
30.10.2017   Hotel Beveren -  Beveren – Noordelijke Côtes-du-Rhône door Hans en Gino 

Noordelijke Côtes du Rhône 
 
 
Opzet van de avond: 

 
Nu de herfst is gelanceerd wordt het stilaan tijd om uit te kijken naar mooie wijnen die we de 
komende maanden bij een stukje wild of een dampend stoofpotje kunnen waarderen. Gino en 
Hans hebben voorbije zomer de Noordelijke Rhône uitgekamd. Daarbij werden vrijwel alle 
AOP's bezocht en bestudeerd en werd er uiteraard ook uitgebreid geproefd.  
Ze kunnen dus met proefondervindelijke kennis van zaken een overzicht brengen van het 
klimaat, de druiven, de geschiedenis en de bodem. Maar zoals Hans zo poëtisch wist mee te 
delen: ’the proof of the pudding is in the eating’, het blijft zeker niet bij informatie alleen, want we 
gaan 3 witte en 6 rode Noordelijke Rhône-wijnen proeven en bespreken.  
Stéphane Ogier, Délas, Jaboulait Ainé, Chapoutier,... en nog andere pareltjes... daar kun je niet 
voor thuisblijven.  

Hans en Gino verrassen ons met Noordelijke Rhône  

 1. Saint-Péeray 2015  – Cave de Tain – Fleur de Roc – Marsanne - Rousanne  –   13,5% -  
19,70 Euro  

De grote caves van Tain l’Hermitage verbouwen deze wijn. 36hl/ha. Saint-Péeray heeft ongeveer 85ha 
wijngaard. Beste cave cooperative van Frankrijk, verwerkt meer dan 1000 ha uit de Noordelijke Rhône. 
Strenge selectie met sélecteur trioptique. Deze wijn wordt gedeeltelijk op vat vergist, daarna 12 maanden 
eik. 

1. Kleur: lichtgeel met schitterende fonkelende spiegel. 
2. Neus: begin met een aanzet van terroir, bloemen, jasmijn, meloen, fijn wit fruit, mineralen.  
3. Mond: complexe aanzet met appel en mooie fijne minerale tonen. Volle stevige wijn met iets lagere 

aciditeit. Niet vettig of zwaar, goed gestoffeerd. Geen puntige zuren, niet plomp. 
4. Afdronk: afgesloten door een finale met een leuk bittertje. 
5. Conclusie: aangename frisse, kwaliteitsvolle afdronk. Prima start. 

 

 2. IGP des collines rhodaniennes 2015 – Les Vins de Vienne - Taburnum 2015 -  Viognier  
– 14%  -  45 Euro 

Het domein is ee vignoble rond Seyssuel – 45 ha (maar groeiend) opnieuw beplant vanaf 1996. 
Schitterende wijnen die vaak Côte-Rotie overklassen. 100% viognier op schistes quartzieux et micacés, 
zuid tot zuidoost geöriënteerde hellingen. Volledig natuurlijke bio vinificatie. 17 maand op lies en op Franse 
eik.  
 
1. Kleur: mooi, dieper lichtgeel met meer fonkeling. 
2. Neus: complexe en meer intense neus met kweepeer, citrus. Grote intensiteit, honing. Flatterend en 

mineraal. 
3. Mond: mooie ronde aanzet, met frisse citrus zuren, karaktervol, mooie rondeur. Een spoortje meer hout, 

zeer klassevol. Lijkt lichtvoetiger, maar de fraîcheur is zo intens. 
4. Afdronk: rijpe volle wijn met mooie rondeur en lengte. 
5. Conclusie: schitterende kwaliteit en finesse. Ideaal om toch in je kelder te leggen. 

 

 3. Hermitage 2015 – Chapoutier – Chante–alouette  - Marsanne  –   13,5% -  70,20 Euro  

Witte Hermitage is op de Hermitage-heuvel voor 25% aangeplant. Het domein Chapoutier maakt er 100% 
marsanne afkomstig uit 3 lieu-dits: Méal, Les Murets en Chante-Alouette. Gedeeltelijke vergisting op houten 
vaten en daarna 10 maand op eik. Sélection parcellaire.  
De etiketten op de flessen van Michel Chapoutier hebben een reliëf met Brailleschrift. 



1. Kleur: licht strogeel, nog iets intenser dan de vorige. 
2. Neus: iets gesloten immobiel, fijne zuurtjes, caramel en fruit met peer, stekelbes, perzik, appel en 

kruidigheid. Discreet en klassevol. 
3. Mond: rond openend met prikkelend prettig fruit, iets zoet, abrikoos, kruidigheid, veel aroma’s. Fijn 

bittertje. Compact. 
4. Afdronk: goeie vulling en molligheid met kruidige aroma’s en een mooie aangename finale.  
5. Conclusie: klassevolle krachtige wijn. Wijn met goed ouderingspotentieel. 

 

 4. Crozes-Hermitage 2015  - Chapoutier – Les Meysonniers – Syrah  –   13,5% -  22,20 
Euro 

Het domein Chapoutier maakt op “Les Meysonniers” een 100% Syrah van stokken van 25 jaar. Verouderen 
in betonnen tanks gedurende ongeveer 12 maand.  
 
1. Kleur: mooie dieprode tot paarse kleur, met een fijn paars lichter randje. Lichte tranen.  
2. Neus: een toets van cassisfruit, lichte toets van eucalyptus, violet, bloemetjes, dierlijk in de start.  
3. Mond: fruit gecombineerd met zuren en aangename tannine, soepel, rond en met potentieel voor een 

kortee veroudering. 
4. Afdronk: eenvoudige wijn met lekker vineus karakter.  
5. Conclusie: lekkere jonge wijn met een eenvoudige structuur. 

