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Nieuwsflash! 

Beste vrienden, 

 

Het jaar loopt bijna 

ten einde en we 

kijken uit naar 

2017, dat hopelijk 

voor iedereen 

vreugde, vriend-

schap, gezelligheid 

en natuurlijk een 

opperbeste ge-

zondheid gaat 

brengen.  

 

Onze volgende activiteit bestaat in feite uit een drieluik: 

- Eerst heffen we samen het glas op 2017 (op de 1ste verdieping), ver-

gezeld van enkele hapjes. 

- Daarna volgt op de 2de verdieping (ons vergaderlokaal) een zeer kor-

te Algemene Vergadering met slechts één punt op de dagorde :  

Goedkeuring bijkomend artikel in het RVIO (uitbreiding aantal be-

stuursleden) en stemming omtrent aanstelling van kandidaat-

bestuurslid Jean Verlaak. 

- De uiteindelijke degustatie van de wijnen die werden ingestuurd 

door o.m. Math de Weerdt, Bep en Fred Leenders, Jos en Marianne 

Van Mol, Erwin Bijnens, Bart Peeters en Bert Verstappen. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we weer een aangename avond in het 

verschiet hebben en dat de afwezigen eens te meer ongelijk hebben. 

 

Vergeet niet jullie (al-of-niet) deelname te melden via de bekende 

kanalen: 

paul@vandinter.be   

jean.golsteyn@gmail.com 

vóór maandag  9/01/2017 

Zeker doen !!!! 

Dagorde 
13 januari 2017 :  Wijn uit eigen kelder ! 

 

Vrijdag  13 januari 2017 

 

Lokaal de BEURS  

Markt 7 te Maaseik 

 

19.30 uur 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

20.30 uur 

WIJN UIT EIGEN KELDER 

 

 

Jullie brengen toch je  

6 proefglazen mee ? 

 

 
Nieuwjaarsreceptie 

aangeboden 

door onze wijnmeester 

PAUL VAN DINTER 

mailto:paul@vandinter.be
mailto:jean.golsteyn@gmail.com


Met deze activiteit hebben een aantal leden ons aangenaam verrast.  Een wijn die 
aangenaam en verrassend is en die je hoogstwaarschijnlijk op één van je 

buitenlandse reizen zelf hebt ontdekt aan onze proevers voorzetten is zeker niet 
gemakkelijk want hoogstwaarschijnlijk krijg je hierop kritiek (al-of-niet positief). Er 

werden deze avond een zestal wijnen voorgesteld:   

Jos Van Mol 

2015 Goldwingert Sonnenuhr trocken (Riesling-Moezel) 

Wijngoed Arthur Melsheimer 
 
“De door mij gekozen wijn is een witte moezelwijn  

Dit is namelijk mijn eerste kennismaking met wijn.   
Zo’n 30 jaar geleden, tijdens een vakantie in Bernkastel ben ik in contact gekomen 

met dit wijnhuis en sindsdien bezoeken we dit regelmatig om enkele flessen witte 
wijn aan te kopen  
Ik heb dit eigenlijk altijd graag gedronken en ben nu benieuwd wat de andere 

clubleden van deze wijn vinden vandaar mijn keuze  
De wijn die wij serveren is  de Riesling 2015er Goldwingert Sonnenuhr “trocken”  

Een bio-qualiteitswein , de grand cru van wijnhuis Melsheimer met hieronder, hun 
beschrijving van deze wijn“ 
  

Beschreibung: Unser Grand Cru präsentiert sich als Edel-Riesling.  Die K igsrebe 
Riesling entfaltet sich vollmundig mit ihrer ganzen Finesse und ihrem  brillanten 

K per. Im Glas scheint er mit einer goldgelben Farbe und bet t in der Nase mit 

einem voll Aromatischen  Bouquet, das an Beeren und Kr舫ter erinnert. Sein Frucht-

S舫re-Spiel bleibt im Abgang lang erhalten, ist einmalig und unvergleichlich.  

  
Ligging: M-N Sonnenuhr  

Druif: Riesling  
Soort: droog 
Regio: Moezel  

Serveren op: 9 ｰC  

Inhoud: 0,75   
Zuren: 7,5  

Restsuiker: 8,0  
Prijs voor deze Grand 
Cru : € 14,95 

  
 

 
 
 

 
 

 
Een beetje uitleg over het wijnhuis en  hun wijngaarden:  
  

 
 

 



Kennis resulteert in kwaliteit  
Der Klosterhof im Sonnenschein, eine Wiege aus 

Natur und Wein. Ein Haus der ganz besonderen Art, 
das Visionen schafft, Traditionen wahrt.  
  

