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HENSCHKE GEPROEFD MET JOHANN HENSCHKE
Eind juni was Johann Henschke in Nederland. Johann, geboren in 1983, is de zesde generatie van
de familie Henschke en de oudste van Stephen en Prue’s drie kinderen. Tijdens twee proeverijen,
in het Kaiko (Conservatorium Hotel Amsterdam) en Restaurant het Koetshuis (Bennekom) werd
het weer duidelijk; de wijnen van Henschke behoren tot de wereldtop. Al ruim 20 jaar lang ontvangt
Wijnimport J. Bart een kleine allocatie van deze wijnen die op elke wijnkaart thuis horen. Omdat
wij rechtstreeks inkopen zijn onze prijzen laag, zeker internationaal gezien. Uw wijnadviseur en onze
verkoopbinnendienst adviseren u graag over de beschikbaarheid van de wijnen van Henschke want
op = op!
In de Nederlandse pers
René van Heusden: “De nodige zwaargewichten waren op de proeverij van Australische topwijnen
van Henschke afgekomen. We beleefden een werkelijk sublieme proeverij begeleid door Johann
Henschke. Geweldige wijnen. Australische top.”
Hubrecht Duijker: “Henschke geniet een grote reputatie. Slechts 10 procent gaat over de grens, en sinds
twee decennia deels naar Nederland. Enkele van die wijnen heeft Johann persoonlijk laten proeven,
inclusief zeldzame oudere jaargangen, waarbij opviel hoe fris en vitaal eigenlijk alle rode wijnen nog
smaakten. Een mooie, niet al te prijzige kennismaking met de collectie vormde de Henschke Henry’s
Seven 2013, een levendige, ferme Barossa met de kenmerkende frisheid. De Henschke Mount
Edelstone 2012 presenteert eveneens frisheid met veel sap en meer complexiteit. Zeer verfrissend
en daarmee zomers zijn de witte wijnen. Zoals de knisperende, loepzuivere Henschke Tilly’s Vineyard
2013 en de Henschke Innes Vineyard Pinot Gris 2013, ook weer fris gestijld met tegelijk fris-zachte
fruittonen en wat notigheid.”

WIJNIMPORT J. BART BEEMSTER B.V.
‘Fort Benoorden Purmerend’
Kwadijkerweg 8
1461 DW Zuidoostbeemster
T 0299 - 689 111
F 0299 - 689 110
verkoop.beemster@wijnimportbart.nl

WIJNIMPORT J. BART AMSTERDAM B.V.
‘Food Center Amsterdam’
Jan van Galenstraat 4
1051 KM Amsterdam
T 020 - 449 60 60
F 020 - 449 60 61
verkoop.amsterdam@wijnimportbart.nl

LANCERING CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD
AMBASSADEURS EN DE EERSTE VINTAGE 2006
Baron Philippe Sereys de Rothschild was in juli in Amsterdam om ’s werelds eerste Champagne
Barons de Rothschild Ambassadeurs schilden uit te reiken. 19 Nederlandse restaurateurs ontvingen
het prachtige schild persoonlijk van de Baron tijdens een boottocht over de grachten. Daarna werd
de eerste Champagne Barons de Rothschild Vintage gelanceerd in De L’Europe in aanwezigheid van
de Ambassadeurs en pers. Zie www.wijnimportbart.nl/ambassadeurs voor meer informatie.
De Vintage Brut 2006 is de eerste vintage champagne van Champagne Barons de Rothschild. Gemaakt
van 100% chardonnay waaraan een op hout gelagerde liqueur d’expedition, gemaakt van druiven van
de beroemde Grand Cru wijngaard Clos du Mesnil, wordt toegevoegd. In totaal zijn er slechts 4.500
flessen geproduceerd en worden slechts 2.500 flessen voor de komende twee jaren beschikbaar
gemaakt voor de gehele wereld. Wijnimport J. Bart heeft er iets meer dan 200 flessen mogen bestellen. Deze champagne is beschikbaar op allocatie vanaf november 2015 met een verkoopprijs van
€ 143,00 exclusief B.T.W. per fles.
Uw wijnadviseur adviseert u graag over de mogelijkheden van het Champagne Barons de Rothschild
Ambassadeursprogramma en de Vintage Brut 2006.
In de Nederlandse pers
Gert Crum: “Werkelijk extreem goede Champagne Blanc de Blancs Vintage 2006. De non vintage is
goed, maar dit is groots. Een découverte!”
René van Heusden: “Een waardige primeur met een aangenaam hoge doordrinkfactor. Jammer alleen
dat er zo weinig van beschikbaar is.”