 

 5. Saint-Joseph - 2015  –  Cave Saint-Desirat  –  Septentrio  –  100% Syrah –   13,5% -  
16,00 Euro 

De Het domein Clos Naudin, is gesitueerd op de “première côte de Vouvray”, stokken van 37 jaar.  
Mechanische reiniging van de wijngaard. Er wordt zZo min mogelijk gebruik gemaakt van chemische 
middelen. Oogst gebeurt manueel in kleine bakjes. Pneumatische  persing. Geen malolactische gisting om 
de zuurtegraad en de spanning in de wijn te behouden. Korte élevage gedurende 6 tot 8 maand. Geen 
nieuw vat. 
  
1. Kleur: diepe kleur, paarsrood, meer fonkelend dan de vorige. 
2. Neus: mooie intense cassis neus met edel jong fruit, leuke rode en zwarte bessen. Finesserijk 
3. Mond: zeer intense aanzet met frisse zuurtjes en groot proefspectrum van jong rood fruit. Mineralen. 

Prachtig. 
4. Afdronk: korte en lichte afdronk met grote fraîcheur. 
5. Conclusie: drinken in zijn jeugd. Jonge wijn in een topjaar. 
 

 6. Saint-Joseph – 2014 – Delas – CuveeCuvée Parcelaire – Sainte-Epine – 100% Syrah  –   
13,5% -  43,00 Euro 

Het domein Delas legt deze wijnen 50% op nieuw vat en 50% op 1 jaar oud vat.  
 
1. Kleur: iets evolutie, maar mooie kleur.  
2. Neus: complexe kruidigheid, witte peper, viooltjes, zwart fruit, braambes, blauwe bes. Finesse van 

Delas. Groter terroir.  
3. Mond:  Materie en balans met veel fruit, veel fraîcheur, met subtiele tannine, mooie houttoepassing.  
4. Afdronk: grote lengte, veel diepgang en lengte. Dit is klassevol. 
5. Conclusie: grote finesse 

 

 7. Cornas  - 2013 – Paul Jaboulet-Aîné – Les Grandes Terrasses - Syrah  –   13,5% -  
33,50 Euro 

Het domein Paul Jaboulet-Aîné, overgenomen door de familie Frey, maakt hier Les Grandes terrasses 
2013.  Deze 100% Syrah, 50% nieuw hout, 50% op 1 jaar oud hout gedurende 15 maand   -   in 
biodynamie. 
 



1. Kleur: mooie licht geëvolueerde kleur, fonkelende spiegel, trage tranen. 
2. Neus: Evolutie in neus met kruidigheid, zoethout, leder en aards. Gestoofd fruit, mooi, leer. Heel mooi 

fris pallet. 
3. Mond: prima zoetzuur balans, mooie fruit en peperig. Oogt en smaakt iets ouder dan hij echt is. Lekker. 
4. Afdronk: strakkere finale met mooie soueplesse. 
5. Conclusie: mooie diepgang en lengte in een moeilijk jaar. 
 

 8. Côte-Rotie 2011 – Stéphan Ogier – Reserve – Syrah  –   12,5% -  60 Euro 

Het domein is de absolute top en werkt met 100% Syrah. Aan de voet van de Côte Rotie heuvel maakt hij 
prachtige wijnen. 
  
1. Kleur: prachtige kleur, intens, licht geëvolueerd, maar intens. 
2. Neus: heerlijke zuiver fruit, prachtige complexiteit, restje fruit, leder, fabuleus kruidig. 
3. Mond: prachtige entree, iets lichter maar bijzonder evenwichtig met frisse zuurtjes en heerlijke 

secundaire aroma’s  van deze neus met een krachtige structuur van honing, gekonfijt fruit, extractie, 
exotisch, onderliggende kruidigheid, complexiteit, rond en gedekt met fruit en mooi zuur. Romig., 
Eelegantie primeert op de kracht. Bbijna een pinot structuur in de Rhône. 

4. Afdronk: orgastische afdronk van een te jonge wijn. 
5. Conclusie: prachtige wijn met grootse kwaliteit. 

 

 9. Hermitage 2014 – Delas – Domaine des Tourettes – Syrah  –   13,5% -  65 Euro 

Het domein maakt een ‘domaine des Tourettes’  op de Hermitageheuvel. 100% Syrah met L’Ermite, le 
Sabot en Les Bessard.  Vergisting in betonnen kuipen daarna opvoeding op vat.  
  
1. Kleur: krachtige rode kleur met grote diepgang. Mooie glycerinerijke tranen. 
2. Neus: finesserijke neus met zuiver fruit, rijpe bramen en viooltjes, tegelijk ook rijp gekonfijt fruit, honing, 

banaan, acaciahoning,   
3. Mond: prachtige overname  van deze neus met een krachtige structuur, nooit impressie van alcohol.  

Jonge indrukken van fruit met grote diepgang. Nooit ruw, wel finesse met floraal ondersteunde stijl.  
4. Afdronk: orgastische afdronk van een te jonge wijn. 
5. Conclusie: prachtige wijn met grootse kwaliteit en een fantastische stijl 

 
 

Gino en Hans lieten ons genieten van een klein, weinig productief, maar groots wijngebied. Ze brachten 
deze regio op een superbe manier in een positief daglicht. 
 

 


