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Nieuw!   Château de Fontenille; Entre-Deux-Mers in de kijker.  

Een wijnhandel uitbaten dat is zoeken en proeven en soms ook even in verwondering 

staan.  Gelukkig maar. Elk nummer zetten we enkele domeinen, klein of groot, nieuw of 

een oude hitparadepaardje in de kijker.  Met wat meer uitleg over hun visie, terroir en 

hun wijnen. Deze keer valt de beurt aan wijnbouwer Stéphane Defraine.  

Het had veel weg van een sprookje. In 1977 vertrekt hij als jongeman naar de Bordeaux 

om mee te helpen in de wijngaarden. Als ongeschoolde arbeider verpandt hij  er uiteinde-

lijk zijn hart aan de streek en zijn wijngaarden. Twee jaar  studeert hij oenologie aan de 

universiteit van Bordeaux en zegt er uiteindelijk België vaarwel. Na een stage op het Châ-

teau Bauduc koopt hij er in 1988  zijn eigen wijnkasteel. Dit in het hartje  van de heuvel-

achtige Entre-Deux-Mers, ten oosten van Bordeaux. Hij werkt dan al twaalf jaar in Frank-

rijk.  

“Respect voor het terroir”-nu één van de meest voorkomende mantra’s van zowel 

iedereen die oprecht met voeding bezig is, gaande van chefs, wijnboeren , fruittelers  etc.- 

sluit absoluut aan bij  Stéphan zijn visie. Zo duurzaam mogelijk werken, la lutte raisonnée 

(Je moet alleen chemische producten tegen ziektes gebruiken als het echt nodig is.), de 

grond en wijnstokken respecteren en desnoods snoeien waar het moet, de fenolische rijp-

heid in ere houden,  vastgelegde moderne hygiënische vinificatiemethodes. Hij wou abso-

luut af van het imago van inhoudsloze, fletse, zure wijntjes die de schappen van de dis-

counters vult. Maar zo’n twintig jaar geleden was kwantiteit vaak boven kwaliteit de 

norm. Om de vraag en aanbod van te kunnen bijhouden moest de smaak maar wijken. 

Vele wijnboeren zagen de kleine Belg dan ook liever vertrekken. 

Stéphane ooit begonnen met  16 hectare; heeft  zijn wijndomein al kunnen uitbreiden tot 

een tot 49 hectare, waarvan 17 hectare met witte en 32 met blauwe druiven beplant zijn.  

Entre-Deux-Mers . Van in het begin geloofde hij in de mogelijkheden van Entre-Deux-

Mers. Zijn domein ligt op een 107 meter boven de zeespiegel bij de waterscheiding tussen 

de Garonne in het zuiden en de Dordogne in het noorden. Nergens komt het begrip 'Entre

-Deux-Mers beter tot uiting! De kroon op zijn werk volgde in 2004 toen hij tot voorzitter 

van het wijnsyndicaat Entre-Deux –Mers werd verkozen. Zijn standvastigheid  in visie werd 

internationaal beloond. 

We proeven zijn Entre-Deux-Mers blanc 2013, op basis van sauvignon blanc en gris, plus 

sémillon en muscadelle: een levendige, frisse wijn met een hint van witte perzik en rijp 

citrusfruit met een zekere molligheid dankzij z’n verblijf 'sur lies' (op de droesem), dat 

voor de mondvulling zorgt. 8.40€ 

De Bordeaux rouge AOC 2011 van Château de Fontenille, een assemblage van 15% caber-

net franc, 10% cabernet sauvignon en 75% merlot, is fruitig met een toefje peperachtige 

kruiden en aangename tannines. 8.40€ 

Zijn nieuwste wijn is de Cadillac Côtes de Bordeaux 2012: 50% cabernet sauvignon en 50% 

merlot noir. 18 maanden  vatrijping, waarvan 50% nieuwe. Een kruidige neus vol van zwar-

te kers .Een levendige wijn met stevige tannines die nog  wat jaartjes kan gebruiken om te 

versmelten.  Een betaalbare  wijn in de lijn van de grote Bordeaux’s.   10.95€ 

 
 

 

 

 

WORKSHOP BORDEAUX  
 0p woensdagavond 26 november 2014 om 19.30 uur. 

