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In deze folder nemen we je mee op 
reis langs verschillende producenten. 

Langs de oudste wijnstreek van 
Frankrijk, maar ook langs wijnhuizen 
die bekend staan als pionier als het 
gaat om innovatie en vernieuwing. 
We beginnen op de voorpagina 
met Bodegas Borsao: opgericht in 
1958 vanuit een wijncoöperatie, nu 
producent van de beste Garnacha 
wijnen uit de regio Campo de Borja. 
‘De Koning van de Garnacha’ wordt 
door wijnschrijver Robert Parker steevast 
beloond met zeer hoge punten en heeft 
al meerdere keren in de Top 100 van 
zijn meest favoriete wijnen gestaan.

Aan de binnenkant nemen we je mee 
naar de voet van de Mont Ventoux. 
In deze unieke appellation van de 
Côtes-du-Rhône maken de broers 
Frédéric en Alexandre Chaudière de 
topwijnen van Château Pesquié. Deze 
topkwaliteit wordt onderstreept door de 
vele waarderingen in de internationale 
wijnpers. En als we het dan over 
innovatie hebben, kunnen de bieren van 
Teo Musso, Birra Baladin, niet ontbreken 
in deze folder. Unieke, ambachtelijke 
bieren uit Piemonte, Italië, ontstaan 
uit een passie om te experimenteren. 
Nieuwsgierig naar wat deze folder verder 
te bieden heeft? Lees snel verder!

Vanaf €35,- aan 
Borsao wijnen, 
Jamón Serrano 

cadeau 
(t.w.v. € 8,99)
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 BODEGAS  
  BORSAO
 Het garnacha imperium

Tinto 
‘Amazing red wine’ 
Robert Parker´s Wine Advocate  
Perfecte kennismaking met 
het wijnhuis Borsao. Gemaakt 
van garnacha met een klein 
aandeel van tempranillo en 
cabernet sauvignon. 
Rijping op RVS tanks. 

 650 €
per fles

Borsao Bolé 
‘A wine with their land 
identified: young, rich and 
intense’ 
Robert Parker´s Wine Advocate  
Een blend van garnacha 
en syrah. De wijnstokken zijn 
15-30 jaar oud. Vijf maanden 
houtrijping op gebruikte Frans 
eiken vaten. 
JAMES SUCKLING 90/100 PNT. 

Borsao Tres Picos 
‘The Limited Edition of Garnacha’

Robert Parker´s Wine Advocate       
Het paradepaardje van 

Borsao. Gemaakt van oude 
wijnstokken 35-60 jaar die 
groeien op 600m hoogte. 

Vijf maanden houtrijping op 
nieuw Frans eiken. 
JAMES SUCKLING 

90/100 PNT. 

Borsao Tinto Selección - 
‘Possibly the single greatest dry 

red wine value in the world.’ 
Robert Parker´s Wine Advocate       

Een blend van garnacha, 
tempranillo, syrah. 

Rijping op RVS tanks. 
JAMES SUCKLING 

91/100 PNT. 

 895 €
per fles

 2195 € per fles

 995 €
per fles



Het Rhônedal is de oudste 
wijnstreek van Frankrijk. De 

wijntraditie gaat terug tot 600 voor 
Christus; toen deden Grieken hier al 
aan wijnbouw. Het productiegebied 
strekt zich lang en smal uit langs 
de oevers van de Rhône en is zo’n 
200 km lang. In het wijngebied 
rond de bekende Tour de France 
berg Mont Ventoux liggen de 
wijngaarden die vallen onder 
appellation AOC Ventoux. De 
wijngaarden liggen in een boog om 
de Mont Ventoux heen. De continu 
aanwezige Mistral wind zorgt voor 
ideale klimaatomstandigheden.  
In dit unieke klimaat produceert 
het fantastische wijnhuis Château 
Pesquié internationaal hoog 
gewaardeerde wijnen. 

