
Ondertussen een vaste 
waarde in onze 100 Beste 
deze Laborie, het vlaggen
schip van KWV. Jaar in jaar 
uit lekker, deze prima gevi
nifieerde en opentop goed 
getypeerde chardonnay. 
Niks overladen maar 
goed fris, aroma’s 
van meidoorn, wit 
fruit en rijpe pom
pelmoes, vettig en 
toch elegant in de 
mond, fruit van be
gin tot einde, vol
doende lengte, 
een heuse all
rounder die ieder
een wel lust.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 6,89 euro.

Laborie Chardonnay 
2014
ZuidAfrika

Net geen Super 10 voor deze 
uiterst charmerende sau
vignon blanc. Een geur en 
smaakbom maar niks over
laden, wel ragfijn. Geen 
groene toetsen maar goed 
rijpe sauvignon, 
doet denken aan tro
pisch fruit, rijpe 
pompelmoes, rozen 
en ananas, veel 
smaak en verschei
denheid, prima ge
structureerd, fris 
en aromatisch 
maar vooral ele
gant.
Te koop bij: 
Makro.
Prijs: 6,79 euro.

La Baume SaintPaul 
Sauvignon Blanc 
2014
Pays d’Oc, Frankrijk

Terug van weggeweest, de
ze bekende Australische 
merkwijn die in een nieuw 
jasje gestoken werd. Wijn 
die iedereen plezier doet en 
zich makkelijk laat drinken, 
puntgaaf, zuiver en 
veel expressie, geen 
overladen chardon
nay maar frisfruitig, 
klein tikkeltje toast 
en beetje vet, rond 
en sappig, uitste
kend bij gegrilde 
vis, kip en zelfs 
wit vlees.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 6,75 euro.

Jacob’s Creek 
Classic Chardonnay 
2014
Australië

Oostenrijk trekt zich dit jaar 
prima uit de slag in onze se
lectie wit. Vooral met hun 
paradepaardje, de grüner 
veltliner, die weet te char
meren door zijn sappig fruit 
en minerale frisheid. 
Mediumgeel getint, 
eerst floraal, nadien 
aroma’s van rijpe ci
trusvruchten in de 
neus, rond en smake
lijk, goed fruitig, 
zelfs wat kruidig en 
aangenaam zuurtje 
op het einde.
Te koop bij: 
Albert Heijn.
Prijs: 8,99 euro.

Grüner Veltliner 
Lössterrassen 2013, 
Weingut Berger
Kremstal, Oostenrijk

Wie nog nooit grüner veltli
ner geproefd heeft moet ze
ker eens dit flesje proberen. 
Prima getypeerd, ragfijn en 
mineraal fris, aroma’s van 
pompelmoes, citrus, li
moenschil en zachte 
kruiden, flink wat 
materie in de mond 
en toch excellent fris, 
zelfs wat peper in fi
nale. Heerlijk op een 
zomerse avond bij 
een stukje harde 
kaas.
Te koop bij: 
Makro.
Prijs: 6,99 euro.

Grüner Veltliner 
2013, Domaine 
Wachau
Oostenrijk

Hypermoderne maar punt
gave wijn, deze blend van 
sémillon en chardonnay
druiven die vooral bij een 
jeugdig publiek in de smaak 
zal vallen. Een heuse all
rounder, zowel als dorstles
ser als bij eenvoudige ge
rechtjes, expressief 
in neus en mond, 
rijp citrusfruit en 
perzik, goed vettig 
en toch fris, even
wichtige wijn, com
pact en netjes af
gerond.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 5,49 euro.

Willowglen 2014, 
De Bortoli
Australië

ZuidAfrika is opvallend 
aanwezig dit jaar in de cate
gorie wit. Deze blend van 
goed rijpe sauvignon blanc 
en chardonnay bevestigt al 
dat fraais. Elegant en toch 
veel materie, aange
naam geurend naar 
rijpe appel en peer, 
vol en vettig in de 
mond maar niks 
overladen, friszurig 
met aangenaam 
toetsje van groene 
limoen op het ein
de.
Te koop bij: 
Albert Heijn.
Prijs: 7,99 euro.

Rustenberg 
Sauvignon Blanc 
Chardonnay 2014
ZuidAfrika

Wolfberger tot de derde 
macht staat voor drie drui
venrassen: riesling, muscat 
en pinot gris. Best gewaagd 
dus in deze traditionele re
gio en bovendien afgesloten 
met een schroefdop. Maar 
het geheel is gewoon
weg erg lekker. Mix 
van wit fruit en zach
te kruiden, goede 
rijpheid in de mond, 
niks te zoet want 
omkaderd door zin
derend fris zuur, 
mooi rond en pri
ma lengte.
Te koop bij: Makro.
Prijs: 6,29 euro.