 

Een leerrijke avond waarbij de Bordeaux in de kijker zetten. We verwelkomen u graag met een glaasje en een hapje gevolgd 

door een degustatie van een 12-tal succulente wijnen.  Waaronder Château Fontenille,  Château La Marzelle, Château Tour 

Léognan, etc.  We stillen de honger met een stoofpotje van kip in rode wijnsaus, diverse groentjes, brood en aardappelen. We 

sluiten af met een stukje kaas en artisanale confituren. 

 

Programma:  

19.30 uur Aperitief met welkomstwoord 

20.00 uur Wijndegustatie diverse witte wijnen en rode wijnen uit de Bordeaux. 

21.30 uur Lekker tafelen met een stoofpotje, groentjes en de uitmuntende wijnen uit de Bordeaux. 

23.00 uur Bordje kaas met zoete witte wijn. 

 
 

Inschrijven gewenst : Prijs : 45 €/ P.P.  all incl.   

 

BiNNENKORT 
 

Zoals gezegd is een wijnhandel 

uitbaten veel (be)zoeken, proeven 

en af en toe eens die verwonde-

ring. Die complete verwondering 

van wat een mens kan creëren. 

Sommige wijnen worden werkelijk 

met zoveel liefde gemaakt dat het  

bijna uit het glas spat.  

Binnenkort verwachten we enkele 

van die lekkere hebbedingen dan 

ook binnen. 

 

Met name Château la Marzelle, 

 St.-Emilion Grand Cru, Domein 

Antinori.  Ik kan met moeite m’n 

ongeduld bedwingen. 

OPENINGSUREN  
Dinsdag en woensdag doen wij graag op afspraak voor u open. Dit kan 

van 8.00 uur ‘morgens  tot 21.00 uur ’s avonds. 

 

Donderdag zijn we open  van 10.30 tot 12.30 uur  

    Van 14.00 tot 20.00 uur 

Vrijdag zijn we open   van 10.30 tot 12.30 uur 

    Van 14.00 tot 18.30 uur 

Zaterdag zijn we open  van 10.30 tot 12.30 uur 

    Van 14.00 tot 18.00 uur 

Koopzondagen  van 11.00 tot 18.00 uur 

Vanaf donderdag 11 december zijn we elke dag open, uitgezonderd maandag  

en  feestdagen 
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Ontdek  

onze  

   Gin  

&  

Tonics 

Na decennia aan gin-tonic drinken ben ik plots hip. Waar vroeger de wenkbrauwen 

gemiddeld 3 centimeter richting haarlijn schoven, is een instemmend geknik nu 

mijn deel.  Ik ben zeker niet de trendsetter en alvast niet de eerste die z’n gamma 

uitbreidde. Integendeel. Daar ik al jaren overtuigd was van de uitmuntendheid van 

een bittertje, zij het zonder veel bijval, wachtte ik geduldig af. 

 

Want na de breezer, pina colada, vodka red bull, cava , de mojjito en caipirinha, 

stond opeens mijn hebbeding in de kijker. Mijn Bombay en Gordon verhieven zich 

tot de hogere regionen. Mijn schweppes tonic werd van z’n sokkel gesloopt.  

’t was plots een “sexy” drankje die iedereen moest bekoren. Enkele grote namen 

als Sergio en Wout Bru hadden een heel pittige gin- kaart en ettelijke maanden la-

ter capituleerde de ganse Vlaamse bevolking. En we vielen als een blok voor dit 

eigenzinnig drankje. De Hendrick’s gin met komkommer en rozenblaadjes voorop, 

met de hete adem van de Monkey 47 en Tanqueray N 10 in de nek. De gin& tonic 

shops schieten als paddestoelen uit de grond. De boekjes staan vol. 