Château Pesquié 
De broers Alex en Fred staan aan het 
roer bij Château Pesquié en vormen 
een perfect duo. Zij groeiden op in 
het landhuis, wat als sinds 1971 in bezit 
van de familie is. De wijngaarden 
liggen aan de voet van de Mont 
Ventoux, de ‘reus van de Provence’, 
die bijna tweeduizend meter 
hoog is. Hier heerst een bijzonder 
microklimaat: overdag is het heet, 
maar in de nacht stroomt er koele 
lucht langs de berg naar beneden. 
Hierdoor rijpen de druiven later en 
wordt er dus ook later geoogst. Het 
bijzondere klimaat heeft als uiteindelijk 
resultaat dat de wijnen van Château 
Pesquié een kruising zijn tussen de 
noordelijke en zuidelijke Rhônewijnen. 
In het hete zuiden van de Rhônevallei 
draait alles om grenache, maar 
ook syrah, mourvèdre, cinsault en 
andere druiven voor rode blends. 
Witte blends worden gemaakt van 
onder meer roussanne, viognier, 
grenache blanc en de lokale 
clairette. In het noorden is syrah dé 
druif voor rode wijn. Het is dus best of 
both worlds voor Château Pesquié.

Côtes-du-Rhône 
AOC Ventoux

€1,50
korting 
per fles
 bij 6 flessen

Château Pesquié Terrasses Blanc  
40% viognier, 20% roussanne, 20% clairette, 

20% grenache blanc  
Wijnmaker Alexandre: ‘Zeer plezierige 
zuren, die exemplarisch zijn voor de 

Ventoux. Bij verse geitenkaas met een 
drupje olijfolie erop, of bij een lekkere 

salade tijdens lunch en diner!’ 
WINE ADVOCATE 90/100 PNT. 

Château Pesquié 
Quintessence Blanc    

80 % roussanne, 
20 % clairette

Complexe geur met 
tonen van witte bloemen, 
tropisch- en exotisch fruit. 

De smaak is bijzonder 
rijk en vol met krachtige 

aroma’s van rijp fruit. 
Buitengewoon mooie 
cuvée voor het (kerst)

diner. Bij truffelgerechten, 
witvlees, vis en gerijpte 

geitenkaas. 
WINE ADVOCATE 

90/100 PNT. 

Château Pesquié 
Terrasses Rouge 

60% grenache, 40% syrah  
Hét vlaggenschip van Pesquié. 
Rijp zwart fruit met tonen van 

vanille en zwoele kruidigheden. 
Een zeer toegankelijke wijn die je 

met plezier drinkt. 
WINE ADVOCATE 90/100 PNT. 

Château Pesquié 
Quintessence Rouge  

80% syrah, 20% grenache 
De smaak zit vol met 

rijp zwart fruit, heeft een 
verfijnde kruidigheid en 

is uiterst elegant met 
een bijzonder lange 

en krachtige afdronk. 
Heerlijk geroosterd rood 
vlees, wild, zachte kazen 

(camembert, brie). Je kunt 
hem nu drinken, maar 

ook nog minstens 10 jaar 
bewaren! 

WINE ADVOCATE 
92-94/100 PNT. 

 1195 €
per fles

Recept
Kleurrijke Ratatouille 

Bereiding:   
1.  Snijd alle groenten klein. Snipper 

de ui & knoflook fijn. 
2.  Verhit olijfolie op hoog vuur in een 

grote koekenpan. Fruit hierin de ui 
& knoflook aan en voeg de tijm, 
rozemarijn en oregano toe.  

3.  Voeg de overige groenten toe en 
bak iets aan. 

4.  Na 5 minuten kunnen de 
tomatenblokjes er bij. Laat nog 10 
minuten zachtjes doorkoken en 
breng op smaak met peper en 
zout. 

Tip: lekker met vers foccaciabrood!

• 3 teentjes knoflook
• 1 rode ui
• 1 courgette 
• 1 aubergine
• 1 grote wortel
•  3 paprika’s, in drie 

verschillende kleuren 

• 1 theelepel tijm
• 1 theelepel rozemarijn 
• 1 theelepel oregano
• 400 ml tomatenblokjes 
•  ROI Olio Extra Vierge 

Olijfolie 
• Peper & zout

Ingrediënten (4 personen):

Wijn van de 
maand

Farfadet Grignan 
Les Adhémar

Côtes-du-Rhône  
grenache, syrah 

695 
€

Van

per fles

€ 7,95
Voor

€2,50
korting 
per fles
 bij 3 flessen

 2275 € per fles

Wijntip
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NOVEMBER 2021Acties zijn geldig t/m 28 november 2021. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

