


FCamay, bodem met roze gra.tiet en
kwarts, gedeeltelijke rijping in gebruikte
vaïen zeerdonkere klc'rr mccrqcclntpn
laïer exnressief fris lichtc toets van
mokka en chocolade, scho0n, mineralig,
tevend ig, mooie concenrratie, goec
versmolten, fraa ie tan n i nestructu u r,

mondvullend, gastronomische wijn met
Knappe lengte
Kaas: etivaz N icolette, fauwmel Kse

kaas u t het Zwitserse bergdorpje
Etivaz, bestaat al sinds dejaren dertig
en is afpeieid van prr rvère De koeien
grazen in een be'pweide vol <ru;de.t
er bl0eren. Perfecte, harnronieuze
match, aroma's van wijn en kaas lopen
moeiteloos in elkaar over

Domaine du Vissoux
lnrplrieur: Vin;bles:e I Vinites

8r5 Pierreux, Domaine du Vissoux,
Pierre-Marie Chermette, Brouilly,
Frankrijk zorr
èa-*-,, . - L- ^, ,À^ -+^t.lo uor I roy. a.) | o uuutr >run(e1: Veel
klerrr dien nïenqeqerrruia:ier kr:rhtio
''''"'!''r'llvvIv|'|\iv!||L|b,

heel srhoon nrarhris qeTnênsêsïêldÊ

aroma's, hintvan kersen, kaneel en
chocolade, mooie dlepgang, fraaie
doorkomst mi nera len, elega nte wij n,
eerlijk glas, veel tengte (r3%)
(aas t:Torta di oeolera rauwmelkse
roodflorakaas uit een vailei op 8oo m
hoogte bij Va lta leggio, Lom ba rd ije.
Cewassen met pekel, droge korst, langs
de rartd heerl jk p61ig. Vooral op jorge
leeftijd mooi fris met aangenaam
zuurtje. Mooie combinatie van zachte
romigheid van de kaas en de krachten
intensiteit van de wi.1n.

Kaas z: oetit F,anré rarrwmelkse
opitenlz:ac rrit dp Er:ncc D' '

, yreneeen,
I icht gewassen met pekel, vrij d roge
roodora nje korst, daa ronder heerl ij k
smettlo flc rnmhin:tip rnrnrdt vcttio cn- '" ó'
luchtig, de aroma's van wijn en kaas
vormen één geheel..

8,5 Cuvée Traditionnelle, Domaine
du Vissoux, Pierre-Marie Chermette,
Beaujolais, Frankrijk zorr
FCamay, oude stokken;veel Kreur,
paa rs/gra naatrood, nog redel ij k
pesloïen gerrT mnnd\/r rJlend cn s.annio

vooral donker ri.1p fruit, kersen in de
a'dronk, zee' goede zoet-zuurbalans.
aangenaam smaakpaiet (rz%)

8- Poncié, Domaine du Vissoux, Pierre-
Marie Chermette, Fleurie, Frankrijk
20LL
SCamay, oude stokken, kort gesnoeid,
onkruid wordt met de hand gewied;
fraaie kleur, minde- diep dan bij de
Cuvée Tra d ition ne lle, vrolijk fru itig en
floraal in geuren vooralsmaak, heel
lirhtc inkthitterc (ïrFnoêr d-^ A^ . ,,,t^

I J, JLr Lr rSLr UOI I Utr LUVqC

Traditionnelle, ook wat korter op dit
moment, redeiijk intense vulling, na
z u u r worden de flora le tonen sterkef,
soede balans e^ soanninc karaktervolle_ vrv ,,iii 

b,

wtjnQz,5%)

9- Les Trois Roches, Domaine du
Vissoux, Pierre-Ma rie Chermette,
Moulin à Vent, Frankrijk zorr
SCampv vcel klp rr nnpcnoenaktcwPuLrrb!Hu,\Lr

aTOTna's, prachtig gerijptfijn en
zacht fru it, goed versmolten, heerl ij k

sappig, vuilend, licht chocolade, fraa,e
tann;1es, veel inhoud en tengte, grote
gastronom ische wijn, ontstijgt d u idel ijk
zijn herkomst (r2,5%)

Overige producenten

9- C6te du Py, DomaineJean-Marc
Burgaud, Morgon, Frankrijk zoog
SCamav zeerfraaic nno cïpêd( diêntr

kleur, geur is nog gesloten, gerijpte
fruittonen in geuren smaak,volop
kersen (geuze/kriek) en zuren, tabak,
ceder, aards, c0mpleet smaakpalet,
mooie balans, neeft zich mooi
ontwikkeld (r3%) Pasteuning /Arr-H (B)

n5 Cháteau Cambon, M. Lapierre,
Beaujolais, Frankrijk zorz

kersenfrtrit qneàc zltrroraerJ levpndiogvv' i! l9i v |b,

l.noe z' rTen meï im..trêcsiê vên
ka rnemel k, elega nte wij n (r2,5%) Vleck
Wijnen
l(aas: Robiola 3 latti: stevig kaasje
urt de Piëmonte dat de frisheid van
seitenmelk. het .on'pe van koemelk
cn hct lirht nilu:ntc rr:n crl', _, , _- tapen metK
in zich vcrcniot f)p zrrrcn cn ic vpttioc
tonen van de kaas worden volledig
gek0ppeld aan hetfruit in de wijn, de
combinatie is schoon en opwekkend.