Ons eerste gebod blijft traditie. Maar dit staat de 
vooruitgang niet in de weg. In het spoor van deze 

filosofie gebruiken we twee verschillende manieren 
om onze wijnen te verrijken.  
  

Traditie: de "fuder" serie  • wijnopslag in traditionele 
houten Fudervat • spontaan gisten met wilde culturen 

uit de kelderflora • specifieke lang houdbare witte 
wijnen  
  

Modern: de moderne serie • opslag in tanks uit 
edelstaal • gecontroleerd aan de hand van de 

modernste wijnwetenschappelijke technieken • 
onmiddellijke heerlijke smaak, lange houdbaarheid 

witte wijn. Jaar na jaar, maar trouw aan eigen kwaliteitswaarden, spannen we ons 

in om originele wijn te produceren.  
  

Met zijn 850 jaar op de teller is onze wijnkelder met kruisgewelven de oudste van 
de streek. Hier rijpen onze wijnen, Riesling en Späburgunder, naar aloude traditie in 
de vaten van weleer.  In het nieuwe gedeelte van de kelder wordt ons product in 

roestvrije stalen tanks ondergebracht. Hier worden de modernste 
wijnkeldertechnieken toegepast op de basis van de kennis De ene wijn is de andere 

niet. Onze wijnen zijn zo uniek als een vingerafdruk. Wijn is een natuurproduct dat 
afhankelijk is van zon, warmte en regen, maar ook van de bodemgesteldheid. De 

hellingen aan de Moezel met hun leistenen bodem zijn uniek. En het klimaat is 
uitermate geschikt voor de druiventeelt. Naast onze wijngaarden in de nabijheid van 
Klosterhof die beschikken over rijke bodemmineralen. Wij houden van innovatie, 

maar beantwoorden eveneens aan de hoge kwaliteitseisen die onze wijnen 
kenmerken.  

Onze “Premier Cru” wijngaarden - Maring-Noviander Sonnenuhr - Maring-Noviander 
Honigberg - Graacher Himmelreich 
 

Website: http://www.arthur-melsheimer.de/ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Math de Weerdt 
Rives-Blanques  - Wijn uit de Limoux  

 

Ook nog wat meer algemene informatie over 
LImoux, de uitvinders van mouserende wijn in, 
als ik mij niet vergis in 1531, met als basis de 

Mauzac druif. Prijs € 12,50 

Limoux is een bijzonder Frans wijngebied. Er 
werden lang slechts witte anonieme wijnen 

gemaakt en eigenlijk was alleen de sinds rond 
1530 geproduceerde sprankelende Blanquette de 

Limoux bekend. Daar is in de afgelopen jaren 
verandering in gekomen. De beste domeinen 
maken nu goede tot zeer goede witte wijnen. Een 

uitschieter is het hooggelegen Ch穰eau Rives-

Blanques, sinds 2001  

Limoux is een bijzonder Frans wijngebied. Er 
werden lang slechts witte anonieme wijnen 

gemaakt en eigenlijk was alleen de sinds rond 
1530 geproduceerde sprankelende Blanquette de 
Limoux bekend. Daar is in de afgelopen jaren 

verandering in gekomen. De beste domaines 
maken nu goede tot zeer goede witte wijnen. Een 

uitschieter is het hooggelegen Chateau Rives-Blanques, sinds 2001 eigendom van 
Jan en Caryl Panman. Er zijn sinds kort ook rode Limouxwijnen, maar zoals de 
bartender in Irma la Douce het zo treffend kon zeggen , “That’s another story”.   

