hout zijn goed verweven, de wijn toont zich 
aangenaam vitaal en maakt indruk door een zekere finesse en 
elegantie. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Rhone Value Wines  
Verkooppunt: online, www.rhonevaluewines.eu  
 
2. Tavel Rosé ‘Roc-Epine’ 2015       € 9.95 
Producent:   Domaine Lafond Roc-Epine 
Appellatie:               Tavel  
Druivenras:   Grenache, Syrah, Cinsault 
Proefnotitie: Aantrekkelijke lichtrose kleur. Complexe neus met rood en wit 

fruit gecombineerd met florale tonen. Na enige rijping 
ontwikkelen de fruitige aroma’s zich tot mildere tonen met een 
kruidige toets en steenfruit, en wordt de kleur meer amberkleurig. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Henri Bloem  
Verkooppunt: Henri Bloem wijnwinkels  

online, www.henribloem.nl  
 

3. Crozes-Hermitage Rouge ‘Grand Classique’ 2014   € 12.95 
Producent:   Cave de Tain l’Hermitage 
Appellatie:               Crozes-Hermitage 
Druivenras:              Syrah 
Proefnotitie:  Diep en intens van kleur met paarse reflecties. Aroma’s van 

zwart fruit met subtiele kruidige en bloemige tonen. Rond, 
verfijnd en elegant van smaak met rijp zwart fruit, milde kruiden 
en een lange, zachte afdronk. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Grand Cru Wijnen 
Verkooppunt: online, www.grandcruwijnen.nl   

http://www.rhonevaluewines.eu/
http://www.henribloem.nl/
http://www.grandcruwijnen.nl/


4. Vacqueyras Rouge 2013         € 14.95 
Producent:   Domaine Chamfort  
Appellatie:               Vacqueyras  
Druivenras:  Grenache (65%), Mourvèdre (25%), Syrah (10%) 
Proefnotitie: Vacqueyras staat bekend om zijn finesse. Krachtige en complexe 

neus, met aroma’s van rijp rood kersenfruit en garrigue, florale 
en licht geroosterde tonen. Gul van smaak met zoetig fruit en 
zachte tannines. Mooie spanning en structuur met een delicate, 
minerale afdronk. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Thiessen Wijnkoopers 
Verkooppunt: online, www.thiessen.nl  
 
5. Rasteau Rouge ‘Vieilles Vignes’ 2013       € 16.99 
Producent:   Domaine Grand Nicolet  
Appellatie:               Rasteau  
Druivenras:  Mourvèdre, Grenache, Syrah 
Proefnotitie: Medium tot vol van smaak, zwoel en zijdezacht, bomvol rijp rood 

en zwart fruit. Tonen van zwarte bessen, garrigue en peper met 
een prikkelende mineraliteit, frisse zuren en zachte tannines. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Grapedistrict  
Verkooppunt: online, www.grapedistrict.nl  
 
6. Côtes du Rhône Rouge ‘Jules Roche-Bonne’ 2014     € 12.95 
Producent:   La Bastide Saint Dominique 
Appellatie:               Côtes du Rhône 
Druivenras:              Syrah (80%), Grenache (20%) 
Proefnotitie: Robijnrood van kleur met paarse reflecties. Geur van 

frambozenjam, viooltjes en zwarte olijven gevolgd door witte 
bloemen. Genereus van smaak en rond, gul en krachtig van 
structuur met zuivere, bijna gesmolten tannines. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Wexxs Wijnen 
Verkooppunt: online, www.wexxs.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thiessen.nl/
http://www.grapedistrict.nl/
http://www.wexxs.nl/


7. Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu Rouge 
    ‘Domaine du Père Hugues’ 2014               € 4.75 
Producent:   Maison Louis Bernard 
Appellatie:               Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu 
Druivenras:              Mourvèdre, Grenache, Syrah 
Proefnotitie: Dieprood van kleur. Intense geur van kruiden, klein rood, 

geconfijt fruit (aardbeien, bramen en rode bessen), zwart fruit 
met tonen van garrigue en na verloop van jaren ook licht animale 
tonen. Elegant en fruitig met een mooie fruitige afdronk. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Sligro 
Verkooppunt: online, www.sligro.nl  
 
Bij de kreeft:  
 
8. Condrieu ‘La Galopine’ 2014       € 40.99 
Producent:   Delas Frères  
Appellatie:               Condrieu   
Druivenras:             100% Viognier  
Proefnotitie: Strogele kleur met groene schittering. Deze Condrieu heeft een 

grote verscheidenheid aan verbazingwekkende en complexe 
aroma’s van viooltjes, abrikozen, perziken, honing en gedroogd 
fruit. In de mond zijn deze overvloedige en weelderige aroma’s 
rijk, hoogst verleidelijk met een vettige structuur en een grote 
hoeveelheid tropisch fruit in de afdronk. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Fourcroy Nederland BV 
Verkooppunt: online, www.perfectewijn.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sligro.nl/
http://www.perfectewijn.nl/


 
Bij de dorade: 
 
