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Languedoc-Roussillon: Domein in de kijker 

 

Château Camplazens AOC La Clape 

 

Château Camplazens, dit schitterende wijndomein in het hart van de Languedoc, werd in 2001 

overgenomen. Susan en Peter Close, uit het noorden van Engeland, hebben altijd een passie gehad 

voor lekker eten en de bijpassende goede wijnen. Toen de kinderen uit het huis waren, besloten ze 

hun droom te volgen en gingen op zoek.  

Een wijngaard met karakter, gelegen op de plaats van een Romeinse nederzetting op de top van de 

kalkstenen berg, met uitzicht op de zee. Het was echter niet door de schoonheid van de natuur maar 

door de wijnen dat Susan en Peter op slag verliefd werden na hun jarenlange zoektocht. 

Susan en Peter trachten om wijnen te produceren die werkelijk van wereldklasse zijn en de smaken 

en aroma's van dit zeer speciale microklimaat La Clape, weer te geven in hun wijnen. 

Ondertussen is hun klantenbestand uitgebreid naar 26 landen. 

 

1. Château Camplazens -  Viognier (wit) 

 

100% Viognier, monocépage 

 

Een witte wijn met een groot karakter en charme, geproduceerd uit een mix van 100% viognier 

druiven van zowel jonge als 60 jaar oude rijpe wijnstokken. 

Dit trendy druivenras is oorspronkelijk afkomstig van de heuvels en de valleien ten zuiden van 

Lyon. In 2002 werd in Condrieu (Rhône) een kweekkas opgericht waar een zestigtal klonen 

werden verzameld.   

 

Een hoge intensiteit. Strogeel in het glas met groene en gouden reflecties. 

De geur van rijpe peren en vooral Poire Williams met toetsen van  

abrikozen, ananas en viooltjes. Volle smaak met een exotisch tintje, nadruk op het fruit en de 

rondheid waarin de nodige frisheid behouden blijft en een lange afdronk. 

Een uitstekende begeleider van de Aziatische keuken en ook van vis met romige sauzen, krab, 

kreeft, crème brûlée en fruitdesserten als u niet houdt van zoetere wijnen. Zelfs als aperitief 

voor de liefhebbers. 

We raden u aan hem te schenken tussen de 10 en 13°C. 

Is optimaal om nu te drinken en de ideale begeleider bij uw feestmaaltijd. 

 

Verkoopprijs BTWi: €10,50 
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2. Château Camplazens - Grenache (rood) 

 

100% Grenache, monocépage 

 

Deze wijn van 100% Grenache noir met zijn bijzondere intense kleur, is een 

expressieve, heerlijke, makkelijk te drinken rode wijn afkomstig van wijnstokken die 

volledig omringd zijn door Garrique. 

De twee karaktertrekken van deze variëteit zijn kracht en body, met daarnaast ronde en 

versmolten tannines. Grenache noir, gekend voor de kracht van zijn grillige wijnstokken, is 

een druivenras dat rechtop groeit en probleemloos de hevige tramontane verdraagt, de 

bijzonder sterke landwind uit de Franse mediterrane kuststreek.  

Aroma's van zwarte braam en kers, kruidnagel, tabak met toetsen van gedroogde pruim en 

mokka. Een sensuele en zijdezachte afdronk. 

 

Deze wijn past perfect bij uw kruidige gerechten zoals goulash en pasta arrabiata maar ook 

bij geroosterde vleeswaren en groenten. 

Is optimaal om nu te drinken. 

 

Verkoopprijs BTWi: €11,50 

 

 

 

3. Château Camplazens - La Réserve (rood) 

 

60% Syrah, 30% Grenache 

 

Een uitermate verfijnde wijn waar u zeker zal mee scoren tijdens de eindejaarsfeesten. 

Rijke aroma’s van donkere pruimen, verse koffie, ebbenhout, donkere chocolade aangevuld 

met zwart fruit.  