POSTADRES WIJNIMPORT J. BART
Postbus 231
1440 AE Purmerend
Holland
www.wijnimportbart.nl
www.wijnimportbart.nl/facebook

Deze aanbieding is geldig vanaf maandag
14 september t/m vrijdag 6 november
2015. Prijzen en jaren zijn onder voorbehoud, netto per fles en exclusief B.T.W.
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AANBIEDING
TE MATA ESTATE, HAWKE’S BAY, NIEUW-ZEELAND

WITTE WIJNEN
PICPOUL DE PINET

DOMAINE MURET, Languedoc
Door het hoge concentraat van deze picpoul van eigen wijngaarden is deze wijn zeer
goed inzetbaar bij smaken die in het najaar verkrijgbaar zijn. Mooie ronde zilte inzet
met tonen van citrus, mango, grapefruit en bloemen. WIJN EN SPIJS: mosselen, warme en
koude visgerechten en soepen waarin schelp- en schaaldieren zijn verwerkt.
w
1
Domaine Muret Picpoul de Pinet
2014
van 5,30 voor 4,60

MÂCON-PÉRONNE DOMAINE DU BICHERON
DANIEL ROUSSET, Mâconnais

“Echt een eerlijk en heerlijk glas Bourgogne”; is wat we vaak horen van ons team en
relaties. De 2014 is rond en fris met een fluwelen aanzet en een hint van tropisch fruit.
Gefermenteerd en gelagerd voor 4 maanden in RVS. WIJN EN SPIJS: mooie schenkwijn per
glas en als arrangementswijn bij geroosterde vis.
w
Mâcon-Péronne Domaine du Bicheron
2014
van 6,85 voor 5,90

TOKAJI BÉRES NAPARANY DRY
Te Mata Estate is het oudste wijnhuis van Nieuw-Zeeland en de maker van de
enige icoonwijn uit dit nog relatief jonge wijnland, genaamd Coleraine. Van alle
wijnen die in Nieuw-Zeeland worden geveild zijn 60% Te Mata Estate wijnen. Ook
al zijn de wijnen (nog) niet zo bekend in Nederland, internationaal heeft de Te Mata
Coleraine een cult status. Zo schrijft James Suckling (Wine Spectator): “The legendary Cabernet Sauvignon and Merlot blend of NZ. New Zealand’s Sassicaia.” Andrew
Callard geeft de volgende beschrijving (Gourmet Traveller Wine): “Coleraine is an
enduring classic... a New Zealand first growth. An elegant, powerful red that thoroughly deserves its cult status.” En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Te Mata
Estate is daarom de Bordeauxblend koning van Nieuw-Zeeland.
Van het topjaar 2013 hebben wij een bescheiden allocatie kunnen krijgen van
de Coleraine (100 punten door WineOrbit en € 44,90 per fles). De 2014 Estate
Vineyards Merlot-Cabernets, een jaar dat in een adem wordt genoemd met 2013
en beide door velen bestempeld als “de vintage van de eeuw”, is een fraaie introductie. Ook ontvangen de chardonnay’s van Te Mata al jaren hoge scores door zijn
perfecte balans tussen elegant steenfruit, natuurlijke spannende zuren en gebalanceerd houtgebruik.
ww

Te Mata ‘Estate Vineyards’ Chardonnay

rr

Te Mata ‘Estate Vineyards’ Merlot-Cabernets 1
2014
Merlot 50, cabernet sauvignon 27 en cabernet franc 23%

1

2013/2014 van 10,95 voor 9,80
van 10,95 voor 9,80

BÉRES, Tokaj

Een blend van hárslevelü 60 en furmint 40% waarbij de furmint is gefermenteerd in
RVS tanks en de hárslevelü in vaten van Hongaars eiken. Hierna worden ze geblend,
waarna nog een rijping van drie maanden plaats vindt in gebruikte houten vaten.
De geur is intens, een boeket van lindebloesem, iets van honing, kweepeer en rijpe
tonen. In smaak een mooie balans tussen zuren en romigheid. Enigszins mineraal met veel bloemigheid
en aroma’s van rijp wit fruit en kruiden. Een ideale wijn voor het uitdagende spel tussen sommelier en
chef om tot een bijzondere combinatie te komen. WIJN EN SPIJS: bij in roomboter gegaarde gerechten,
gegrild gevogelte, (zoetwater)vis, gerechten uit de Aziatische en Arabische keuken.
ww
Tokaji Béres Naparany Dry
2012
van 7,90 voor 6,90

ROSÉ WIJNEN
LES GRÈS GRENACHE ROSÉ

LES VIGNERONS DE PUISSERGUIER, Languedoc
De witte en rode wijnen van Les Grès zijn zeer populair door hun eerlijke fruit, fijne
zuren en het herkenbare karakter van de druif. Zo ook de rosé van Les Grès, gemaakt
van voornamelijk grenache met een klein percentage cabernet franc. Een zalmroze
gekleurde rosé met vers bessig fruit in de geur en smaak. WIJN EN SPIJS: Als aperitief,
huiswijn en lichte voorgerechten.
p
1
Les Grès Grenache Rosé
2014
van 3,98 voor
3,50
Bij 240 flessen 3,30