De Cuvee Occitania Mauzac is echter een stille wijn, gemaakt van 100% Mauzac, 

waarover je o.a. info vindt onder 

 

http://www.rives-blanques.com/nl/ 

 

Prachtig trio wit  

Op Chatheau Rives-Blanques worden drie witte wijnen met de appellation d’origine 

controlé Limoux. De Cuvé de l’Odyssé Chardonnay vind ik persoonlijk de lekkerste 
en ook de meest verfijnde. De wijn wordt door de Engelse wijnschrijver Oz Clarke 
omschreven als “soft-edged, smooth and round”. Wat kunnen ze het toch mooi 

zeggen, die Engelsen. De twee andere wijnen zijn mogelijk interessanter. De D馘

icace Chenin Blanc, die Aer Lingus in First Class serveert, toont aan dat deze druif 
een extra dimensie krijgt doordat er meer zon in Limoux is dan in de Loirestreek, de 

thuishaven van deze druif. Zeer speciaal is de derde wijn, de Cuvé Occitania 
Mauzac, een voor velen totaal onbekend druivenras dat al in de 14e eeuw in en 
rond Limoux te vinden was. Het idee om een cuvé met mauzac te gaan produceren 

komt van Caryl. Jan en Eric waren terughoudend. Jan hierover: “Hoewel we er 
eigenlijk niet in geloofden om van deze voor mousserende wijn geschikte druif een 

stille witte wijn te maken, wilden we het toch proberen”. Consulent Georges Pauli 
adviseert om de wijn in eikenhouten vaten te laten rijpen en het is nu een echt 
succesverhaal. Het team op Chateau Rives-Blanques heeft een zeer bijzondere wijn 

gecreeërd, die door niet zomaar een andere luchtvaartmaatschappij, namelijk ‘onze 



nationale trots’, in Business Class wordt geserveerd. Een trio waarop Jan en Caryl 
terecht zeer trots mogen zijn.      

 
La Trilogie  

De topwijn van Chateau Rives-Blanques is La Trilogie, werkelijk een kanjer van een 
wijn, die internationaal zeer hoog 

wordt aangeschreven. En terecht, 
want de kwaliteit is bijzonder. Van 

de jaargang 2007 werden slechts 
1400 flessen geproduceerd. De wijn 
is een blend van mauzac, 

chardonnay en chenin blanc en een 
creatie van consulent Georges Pauli, 

in het dagelijks leven technisch 
directeur van het Chateau Gruaud-
Larose, deuxième cru uit Saint-

Julien in de Médoc. Pauli is een 
veelgevraagd adviseur en heeft 

wijndomeinen uit de gehele wereld 
als klant. Hij bepaalt samen met Eric Vialade hoe de verhouding tussen de drie 

druivenrassen precies is. Voor de laatste jaargang, 2007, werd gekozen voor 50% 
chardonnay, 30% chenin blanc en 20% mauzac.  

Of zoals dit gekopieerde stukje uit de site perswijn.nl 

Zeer speciaal is de derde wijn, de Cuvé Occitania Mauzac, een voor velen totaal 
onbekend druivenras dat al in de 14e eeuw in en rond Limoux te vinden was. Het 

idee om een cuvé met mauzac te gaan produceren komt van Caryl. Jan en Eric 
waren terughoudend. Jan hierover: “Hoewel we er eigenlijk niet in geloofden om 

van deze voor mousserende wijn geschikte druif een stille witte wijn te maken, 
wilden we het toch proberen”. Consulent Georges Pauli adviseert om de wijn in 

eikenhouten vaten te laten rijpen en het is nu een echt succesverhaal. Het team op 
Chateau Rives-Blanques heeft een zeer bijzondere wijn gecreërd, die door niet 
zomaar een andere luchtvaartmaatschappij, namelijk ‘onze nationale trots’, in 

Business Class wordt geserveerd. Een trio waarop Jan en Caryl terecht zeer trots 
mogen zijn.      

Verdere info: 

http://www.perswijn.nl/artikel/rives-blanques---prachtig-wit-uit-limoux/ 

http://www.odeaanaude.eu/catalogaude2/blanquette-de-limoux-domaines-c-

83_145.html 

http://www.odeaanaude.eu/catalogaude2/chateau-rives-blanques-cepie-p-953.html 

http://www.rives-blanques.com/images/Perswijn_2008_04_Limoux.pdf 

 

 

 

 



Bep & Fred Leenders – Van Doren 

1. Passion Blue 

Wijnhuis Santa Margarita in wijngebied Tierra la Mancha (bij 
Madrid) is de producent van deze uitzonderlijk blauw getinte wijn, 

gemaakt van 100% chardonnay. Blauw getint : inderdaad・ van 

uitzicht denk je “blue curacao” in het glas te hebben! 

De kleurstof die bijgevoegd wordt is van plantaardige oorsprong 
(anthocyanen).  