 

Vanaf vandaag staan ook m’n winkel schappen netjes gevuld met een 16-tal soor-

ten gin, de aangepaste tonics en een work shop voor de liefhebbers.  

Mijn drankje is nog eventjes in en het mag geweten zijn. En het volgende 

hebbeding staat al te wachten in de coulissen: de vermouth.   

http://www.wijnenzo.be
mailto:info@wijnenzo.be
http://www.wijnenzo.be


Encyclopedie 
Botanicals Plantaardige smaakstoffen die gin smaak geven, zoals jeneverbes, koriander en citrusvruchtenschil. 

Butt   Traditioneel vat dat gebruikt wordt bij de productie van sherry, bevat ongeveer 600 liter 

Cépage   Druivenras 

Cerasuolo Is Italiaans voor kersenroze, vermeld bij rosé wijnen. 

Chaptalisatie  Verrijking van de most, suiker toevoegen aan het druivensap om het potentiële alcoholgehalte te  

   verhogen. Vernoemd naar Comte Chaptal, minister onder Napoleon die dit gebruik stimuleerde. 

Macération De tijd dat druivenschillen in contact zijn met het sap of de wijn tijdens de vinificatie van wijn. 

Szamorodni Hongaars ‘Zoals het komt’; Wijn van druiven die in verschillende mate zijn aangetast door botrytis 

   cinerea of edelrot.  

 

 

 

  OPENDEURDAGEN 

 

 

 
 

15 en 16 november 2014  
doorlopend van 11.00 tot 19.00 uur 

WIJNDEGUSTATIE 
We nodigen u, van harte uit op onze eindejaarsdegustatie  te Brugge. 

 

Locatie: wijn en zo , Brugge 

 

In de kijker staan de wijnen van Domaine Fontenille , Château La Marzelle (Bordeaux),            

Fossacolle , Antinori (Toscane), Château Bon Baron ( België), Jean Rijckaert (Bourgogne).  

Dit naast vele andere domeinen uit Frankrijk , Italië, de wereld rond. Ook vele delicatessen en 

olijfolies staan open om te proeven. En een  feestelijke degustatie kan uiteraard niet zonder 

feestelijke prijzen en promoties: diverse domeinen aan 5+1 gratis of 11+1 gratis. 

 

We hopen u alvast te mogen verwelkomen.   

Delphine & Filip 

I LOVE MY OLIVE OILS 
Ik verzamel ze, koester ze, geniet van hun aroma's en lepel sommige schaam-
teloos uit. Ik hunker naar hun diversiteit, bewonder hun ambachtelijkheid en 
vul zonder complexen m'n keukenkasten en winkelschappen. 

Gedaan met hippe pottekes die de planken vulden. Mijn man huiverde bij elke 
vorm van potje, kom, pan of schaal die het winkelschap haalde. Een murme-
lend gemor was telkens m'n deel: "Het zal straks wijn en pot zijn!" 

Bij het volstouwen van m'n rekken met de 40ste soort olijfolie hoor ik echter 
géén zucht. Maar wordt het brood aangesneden, de wijn ontkurkt en vult een 
smakkend geluid de kamer. Het is duidelijk, wat olijfoliën betreft: more is hier 
zeker niet less.  

En wie weet, wordt het binnenkort wijn en olie..° 

MEET THE WINEMAKER  
Op 17 Oktober 2014 organiseren we terug een “meet the winemaker”. Deze keer is Zuid

- Afrikaans wijnmaker Johan De Villiers van het  wijndomein Spier bij ons te gast. 
 

Programma:  

19.30 uur Aperitief met Zuid- Afrikaanse schuimwijn & welkomstwoord 

20.00 uur Wijndegustatie diverse witte wijnen 

21.30 uur Lekker tafelen met charcuterie, kazen en diverse salades en de    

  uitmuntende rode en witte wijnen van Spier. 

23.00 uur Koffie met versnapering 
 
 

Inschrijven gewenst  Prijs : 35 €/ P.P.  all incl. 

SPIER We nodigen u uit om deze  verbazende  wijn uit de Spier range te proeven en te ontdekken. Deze wijnen zijn het re-

sultaat  van een creatieve expressie, een verlangen om mooi gestructureerde, fruitige wijnen te produceren, die jong en oud  ge-

dronken  kunnen worden en die de wijnliefhebber een constante kwaliteit bezorgt. 

De  wijngaarden liggen verspreid tot op slechts 15 km van de Oceaan en zorgen  dat de oude wijnstruiken de nodige verfrissing krij-

gen om perfect te kunnen rijpen. De druiven worden vanaf de classic range met de hand gesorteerd  voor het persen. Kwaliteit gaat 

hier altijd boven kwantiteit. 

Kruiswoordraadsel  wijn en  weetjes 

Horizontaal 

1.Primitivo 2.Topregio voor Torrontes 3. De grondstof voor 

de meeste rum 4. Hunter Valley, Mclaren Vale en Barossa 

Valley hebben één druif gemeen 5. methode om rosé wijn 

te maken. Bovengrondse opslagruimte voor wijn, meestal in 

vaten. 7. halfzoete Duitse wijn 8. Geef de belangrijkste druif 

van een AC Sauternes 9. kruising van pinot noir en cinsault 

10. Frans woord voor wijngaard 11. druif van de prosecco 

12. Achternaam van een bekend Amerikaans wijnjournalist 

13 . Ongegist druivensap bestemd voor vinificatie. 14. vet-

plant waar de tequilla van wordt gemaakt. 15. brix and bal-

ling 16. Combineer stevig vlees met wijnen die veel..... Be-

vatten 17. Hoeveel gram alcohol kan je lichaam per uur af-

breken. 18. Clare Valley en Eden Valley produceert wijnen 

van een topdruif 19 . afkorting Begrenzing bloedalchoholge-

halte 20. Amerikaanse whisky van hoofdzakelijk mais ge-

maakt 21. Duitse mousserend wijn 22. synoniem van Müller 

Thurgau 23. Bekende sub regio uit de Central Valley in Chili 

24. Welke druif bevat een DOC Gavi 

Verticaal 

1.Italiaans voor BGA wijnen 2.Phylloxera 3. Lokale druif 

voor lokale consumptie in Chili 4. Een druiventeler die ook 

wijn maakt, met name in de champagne 5. Wormpjes die 

de wortels van de druivenstok aantasten 6. Casablanca 

staat bekend voor zijn … 7. Mondgevoel 8. Oltalom Alatt 

Alló Eredetmegjelölés staat voor? 8. Malolactaat vergisting 

zet appelzuur om in? 9. Casta is Portugees voor? 10. Wijn-

gaard met name in de Bourgogne met slechts één eigenaar 

11. Duitsland is verdeeld in 13 kwaliteitsregio's. Twee re-

gio’s waarvan Baden zijn top voor pinot noir. Benoem de 

andere regio. 12. côte 13. Predikätswein met laagste sui-

kergehalte 14. Een van de belangrijkste appellations van de 

rechteroever te Bordeaux. 15. Portugese blauwe druif voor 

zachte, pruimachtige rode wijn 16. Meest aangeplante witte 

druivenras van Italië 17. Naam van een Beaujolais crus ge-

meente 18. In Spanje heeft deze benaming aan dat de wijn 

niet op houten vaten heeft gerijpt 19. Druif van DOCG Ba-

rolo 20. Bekende Hongaarse witte druif 21. Botrytis cinerea 

22.naam van een bekende rivier in de Bordeaux 