Ideaal bij gegrild en gerookt vlees, wild en winterse stoofpotjes en bij desserten met 

chocolade. Eveneens een wijntje om te genieten bij de open haard. 

Deze wijn heeft 10-12 maanden gerijpt in nieuwe Franse eiken vaten.  

Kan nu al gedronken worden maar kan ook 6 - 8 jaar bewaard worden. Vooraf karaferen is 

aangewezen zodat de heerlijke aroma’s van deze wijn nog meer tot hun recht komen. 

 

Verkoopprijs BTWi: €15,50 
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Bubbels 

 

Cava Conde de Caralt Brut 

Druif: 60%Macabeo, 30%Parrelada, 10%Xarel-lo. 

Deze mousserende witte wijn wordt gevinifiëerd volgens de méthode traditionelle en de tweede gisting 

vindt dus plaats op fles waarin de jonge wijn nog twee tot drie jaar blijft liggen op z’n gistcellen.  

Zo ontstaat een licht strogele wijn met een levendige mousse. Zijn bouquet is zuiver en verfijnd met 

aroma’s van sprankelend wit fruit.  

Smaak: De Conde de Caralt is rijp en soepel van smaak. Een zuivere, milddroge méthode met 

sprankelend wit fruit en een frivole maar elegante afdronk. 

Serveertip: een verrukkelijk aperitief. 

 

Verkoopprijs BTWi: €9,50 

 

Cava Conde de Caralt Blanc de Blancs 

Noblesse oblige - adel verplicht geldt zeker voor de wijnen van de Graaf van Conde de Caralt. De 

streek Penedes, gelegen direct ten westen van Barcelona, wordt beschouwd als het kwaliteitsgebied 

bij uitstek voor wijn. Beroemd om zijn Cavas mousserende wijnen, gerespecteerd om zijn stille 

wijnen. Conde de Caralt is een mousserende witte wijn gemaakt van de druivensoorten Macabeo, 

Xarel lo en de Parellada. De wijn wordt volgens de Méthode Traditionelle geproduceerd, dezelfde 

methode die men in de Champagne toepast. De Essentie daarvan is dat de tweede gisting op fles 

plaats heeft en dat de jeugdige mousserende wijn vervolgens nog gedurende 24 tot 36 maanden op 

zijn gistcellen ligt, opdat hij aan verfijning, levendigheid en complexiteit kan winnen. Conde de Caralt 

Brut is stro geel met een fijn belletje. Het bouquet is zuiver en verfijnd en de smaak is elegant. Een 

verrukkelijke mousserende wijn die zich lekker frivool en soepel toont.EEN AANRADER ! 

Druif: 60% Macabeo, 20% Parellada, 20% Xarel·lo. 

Smaak: De wijn heeft een goede en zachte aciditeit, een fijn bittere einde, krachtig en smakelijk. 

Fruitig in de mond met een aanhoudende mousse van fijne belletjes. 

Op het pallet voelt deze cava zacht aan, romerig en verfrissend.  

Toetsen van appels, citrusvruchten, vanille en mineraalsmaken. 

Goed uitgebalanceerde finish. 

Een top-cava, een aanrader ! 

Verkoopprijs BTWi: €11,50 
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PLOYEZ JACQUEMART CHAMPAGNE - HUIS CHAMPAGNE 

Frankrijk – Ludes 

Druif : 60% Pinot Noir – 40% Pinot Meunier 

Kleur: sprankelend goudkleur 

Smaak: Fris en evenwichtig, een sprankelende parel, mooi boeket met toetsen van honing, een lang 

en aanhoudende afdronk. 

 

Verkoopprijs BTWi: €24,00 
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Witte wijnen 

 

PARALLELE 45  

Frankrijk - Côtes du Rhône - Maison Paul Jaboulet 

 

Druif: 50% Grenache blanc, 20% Marsanne, 20% Viognier et 10% Bourboulenc 

Neus: Boeket van gele fruit, zoete specerijen en Bloemen notities. 