n5 Domaine du Clos du Fieí M. Tête,
J u liénas, Frankrijk zorr
SCamay; elegantvan kleur, belegen
roner in de perrr rresïip en boers in de
smaak, pittige kruidigheid, veel fruit,
leverdige zuren. vrij klassieke stijl, pittig.
maaf eleganten vrolijk in de afdronk
(t3%) Wi.1n koperij Okh uysen
Kaas r: époisses de Bourgogne. (lassieke

en verfijnde combinatie, hartig, rokerig,
nittio mecrden onpd

Kaas z: Torta del Casar, kaas;e uit de
Spaarse provincie Cáce.es op bas s van
rauwe schapenmelk en vegetarisch
stremsel.'omig van snaa k met intens
arorra. De zeer hope zr tren van de <aas
worden in balansgehouden doorde
romigheid. Met de wijn ontstaal een
dierlijk aroma. Krassiek smaa<parroon
waarbij de zuren van kaas en wijn voor
everwicht zorgen. let fruit van de wijn
fiprrrt rlp rnmhin:tip nn

8- Cilles Gelin, Fleurie, Frankrijk zorr
ÉCemav fraaie klcrrr onpdp dienorno
sterk floraal, moo,e fruitinbrerg, goeoe
zuren, levendig. soepel en atletisch,
evenwichtig geheel, gewoon lekker (r3%)
WijnkoperijOkhuysen
Kaas: Briquette de Romarin, frisse
fauwmelkse geitenkaas uit de Ardèche,
ger;, ot onder een rozemarijnrakje, De
f'orale en frr .itioe ronen rnn bineTen

SCamay; vrij lichtvan kleur, bescheiden 8,5 Roland pignard, Morgon, Frankrijk
nerr( êleganten sn aakvol veel 2011

meer dan goed met dit stevige, smeur'ge
kaasje, de smaakvoor-tzetting is lang.

8,5 Christophe Pacalet, Moulin à Vent,
Frankrijk zorr
FCaray; pufoer en vrij doorzichtig
paars randje, vullende geuf met
duidelijke impressie van laurier, milde
kruidigheid, in de mond zwartfruit,
larrie'en ,<areel, salmiak, goed sap,
vullend, breed maartransparant, inkt
en dropjesachtige tonen in afdronk,
elegante wijr^. eigenzinnige stijl, komr
pas laat op gang. maa tijdwijn (r3%)
Vieck Wijnen
Kaas: bleu de Régalis, rauwmelkse
scl^a0enkaas uit de Frarse Pyreneeén,
gerjpt in paraf re en daardoor zachter
en s-leulgerdan roquefort, milde smaak
met .rooïimnressies Hcï'r_lit in de
wrjn krijgt eer boostvan de kaas en de
kaasaroma's worden levendiger. Schone,
verteerbare combinatie, o.a. door de
zu Te n.

SCamay,4 ha grote wijngaard,
biodynamisch, opbrengst z5-35 ha,
ploeg met paard; elegante kleu -, vrij
gesloter neus, prJuren zuiver, eerlijk,
duictelijk n ineralig naar het einde toe,
opwekkend, rijp en sapp g, impressie van
o.iërtaalse kruiden. zeer eigenzinrige
beaujolais, 2 uuIvan tevofen openen,
schenken op r5-r8 g'adet(n,5%)
Vin o blesse
Kaas: machecoulais, kaas van rauwe
koemelk u it de Vendée, witte korst met
oran.je gloed (door het wassen met
pekelwater), ivoorkleurig van binnen.
De koeien (vache normand) grazen in de
zilte Marais van Bretagne. Combinatie
met breed smaakpalet met n estige
associaties. Hetfruitvan de wijn zorgt
voor balans en fraicheur

INAUGURATIE IACO
VAN HENSBERCEN /
CHAMPAGNE POL ROGER

I Brut Réserve
FPinot noir, pinot meunieren
cna rd0nnay; goede m0usse,
evenwichrig, rustig in geur en smaak,
goede zufen en lergte, gaar richting
maaltijdcha m pagne € 34,95

8?5 Pure Brut
#^
wPtn0I n0rr, pil 0t meun eren
cha rdor nay, zonde- cosage: -'tooie
mór lq(ê fric<p hnop z,trcn vlein zooric
rijk aan smaak, mondvullend, goede
lengte
Cererl't 7cerrurqe nêsïpr nD lamellen
van gemarineerde schorseneeI en
zaif, met een pren ière van liaanse
belugakaviaar en aardappelrósti

7+ Rosé Vintage 2oo2

Proefschrift r-lei /j u n i zor3 9r