Passion Blue dankt zijn frisse unieke blauwe kleur aan deze 

anthocyanen die als blauw pigment voorkomen in de schil van 
blauwe druiven. 

Antocyaan is een kleurstof en maakt dat fruit/groenten hun kleur 
tonen zoals bijvoorbeeld de rode kleur in rode kool of het rood in 

rode biet.  

Antocyanen worden op grote schaal gebruikt in de 
voedingsindustrie en gelden bovendien als anti-oxydanten. Deze 

stof, die verder geen invloed heeft op de smaak, wordt gemengd 
met de chardonnay druiven en het sap verkrijgt zo zijn blauwe 

kleur. Een volledig natuurlijk proces dat geen invloed “zou mogen 
hebben” op de smaak van de wijn. 

Hier hebben wij toch onze twijfels aangezien het proefproces ons heel anders 
openbaarde: 

- In de neus vooral de bekende gummi “beertjes” van Haribo… 

 Geen echte geuren en smaken van de gekende chardonnay-druif 

De aromatische frisheid en gebalanceerde lichte zoete smaak (ook niet echt een 
raskenmerk van chardonnay) vormen (gecombineerd met de onnatuurlijke blauwe 
kleur) een gedurfde en unieke wijn. 

Vooral dit laatste wijst op een “marketing” element: maak iets wat uniek is en hoop 
op een gunstig onthaal = omzet! Je moet het eens gezien en geproefd hebben om 
een oordeel te kunnen vellen. 

Kenmerken 

Land : Spanje 

Regio: Castilla y Léon 

Druif: chardonnay 100% 

Smaakprofiel : aromatisch, fris, half zoet 

Aroma’s : fruit, snoepjes (gummi) 



Alcohol : 11,5% 

Serveren op 8-9 gr 

Prijsindicatie :€ 9.95 - € 11.95 

Suggesties : witte vis, zeevruchten, gegrild wit vlees en als aperitief. 

Proeven doen we met alle zintuigen・ visueel heeft de blauwe (onnatuurlijke) kleur 

van de wijn grote invloed op de smaak en de smaakbeleving. Ik vraag mij af wat 
het zou geven als je deze wijn zou proeven uit een zwart glas zodat je op voorhand 

niet de kleur kon bekijken. 

Misschien een proef : doe deze wijn in 2 verschillende glazen (gewoon en zwart 
glas) en laat de proefpersoon nu eens zijn gedacht zeggen… 

Website: http://www.bodegasantamargarita.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bodegassantamargarita/ 

2. Vinoterra Kisi 2011 

Deze wijn behoort tot de 

“Oranje” wijnen, en dan 
heeft dit niets te maken 

met het Nederlands 
koningshuis… 

Een “oranje” wijn is in feite 
een wijn van witte druiven 
die als een rode 

soortgenoot gemaakt 
wordt: de gekneusde 

druiven worden met pitten, 
schillen en risten vergist. 

Hierdoor krijgt de wijn meer kleur zoals goudgeel/amber tot oranje kleur en krijgt 

hij ook tannines zoals een rode wijn. Dit is een “Qvevri” wijn. 
 

Het procedé  is al duizenden jaren bekend en werd vroeger toegepast. De wijn werd 
in deze qvevri’s (soort amphoor) gedaan, 2 tot 3 maal daags omgeroerd met 
speciale lange stokken om het sap optimaal van de schillen te scheiden en dit 

gedurende 4 tot 6 weken. 
 

Dan wordt de qvevri afgesloten met een platte steen of houten deksel en met een 
flinke laag bijenwas ingestreken. De wijn blijft, zonder toevoeging van vreemde 
gisten, gedurende 6-8 maanden rijpen in deze qvevri’s waarna (zonder filtering) de 

botteling gebeurt.  



Een qvevri is een vat van roodbruine klei van 2 tot duizenden liters inhoud dat 
ingegraven ligt in de kloosterkelders of bij de wijnboer en heel vroeger in de 

hellingen van de Kaukasus. Aan de buitenkant wordt de qvevri ingesmeerd met 
kalkmortel voor ze de grond in gaan. De binnenkant wordt eerst met kalk 
ingesmeerd en dan met lime schoongemaakt. Daarna worden ze heel goed met 

bijenwas behandeld om ze waterdicht te maken. Zou met dit niet doen dan zou de 
wijn door de wand in de grond wegsijpelen. 