(W)3 Wolfberger 
2013
Elzas, Frankrijk

Ze zullen blij zijn in Bor
deaux dat 2013 achter de 
rug is. Niet dat alles slecht 
was, zeker niet in wit, maar 
2014 heeft toch flink wat 
meer te bieden. Zoals deze 
goed strakke en pittige wit
te bordeaux, uitste
kend aperitiefplezier 
of bij koude vis, mooi 
frisfruitig, vooral ci
trus, limoen en groe
ne appel, even
wichtig en plezie
rig, wijn waarvan 
je makkelijk een 
extra flesje kraakt.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 5,95 euro.

Château Roc de 
Cazade 2014
Bordeaux, Frankrijk

Net geen Super 10 voor deze 
mediterrane wijn die de zon 
meteen in huis tovert. Een 
blend van aromatische ras
sen als viognier, sauvignon, 
chardonnay, grena
che, roussanne en 
marsanne. Een bonte
mix maar hij werkt: 
sappig en rond, ge
vuld met tropisch 
fruit en zachte 
kruiden, loopt zo 
naar binnen met 
aangenaam zuur
tje in het verleng
de.
Te koop bij: 
Spar Retail.
Prijs: 4,89 euro.

Vin de Pays de 
Méditerranée 2013, 
Vignerons de 
Caractère
Frankrijk

Het zonnetje schijnt, een 
terrasje of een koel plekje in 
de tuin, snel deze puntgave 
en erg vlotte riesling koel 
schenken, al dan niet met 
een garnaaltje, koude mos
sel of een stukje gerookte 
vis. Prima prijskwa
liteitsverhouding 
voor deze vlotte 
doordrinker, een 
goed fruitige ries
ling, doorspekt met 
aroma’s van appel, 
peer, perzik en 
aangename zuren.
Te koop bij: 
Colruyt.
Prijs: 4,05 euro.

Riesling Classic 
2014, Rudolf Müller
Pfalz, Duitsland

Plezierige, nononsense en 
goed zuiders getypeerde 
wijn met frivole fruitaro
ma’s, vooral tropische 
vruchten en zachte kruiden, 
heel elegant in de mond, 
perzik en lychee, geen 
blockbuster maar in
stant drinkplezier 
dat niet snel zal ver
moeien. Voor op een 
zonnig terrasje bij 
een mediterraan 
slaatje of een 
kraakverse pasta 
alle vongole.
Te koop bij: 
Colruyt.
Prijs: 5,50 euro.

Vermentino di 
Sardegna 2014, 
La Cala
Italië

Ook de Elzas weet zich dit 
jaar prima te manifesteren 
in onze selectie wit. De peri
ode van een teveel aan rest
suiker lijkt gelukkig voorbij 
zoals bij deze goed droge en 
pittige riesling. Een 
excellente zomerwijn 
voor bij schelp en 
schaaldieren, floraal 
en nerveus in de 
neus, levendig, fris
zurig met toetsen 
van groene appel in 
de mond, erg zuiver 
en mooie smaakex
pressie.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 7,55 euro.

Riesling 2013, 
Domaine François 
Schwach
Elzas, Frankrijk

Zuidelijke Rhônewijn wordt 
vaak met rood geassocieerd 
en toch kan je er ook enkele 
leuke ontdekkingen doen in 
wit. Zoals deze allrounder 
op basis van zuiderse ras
sen rond het Ven
touxgebergte, diep
geel getint, aangena
me aroma’s van wit 
en tropisch fruit, 
vooral peer en ana
nas, rond en even
wichtig, goed sap
pig en compact, 
kortom, een breed 
inzetbare zomer
wijn.
Te koop bij: Alvo.
Prijs: 5,45 euro.

Ventoux Sud 2014, 
Les vignerons de 
Canteperdrix
Rhône, Frankrijk

Wauw, wat is dit mooi! Een 
uitstekend huis overigens, 
dat heel wat faam geniet 
voor zijn knappe riesling
wijnen, maar ook deze pinot 
gris is gewoonweg af. Een 
wijn die alles heeft: 
frisse florale aroma’s, 
wit fruit, sappige abri
koos en perzik, abso
luut niet te zoet maar 
goed droog gevinifi
eerd, veel smaak en 
variatie, uitmunten
de frisheid en voor
al ... lekker! Een ont
dekking.
Te koop bij: 
Carrefour.
Prijs: 
8,59 euro.

Pinot Gris ‘Collection 
Privée’ 2014, Jean
Baptiste Adam
Adam, Elzas, Frankrijk
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