AANBIEDING
RODE WIJNEN

DIEMERSDAL PINOTAGE

LEYDA ‘CLASSIC’ PINOT NOIR

Durbanville is een van de oudste wijngebieden van Zuid-Afrika waar het fraaie,
glooiend heuvelgebied aan op 20 km afstand van de zee zorgt voor een perfecte
combinatie van ondergrond en klimatologische omstandigheden. Na de gisting op
roestvrij staal rijpt de wijn 14 maanden op Franse eiken barriques vaten van 225
liter waarvan ieder jaar 30% wordt vernieuwd. Wijn met een verleidelijke complexe neus, met in de geur een hint van de karakteristieke aardse tonen, waarin de smaak rood fruit,
kruiden/specerijen en een toets van cacao de boventoon voert. WIJN EN SPIJS: wilde eend en patrijs met
bittere groenten als witlof en spruitjes.
rr
Diemersdal Pinotage
2014
van 7,85 voor 6,90

DIEMERSDAL ESTATE, Durbanville

VIÑA LEYDA, Leyda Valley

DOMAINE DE PEYRELONGUE SAINT-EMILION GRAND CRU
DOMAINE CASSAT ET FILS, Saint-Emilion

Viña Leyda’s Chief Winemaker Viviana Navarrete was op 10 en 11 september j.l. na
5 jaar weer even in Nederland. Tijdens een proeverij kwam haar geroemde passie
voor o.a. pinot noir duidelijk naar voren. Deze passie wil ze graag met al onze rela
ties delen door het aanbieden van haar ‘Classic’ Pinot Noir.
Kijk op www.wijnimportbart.nl/passie-voor-pinot voor Viviana’s uitleg over deze
wijn. 30% van de ‘Classic’ Pinot Noir ondergaat houtlagering in oude Franse barriques en heeft een
aangename geur van jong rood fruit als aardbei en kers. Stevige inzet, kruidig, een zuivere frisheid,
weer gezond rood fruit, met zachte, milde tannines in de afdronk. Een duidelijke ‘koel klimaat’ pinot
noir. WIJN EN SPIJS: carpaccio van rund of wild, eendenborst, charcuterie en gegrild varken.
r
1
Leyda ‘Classic’ Pinot Noir
2014
van 6,25 voor 5,50

Als exclusieve leverancier voor de horeca zoeken wij ook wijnen die nu prachtig op
dronk zijn. Zo is het in deze tijd van het wildseizoen het schenken van een mooi
gerijpte Bordeaux een bijzonder feest voor vele gasten. Al vele jaren voeren wij
exclusief deze Saint-Emilion Grand Cru. Het succes is de zeer goede prijs/kwali
teitsverhouding. Zo ook in het goede klassieke jaar 2004. Het is een blend van
merlot 60, cabernet franc 30 en cabernet sauvignon 10%. De wijn geeft complexe lagen van rood
fruit, champignon, leer, tabak en stal. WIJN EN SPIJS: wildgerechten, stoofschotels en gerechten waarin truffel
en champignons als morilles in verwerkt zijn.
rr
Domaine de Peyrelongue Saint-Emilion Grand Cru 2004
van 10,80 voor 7,85

RIBERA DEL DUERO ARZUAGA ‘CRIANZA’
BODEGAS ARZUAGA NAVARRO, Ribera del Duero

MONFERRATO ‘MONTEJ ROSSO’ BARBERA
VILLASPARINA, Piemonte

De flessen van Villa Sparina wijn zijn zeer herkenbaar en de meeste van onze relaties kennen
deze door de vele jaren dat Wijnimport J. Bart al werkt met deze producent. Het gaat echter
om de inhoud, die naar mate de wijngaarden ouder worden blijft verbeteren. Deze barbera
heeft de gelaagdheid van vers rood fruit, een toets animaal, aards, gebalanceerd met fijn
houtgebruik. WIJN EN SPIJS: een mooie wildwijn bij een tussengerecht of hoofrechten met duif of
fazant.
r

Monferrato ‘Montej’ Barbera

2013/2014 van 6,15

voor 5,00

De tinto fino (90), cabernet sauvignon(7) en merlot (3%) waarvan deze wijn wordt
geproduceerd komen van de oudste wijngaarden van Finca La Planta. De stokken
staan op een hoogte van 911 meter op klei en kalksteen bodem. Deze crianza heeft
12-14 maanden lagering gehad op Amerikaans (50%) en Frans (50%) eiken en 1 jaar
fleslagering. Mooi stevig rood fruit, met nuances van tutti frutti, chocolade en vijgen.
Heerlijk complex, zacht en romig van smaak. Arzuaga Navarro behoort tot de beste
producenten van dit mooie wijngebied. WIJN EN SPIJS: gebraden hert en ree biefstuk met een stevige saus.
r r r Ribera del Duero Arzuaga ‘Crianza’
2012
van 15,50 voor 13,75