Het reinigen en klaarmaken voor de volgende 
oogst gebeurt ieder jaar. De onderzijde van de 
qvevri loopt taps uit zodat de druivenresten 

langzaam naar de bodem kunnen zinken en de 
bovenste laag op natuurlijke wijze geklaard 

wordt. De methode is 6000-8000 jaar oud en 
is opgenomen in het erfgoed van de Unesco. 
De Vinoterra Kisi is gemaakt van de 

gelijknamige droge witte druif, een zoete bijna 
uitgestorven ras van de Georgische 

wijngaarden van Kakheti. De wijn wordt op de 
traditionele methode van Kakheti gemaakt wat 
inhoud dat het vergisten voor de termijn van 

6-8 maanden in een qvevri plaatsvindt zonder 
toevoeging van gist (het zijn de natuurlijke 

gisten op de druif en verwerkingsruimten die 
gebruikt worden). 
Als je het verschil in uitzicht en smaak zou 

willen vergelijken tussen een “qvevri” wijn en 
bijvoorbeeld de Winiveria-Kisi wijn (identieke druivensoort) van hetzelfde huis dan 

zal je allicht verrast zijn. Het verschil in smaak is enorm. 

Kenmerken 

Land : Georgië 

Regio: Kachetië / subregio Telavi 

Druif: kisi 100% 

Smaakprofiel : vlezig maar toch elegant – 
amberkleurig en iets “oxidatie” in de neus richting 

sherry 

Aroma’s : gedroogde abrikozen, amandelen, 

kweepeer, peer, honing 

Alcohol : 13% 

Prijsindicatie : € 15.95 

 
Website wines : http://www.schuchmann-

wines.com/winery/ 
Website algemeen : http://www.schuchmann-

wines.com/ 
Website Georgische wijnen : http://www.georgian-wines.nl/index.html 
Website 2 (Engels): http://www.gwa.ge/?1/home/ 

 



Bart Peeters 

Pinot Nero Vigna Cantaghel DOC – Maso Cantanghel – Civezzano – Trentino 

 
Druif : Pinot Nero 100%, verfijning in 

eikenhouten vaten 
Kleur : schitterend en levendig robijn rood 
Smaak : sterk en zacht, rode bosvruchten, fijn 

en elegant 

Gradatie : 13ｰ 

Aan tafel : wit en rood vlees, gebraad, 
wildgerechten, lamsvlees 

Opdienen : 18ｰ - 20ｰC 

Jaargang : 2011 
Prijs: € 26 

Website: 

http://masocantanghel.eu/masocantanghel/vini/vigna-cantanghel-pinot-
nero/?lang=en 

 

Erwin Bijnens 
 
Valréas Flaveur 

 
 

De wijn is van    Domaine Des Lauribert   Aoc 

Cotes du Rhône villages Valr饌s Flaveur 

red  gemaakt van  70% Grenache en 30% Syrah 
van zijn oudste struiken . Prijs: € 10,8 

Het is een rode wijn en volgens de wijn boer zelf 
zijn beste uit de reeks van 10 verschillende die 

hij maakt.  
Ze zijn al 5 op elkaar volgende generaties 
wijnboer maar leverde de druiven steeds aan 

een Coöperatieve.  
Vanaf 1997 echter beslisten ze om zelf wijn te 

gaan maken en vermits de man Robert heet en 
zijn vrouw Marie met de familie naam Laurent 
gaven ze het domein de naam Lauribert  

Het domein ligt in de pauselijke enclave tussen 
Visan en Valréas de bodem van kalk en klei zorgt 

voor de persoonlijkheid en personaliteit van de 
wijn  

 

 



Ze maken ongeveer 2600hl per jaar op hun 54 hectare waarvan 2000hl Cotes Du 
Rhône en 600hl Pays de vaucluse  

 
70% van de totale druiven zijn Grenache 
27% is Syrah 

1,5% Roussane   
1,5% Marsanne   de laatste 2 gaan in de toekomst echter vergroten in aantal omdat 

de vraag naar witte wijn tegenwoordig vrij groot is bij hun  
  
35%  van hun wijnstokken zijn meer dan 30 jaar oud 

35%  is tussen 10 en 30 jaar oud  
30%  is minder dan 10 jaar oud  

 