9. Saint-Péray Blanc ‘Traditionnel’ 2015     € 18.50 
Producent:   Lemenicier 
Appellatie:               Saint-Péray  
Druivenras:             90% Marsanne, 10% Roussanne 
Proefnotitie: In de neus florale tonen en geel pitfruit. De mondinzet is puur en 

verfijnd, door abrikoosfruit gekenmerkt. In de mondontwikkeling 
rijpere fruittonen (meloen, perzik, peer) en een nootachtige 
associatie (hazelnoot), ondersteund door een mild zuur (citrus) 
en een prachtige mineraliteit. De wijn onderscheidt zich in deze 
fase vooral door haar puurheid en subtiele karakter, en is meer 
marsanne dan roussanne getypeerd. Een liefhebbers wijn, 
zonder fratsen of smaakversterkende toepassingen, heel 
verleidelijk en een goed voorbeeld van 'less is more'. Een 
betaalbaar witte Noord Rhône, met duidelijk signatuur en 
aantrekkelijke elegantie. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Rhone Value Wines  
Verkooppunt: online, www.rhonevaluewines.eu  
 
Bij het lam: 
 
10. Vacqueyras Rouge ‘Gabriel Meffre – Saint Barthélémy’ 2014 € 9.99 
Producent:   Maison Gabriel Meffre 
Appellatie:               Vacqueyras 
Druivenras:             Grenache, Shiraz, Mourvèdre 
Proefnotitie: Schitterende kleur met paarse highlights. Kruidige geur met rood 

fruit en viooltjes. Elegant en zijdezacht van smaak met fruitige 
tonen en elegante tannines. Subtiele, kruidige afdronk. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:                Ahold   
Verkooppunt: Albert Heijn, www.ah.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rhonevaluewines.eu/
http://www.ah.nl/


11. Côtes du Rhône Rouge ‘Artésis’ 2014     € 9.95 
Producent:   Ogier 
Appellatie:               Côtes du Rhône 
Druivenras:              70% Grenache, 25% Shiraz en 5% Mourvèdre 
Proefnotitie: Deze wijn heeft een kersenrode kleur met prachtige paarse 

tinten. Een frisse wijn met een expressieve neus, waaronder 
kruiden en voldoende fruit zoals pruimen, kersen en bramen. 
Zijdeachtig en vol. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Verbunt Wijnkopers   
Verkooppunt: online, www.wijnkring.nl  
 
Bij het dessert:  
 
12. Muscat de Beaumes de Venise Blanc 2014    € 11.50 
Producent:   Domaine de la Pigeade  
Appellatie:               Muscat de Beaumes de Venise  
Druivenras:             100% Muscat à Petits Grains Blanc 
Proefnotitie: Deze zoete muscat wijn is een referentie voor de appellatie, met 

een zeer onderscheidende stijl. In de neus gulle tonen van rijpe 
muskaatdruiven, honing, bloemen en een hint van kruidigheid 
(munt). De mondinzet is licht zwoel en tegelijkertijd lichtvoetig. 
De mondinzet biedt tonen van rijpe peer en perzik, vergezeld van 
een aantrekkelijk parfum van groene kruiden en rozenwater. De 
ontwikkeling is rijper en meer exotisch getint (mango, ananas). 
De afdronk is relatief lang en zeer evenwichtig, heeft een 'crispy' 
kantje en komt vitaal en precies over. Goede balans en 
eigenzinnig met een lichtvoetig en kruidig kantje. 

Kleur:    …………………………………………………... 
Geur:   …………………………………………………… 
Smaak:   …………………………………………………... 
Importeur:   Rhone Value Wines  
Verkooppunt: online, www.rhonevaluewines.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wijnkring.nl/
http://www.rhonevaluewines.eu/


ALFABETISCHE INDEX VAN PRODUCENTEN 
 
 
Cave de Tain l’Hermitage 
Château de Montfaucon 
Delas Frères  
Domaine Chamfort  
Domaine de la Pigeade  
Domaine Grand Nicolet   
Domaine Lafond Roc-Epine 
La Bastide Saint Dominique 
Lemenicier 
Maison Gabriel Meffre 
Maison Louis Bernard 
Ogier 
 

Proefnotities: 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

......................................................................................................

...................................................................................................... 
 

Contact 

Laure Vaissermann – media manager - lvaissermann@inter-rhone.com  
Anaïs Richard – export marketing manager Nederland -  arichard@inter-rhone.com  

www.rhone-wines.com  

In Nederland vertegenwoordigd door TOT Public Relations 
info@totpr.nl +31 (0) 10 2211311 

mailto:lvaissermann@inter-rhone.com
mailto:arichard@inter-rhone.com
http://www.rhone-wines.com/
mailto:info@totpr.nl

	Het Rhône dal is een van de oudste en belangrijkste wijnregio’s van Frankrijk.
	2015: Een spectaculair jaar voor het Rhônedal
	2014: Een echt  Rhônejaar
	2013: Frisheid en balans
	2012: Balans en harmonie
	2011: Fruitig en verfijnd
	Er zijn 9 cru’s in het zuidelijke Rhônegebied:
	Er zijn 8 cru’s in het noordelijke Rhônegebied:


