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Hoofdstuk 3: Klassieke Toppers

DATUM: 26 november 2022
SPREKER: Harry
LOCATIE: De Notelaar (Kasterlee)

Klassieke 
Toppers
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Agenda

1. Aanpak

2. Battle 1 – 3

3. Solo slim

4. Technische fiches

5. Nabespreking

Klassieke Toppers

Red CornerBlue corner
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Klassieke Toppers: Battle 1
Château Haut-Bages Liberal 2009 

Pauillac, Frankrijk

Black Stallion Cabernet Sauvignon 
2014 - Napa Valley, Califonië

Black Stallion Cabernet Sauvignon

• Jaar: 2014
• Wijnmaker: David Ostheimer

• Druivensoort: 93% Cabernet Sauvignon 7% Merlot

• Smaakprofiel: Droog & krachtig

• Land & streek: Verenigde staten, Napa Valley

• Wijnhuis: Black Stallion Estate Winery, Delicato family

• Vinificatie:
• Na de oogst worden de druiven geselecteerd en zorgvuldig gefermenteerd in 

roestvrijstalen tanks. Vervolgens rijpt deze rode wijn 18 maanden in Franse eikenhouten 
vaten.

• Proefnotities:
• Deze elegante wijn begint met aroma's van bramen, zwarte kersen en sandelhout. 

Smaken zoals zwarte bes, kruidnagel, cacao, ceder, vanille, venkel en lavendel worden 
gevolgd door zachte zuren en gekruide fruitafdronk.
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Black Stallion Cabernet Sauvignon

• Wijngaard:
• De 2014 Limited Release Napa Valley Cabernet Sauvignon is samengesteld uit verschillende wijngaarden uit 

de hele Napa Valley. De druiven zijn voornamelijk afkomstig van wijngaarden in de bergen. Deze wijngaarden 
op de bergtop staan bekend om het creëren van wijnen met intense kracht en concentratie. Een kleiner deel 
van de druiven komt uit de vallei, wat helpt om de textuur in balans te brengen en te verzachten. 

• Napa Valley is een van de kleinste wijngebieden ter wereld. Hij is half zo groot als Champagne, slechts 30 mijl 
lang en slechts 1-3 mijl breed. Ondanks zijn kleine omvang is het terroir van de vallei zeer divers, met een 
groot aantal microklimaten, meer dan 140 verschillende grondsoorten en grote variaties van noord naar zuid 
en van oost naar west.

• Meer dan twee miljoen jaar geleden botsten de tektonische platen van de Stille Oceaan en die van Farallon
op elkaar. Hun voortdurende slijpen, gecombineerd met vulkanische activiteit, creëerde de San Andreas-
breuklijn en twee bergketens die Napa Valley omringen.

• De zee spoelde in de loop der jaren herhaaldelijk in en uit de baai van San Pablo, waardoor meer dan tien 
alluviale waaiers ontstonden terwijl het water grind, slib en klei langs beide bergketens naar beneden 
voerde. Talrijke invallen van de zee hebben ook klei en zand afgezet op het zuidelijke uiteinde van de      
vallei. Als gevolg hiervan heeft de onderste vallei dichte, langzaam drainerende kleien, terwijl de       
bovenste vallei meer poreuze, sneller drainerende bodems heeft.

• De temperaturen variëren enorm tussen de boven- en onderkant van de vallei.

Château Haut Bages Liberal - Pauillac

• Jaar: 2009

• Wijnmaker: Claire Villars

• Druivensoort: 68% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot

• Smaakprofiel: Droog & krachtig

• Land & streek: Frankrijk, Bordeaux

• Wijnhuis: Château Haut Bages Libéral, 5ième Grand Cru Classé

• Vinificatie:
• Vinificatie is traditioneel in roestvrijstalen tanks en betonnen vaten. Maceratie duurt 18 tot 24 

dagen, waarna een rijping volgt barrique gedurende 16 maanden waarvan 40% nieuw.

• Proefnotities:
• De vintage uit 2009 heeft een intense paarsrode kleur. De neus is al open met veel zwart en rood 

fruit; maar ook bloemige tonen. De aanzet is vol en soepel. De smaak is krachtig en heeft een 
goede balans tussen frisheid, body en tannines. De afdronk is lang en volumineus. 2009 heeft 
karakter en een lang bewaarpotentieel. Het is een geweldige wijnoogst.
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Château Haut Bages Liberal - Pauillac

• Wijngaard:
• Deze cru is eigendom van Claire Villars-Lurton (net als Ch. Ferrière). Ch. Haut Bages

Libéral heeft een terroir bestaande uit drie percelen, mooi gesitueerd. Het eerste ligt 
rond het château, het tweede tegenover Ch. Pichon Comtesse (naast Ch. Latour) en 
het derde op het plateau van Ch. Lynch Bages (niet ver van Ch. Grand Puy Lacoste). 
Het zijn dus excellente percelen, die een wijn geven met stevige structuur, maar ook 
zeer elegant, en rijk aan fruit.

Klassieke Toppers

Red CornerBlue corner
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2. Solo slim: Mercurey “Clos des Barraults” 

• Wijnmaker: Michel Juillot

• Druivensoort: Pinot Noir

• Plantdata: 1972, 1980, 1995

• Terroir:
• klei-kalksteen, lichte mergel, grind en lichte kiezels op het oppervlak
• Blootstelling: Zuid – Zuidwest

• Vinificatie:
• Na een handmatige oogst volgt een selectie van de druiven op een sorteertafel.
• 100% wordt ontsteelt
• Maceratie in open vat voor 20 dagen 
• Alcoholische gisting op basis van natuurlijke gisten onder gecontroleerde temperatuur, 18 maanden in 

barrique, waarvan 30% nieuwe vaten. Malolactische gisting wordt volledig uitgevoerd.

• Proefnotities:
• Allen Meadows: “Je merkt een vleugje eikenhout op de rijpe neus van cassis, peper en aarde. De smaken 

zijn aangenaam en levendig en er is een duidelijke mineraliteit. De afwerking is subliem; evenwichtig, 
gefocust, gedetailleerd en ongelooflijk volhardend. Door zijn uitstekende kwaliteit is het een wijn die je 
niet mag missen. »

Klassieke Toppers: Battle 3

Cabernet Franc Gran Reserva
Humberto Canale 2016 Patagonië

Ördögárok Franc 2018

Gere Attila - Villányi, Hongarije
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Villányi ördögárok Franc, Gere Attila 

• Jaar: 2018

• Smaakprofiel: Droog & Soepel

• Land & streek: Hongarije, Villany

• Wijnhuis: Gere Attila

• Vinificatie:
• 100% Cabernet Franc rijpte 16 maanden op nieuw (80 %) en gebruikt (20 %) 

eikenhout. Het resultaat is deze schitterende Cabernet Franc die krachtiger en 
verfijnder is dan zijn meeste Franse soortgenoten.

• Proefnotities:
• Cabernet Franc van Gere Attila uit Villany, Hongarije. Een complexe en veelzijdige 

wijn die de aroma’s van kersen, pruimen, en cacao in zich heeft. Maar ook       
kruiden en specerijen laten zich gelden in deze krachtige Cabernet Franc.

Villányi ördögárok Franc, Gere Attila 

• Wijngaard:
• Op de 60 hectare grote Ördögárok - die deels tot Villány, deels tot Nagyharsány

behoort – wordt er op 15 hectare druiven verbouwd.
• Sinds 2001 heraangelegd, wat zorgt voor 17 jaar oude wijnstokken. 
• Het is een behoorlijk steile helling, 20-25% 
• Terrasbebouwing was nodig op sommige delen
• De bodem bestaat uit löss en rode klei op basis van kalksteen en dolomiet. Op 

sommige plaatsen worden kalksteen, Jura-kalksteen, Trias-dolomiet gemengd met 
löss. 

• Het is een diepe vallei met 2 microklimaten: 
• Voor de lager gelegen delen, in de vallei, stagneert de hete lucht met een hoge 

luchtvochtigheid
• Voor de hoger gelegen delen, omgeven door bossen, is een kouder klimaat kenmerkend, 
→ pinot noir en cabernet franc voelen zich hier uitstekend
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Cabernet Franc Gran Reserva - Humberto Canale

• Jaar: 2016

• Smaakprofiel: droog en krachtig

• Land & streek: Argentinië, Patagonië, Rio Negro valle Alto

• Wijnhuis: Humberto Canale

• Vinificatie: 

• De 100% Cabernet Franc rijpte op nieuwe Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten 
gedurende 12 maanden, gevolgd door botteling en verdere flesrijping gedurende 6 
maanden voordat deze wordt vrijgegeven. 

• Proefnotities: 
• De wijn heeft een heldere robijnrode kleur met paarse reflecties. In de neus         

combineert het intense boeket van rijpe rode bessen zich met hints van kruiden,         
jam, honing en vanille. Het is een wijn met een goede structuur, modern en                
goed afgerond, met een lange en elegante afdronk

• Wijngaard:
• De Alto Valle del Río Negro is een baanbrekend wijngebied en de bron van vele van 

de beste wijnen in Argentijns Patagonië. Hier wordt gebruik gemaakt van oude 
wijngaarden gelegen in General Roca, Alto Valle del Río Negro, Patagonië

• De wind is een typisch kenmerk van Río Negro. Het zijn westenwinden, intens, 
droog, constant en fris die meewerken aan de gezondheid van het cluster. Deze wind 
zorgt ervoor dat de wijnstok een afweersysteem genereert door de schil dikker te 
maken, wat zorgt voor een hogere concentratie en meer kleur in de wijnen.

• In de Rio Negro hebben zich alluviale bodems gevormd door gletsjers die het 
Patagonische oppervlak miljoenen jaren bedekten. Toen de gletsjers zich 
terugtrokken, bleven er lagen van verschillende materialen achter. Daarom vinden 
we daar tegenwoordig arme gronden vol steen, zand, klei en calciumcarbonaat.

Cabernet Franc Gran Reserva - Humberto Canale
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Klassieke Toppers
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Klassieke Toppers: Battle 2

Tenuta San Guido Guidalberto 

2015 –Toscane, Italië

Tinto Reserva - Lopez Christobal

2013 - Ribera del Duero, Spanje
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Tinto Reserva - Ribera del Duero

• Vintage: 2013  

• Benaming: Ribera del Duero ( Castilla y León , Spanje)

• Wijnmaker: Lopez Cristobal

• Druiven: Merlot , Tinta del País

• Vinificatie:

• Na een maceratie van minimum 6 dagen, vindt de alcoholische gisting plaats bij een temperatuur van 30º. De 

afwerking duurt 16 maanden en vindt plaats in Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten tussen één en drie 

jaar oud. López Cristóbal Reserva rust nog twee jaar in de fles alvorens te worden verkocht.

• Proefnotities:

• Het is een intense kersenrode wijn, met paarse tinten. Het boeket komt complex over en is gevuld met 

aroma´s van kers, (rijpe) zwarte bes, vanille en specerijen.

• Mond: breed, vlezig, harmonieus, geconcentreerd, aangenaam en krachtig, 

kruidig, lekker en soepele tannines. Lange afdronk!

Tinto Reserva - Ribera del Duero

• Wijngaard:

• Ribera del Duero ligt helemaal in het binnenland van Spanje tussen twee gebergtes in. De wijngaard ligt 

op ongeveer 750 meter boven de zeespiegel. De ondergrond is opgebouwd uit kalksteen, veen, klei en 

mergel, en het klimaat is daar nogal extreem met koude winters en droge, hete zomers. Temperaturen 

lopen van -18˚in de winter tot wel 40˚ in de zomer. Het verschil tussen dag- en nachttemperaturen is 

enorm, waardoor de druiven complexe aroma’s ontwikkelen en behouden ze hun zuurgraad.
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Tenuta San Guido - Guidalberto

• Vintage: 2015  

• Benaming: Guidalberto

• Wijnmaker: Tenuta San Guido

• Druiven: Merlot , Cabernet Sauvignon

• Vinificatie:

• Fermentatie in temperatuurgecontrolleerde roestvrije tanks, de temperatuur overschreed nooit de 30°C. De 

maceratie vond plaats gedurende ongeveer 10-11 dagen voor de Merlot en 11-14 dagen voor de Cabernet 

Sauvignon. Tijdens de fermentatie werd frequent overgepompt. Ook een malolactische gisting vond plaats in stalen 

tanks. Nadien volgt een rijping van ongeveer 15 maanden in zowel Franse als Amerikaanse barriques met een 

rustpauze van 3 maanden in de fles.

• Proefnotities:

• De wijn heeft een fraaie granaat-rode kleur en is medium bodied. Mooie aroma's met frambozen en donkere      
fruit gevolgd door leer, kruiden, espresso en een subtiele houttoets.

• De smaak is vol met een zekere concentratie en voorbeeldige fruittannines. Typische bordeauxblend van cabernet
sauvignon en merlot, met veel Italiaanse flair. Je voelt de weelderige zachtheid van de Merlot in de mondaanzet.

Tenuta San Guido - Guidalberto

• Wijngaard:
• Tenuta San Guido's Guidalberto is afkomstig van een wijngaard die is aangeplant op 

een mozaïek van bodem rijk aan kalksteen, kiezels en klei. Deze terroir, gelegen op 
een hoogte tussen 100 en 300 meter boven de zeespiegel, heeft een zuid-
zuidwestelijke ligging.

• De ‘Guidalberto’ is de 'andere' wijn van Tenuta San Guido. De eerste jaargang dateert 
van 2000. De druiven die voor de productie van deze wijn gebruikt worden, zijn deels 
afkomstig van eigen wijngaarden en deels van gehuurde wijngaarden van 
familieleden van de Markies Incisa della Rochetta. Ze liggen allemaal in Bolgheri, 
binnen de grenzen van de DOC Sassicaia.
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