Voor de Valr饌s Flaveur gebruikt hij zijn oudste stokken met een max van 46 

hl/hectare  
hij gebruikt ook steeds een licht koude maceratie van ongeveer 20 dagen en met 

bijkomende rijping op eiken vaten voor de periode van 1 jaar en heeft hij een 
speciale manier van filteren (Tangential flow) genaamd  

maar wat deze manier van filteren precies is zal ik te zien krijgen als ik in het najaar 
terug ga  
 

Website:    http://www.lauribert.com/ 
Voor mensen die als mij een camper hebben is het een zalige plaats om te staan 

met uitzicht op de wijngaard en de lavendel velden met een ongelooflijke stilte  
Hij heeft echter ook een Gite en de flessen die ik dit jaar heb gekocht hebben ook 
het vernieuwde etiket met een moderner ontwerp dan op de website  

  

Bert Verstappen 
 
Verrassende wijn uit de onbekende Plavac 

Mali druif 
 

 
Kleur:   Rood 
Land:   Kroatië 

Streek:   Hvar (eiland): Ivan Dolac 
Naam wijn :  Ivan Dolac 

Jaartal:   2009 
Druivensoort(en): Plavac Mali 
Prijs:    € 12,45 

 
Aanvullende informatie: 

 
Afgelopen jaar gingen mijn vrouw en ik voor de 5e 

keer op vakantie in Kroati・. Dit keer was het 

eiland Korcula aan de beurt, het grootste eiland 

van Kroati・. Uiteraard stond ook dit keer een 

wijntoer op het programma. We bezochten diverse 
wijnboeren en proefden hun wijnen.  
We bezochten wijnboer Bira Winery in Lumbarda, 

een uitgestrekt wijngebied waar je vrijwel 



uitsluitend de Grk-druiven aantreft en waar dan ook de beste Grk witte wijn en 
dessert wijn geproduceerd worden. 

 
 

Een andere lokale witte wijn wordt geproduceerd uit de Po喨p druif. De Po喨p is een 

Kroatische druif die rijpe witte wijnen geeft. Je herkent rijp fruit in de bescheiden 

geur. De smaak is rijk, droog en zacht, met dikwijls milde bitters in de afdronk. Po喨

p is over het algemeen goed te combineren met gegrilde vis en verse kruiden. 
Maar op een avond namen we een rode wijn bij het eten en lieten ons adviseren 
door de betreffende  ober. Hij serveerde een wijn die geproduceerd was van de mij 

totaal onbekende Plavac Mali druif en die niet afkomstig was van Korcula, maar van 
het nabij gelegen eiland Hvar. Ik heb gedurende de vakantie de wijnen van de 

Plavac Mali druif steeds meer leren waarderen en wil de wijnvrienden deelgenoot 
maken van de smaak van deze druif. 
 

De wijn die ik heb meegebracht is een biologische wijn, geproduceerd uit de Plavac 
Mali druif en is afkomstig uit het plaatsje Ivan Dolac. Plavac Mali betekent Kleine 

Blauwe. Deze druif is (historisch gezien) familie van de Zinfandel en de Primitivo 
druif. De druif is geplukt op de bijna onneembare zuidelijke terrashellingen op het 
eiland Hvar, waar de zomers in het binnenland erbarmelijk heet en de winters 

ijskoud zijn. Regen val er nauwelijks en de Plavac Mali druif moet dan ook vechten 
om z’n bestaan. In de rotsachtige ondergrond worden de wortels gedwongen zich 

een weg te banen tot soms wel 80 meter diep om voedingsstoffen en het schaarse 
water te bereiken. De wijnstokken zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Zonder de 
aanleg van terrassen was wijnbouw hier niet mogelijk geweest.  

 
De handmatige oogst en de EKO certificering dragen bij tot de kwaliteit. 

Diep donkerpaars van kleur, uitnodigende aroma’s van donker fruit, kruiden, 
specerijen, chocolade, drop en leer. De smaak komt overeen met de aroma’s en is 
behoorlijk complex. 

 
Ivan Dolac Eko Plavac Mali 2009, 14,0%, € 13,95 

 
Websites met meer info omtrent de wijnen en regio: 
http://hvar-otok-vina.org/en/vinogorje.php#hvar_beaches 

https://en.wikipedia.org/wiki/Croatian_wine 
 

Een mooie proeverij die zeker opnieuw op de agenda zal staan van de volgende 
jaargangen.  

 