• Birra Baladin Lëon
• Château Pesquié Terrasses Blanc
• Château Pesquié Quintessence Blanc
• Château Pesquié Terrasses Rouge
• Farfadet Grignan Les Adhémar
• Bodegas Borsao Bolé

Gastrovino 
Proefdoos 

Ambachtelijke, Italiaanse bieren uit het dorpje Piozzo, ten 
zuiden van Turijn. Het is dit dorpje waar eigenaar Teo 

Musso in de jaren tachtig begint met het ontwikkelen van 
bier vanuit zijn ouderlijk huis. Na jarenlang experimenteren 
heeft Baladin inmiddels meer dan 30 soorten bier, waarbij 
een aantal is vernoemd naar de naasten van Teo Musso. 
Denk hierbij aan zijn zoon Isaac en toenmalige vrouw Nora. 

De bieren van Baladin zijn uniek, omdat deze niet worden 

gefilterd, niet worden gepasteuriseerd en hergisten op de 
fles. Dit is de reden dat het bier langzaam evolueert 
waardoor er een natuurlijke variatie in smaak ontstaat.

Tip: geniet van dit bier net als van wijn. Schenk het op de 
juiste temperatuur in het speciale Baladin Teku glas en 
combineer het met food. De juiste combinatie, 
gelegenheid en gezelschap zorgen voor een bijzondere 
ervaring die je niet zult vergeten! 

Birra Baladin

Inclusief gratis Glossy Magazine

6950
 €

Van

per 
doos

€ 79,45  
Voor

Birra Baladin Isaac 
“100% Italian white 

beer!”
Verfrissend in de 

mond, lichte body en 
toegankelijk. Op 

smaak gebracht met 
citrus, koriander en 
sinaasappelschillen.

Bier / spijscombinatie: 
Aperitief, vis en 
vegetarische 
gerechten.

Birra Baladin Nora – “Egyptian Ale”
Zacht in de mond met smaken van 

gember, specerijen en Khamut. 
Khamut, ofwel khorasan tarwe, is 
een ‘oergraan‘, een graansoort 

met een hoog eiwitgehalte en met 
zwakke gluten. 

Bier / spijscombinatie: Charcuterie, 
Thais en Indiase gerechten.

Birra Baladin Lëon – “The dark side of Italian beer…”
Vol en krachtig met smaken van zoete specerijen, 
chocolade, toffee en gedroogd fruit. Wist je dat dit 

oorspronkelijke kerstbier zo succesvol was, dat Teo besloot 
het bier het hele jaar beschikbaar te stellen? Om die reden 

veranderde hij de naam van het bier in Leön. 

Bier / spijscombinatie: chocolade, toffee en gedroogd fruit. 

Birra Baladin Xyauyù 
2004 is het geboortejaar van de 

unieke Xyauyú bieren. Limited edition 
bieren waar Teo volop experimenteert 

met fermentatie, houtrijping op 
whiskey- rum- en wijnvaten, oxidatie, 

en speciale kruiden. 

Zijn laatste experiment is de Xyauyú 
Kioke. Dit bier heeft 18 maanden in de 

open lucht gerijpt in een nieuw 
Kioke-vat (traditioneel Japans soja 

vat). Dit geeft het bier subtiele tonen 
van bessen, dadels en karamel, met 

een vleugje wierook en een 
kruidachtige afdronk. 

3250
 €

Van

per fles
50 cl

€ 34,95  
Voor

TEKU:
Birra Baladin oprichter Teo Musso wilde 

een glas creëren dat de zintuigelijke 
beleving van het bier zo goed mogelijk 
tot zijn recht zou laten komen.  Samen 
met biersommeliers en de Italiaanse 
bierexpert Kuaska, heeft Musso is het 

TEKU glas ontwikkeld. TEKU staat voor de 
eerste twee letters van Teo en Kuaska. 

Bij 3 flessen 
Birra Baladin 75 cl. 

ontvang je één 

Teku glas 
cadeau! 

(t.w.v. € 4,95)
*zolang de voorraad strekt 

 895 €
per fles
75 cl 895 €

per fles
75 cl 895 €

per fles
75 cl