Smaak: genereuze smaak met een gebalanceerd gehalte tussen fruit en zout. 

Gerecht: Heerlijk als aperitief, gegrilde rivier vis of tong. Verrassend in combinatie met wit vlees zoals 

kalfsvlees of lekker bij een mooie kaasplank 

Verkoopprijs BTWi: €10,00 

 

 

RONAN BY CLINET BLANC  

Frankrijk - Bordeaux - Château Clinet 

 

Druif: 80% Sauvignon, 20% Sémillon 

Kleur: goud bleke jurk met heldere hoogtepunten 

Neus: Fris, elegante en complexe noties van grapefruit, passievrucht en witte bloemen 

Smaak: gastronomische textuur. Aroma's van citrus, witte vruchtenvlees en warme specerijen 

Gerecht: als aperitief, met vis in de saus of gegrild gevogelte... 

Verkoopprijs BTWi: €11,00 

 

 

MIOPASSO PINOT GRIGIO  

Italië -Sicilië 

 

Druif: 100% Pinot Grigio 

Neus: Leuke fijne neus van meloen, appel, citrus en fijne tropische toetsen. 

Smaak: Deze Pinot Grigio is een echte topper. Schitterende aroma's van fruit zoals meloen en ananas, 

we vinden ook een mooie lentebloesem terug in deze wijn. De smaak is elegant, fruitig en heerlijk 
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dorstlessend, verfijnde wijn met een citrus-frisse opening. Een wijn met een heerlijke en ronde 

verfrissende afdronk. 

Gerecht: Te genieten als aperitief, bij fijne visgerechten, inktvis, gevogelte, pasta, asperges... 

Verkoopprijs BTWi: €8,00 

 

 

ENATE CHARDONNAY 234  

Spanje - Somontano - Wijnhuis Enate 

 

Voor deze Chardonnay ‘234´ gebruikt ENATE de druiven van slechts één wijngaard, bij het kadaster 

bekend onder ‘n° 234´, vandaar de naam van deze wijn. 

Druif: 100% Chardonnay 

Kleur: lichtgeel, grijs en groene tinten. 

Neus: Intens aromatisch, met nuances van appel, perzik, wilde venkel en exotische vruchten, 

ondersteund door een subtiele mineraliteit.  

Smaak: de wijn is fris en complex, met mondvullend fruit en een lange, opwekkende en zuivere 

finale. 

Gerecht: als chique aperitief of verkoelende lounge wijn. Ideale begeleider van zeevis in verfijnde 

witte wijn en boter sauzen, schelp– en schaaldieren, pasta schotels met een delicate botersaus, 

witvlees en ook zachte, romige kazen. 

Verkoopprijs BTWi: €13,00 
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Rode wijnen 

 

PARALLELLE 45 - ROOD 

Frankrijk - Côtes du Rhône - Maison Paul Jaboulet 

 

Druif: 60% Grenache, 40% Syrah 

Neus: Elegant en aromaten van rood fruit, vermengd met specerijen 

Smaak: Mond vol tannines afgerond met een pittig einde 

Verkoopprijs BTWi: €10,00 

 

RONAN BY CLINET  

Frankrijk - Bordeaux - Château Clinet 

 

Druif: 100% Merlot 

Kleur: robijnrood 

Neus: Complex met aroma's van frambozen, kersen en zwarte bessen. Gepeperde noten 

Smaak: Vers, zacht en smakelijk. Aroma's van kersen, zwarte peper. 

Gerecht: kaasschotel, rood vlees, gegrilde of aangebraden lam 

Verkoopprijs BTWi: €11,00 

 

MIOPASSO PRIMITIVO  

Italië – Puglia 

 

Druif : 100% Primitivo 

Kleur: Purperen Primitivo tint. 

Neus: Een overvloed aan rijp en donker fruit zoals zwarte bessen. 

Smaak: Fruitig, robuust en tegelijk verfijnd en zijdeachtig. In de afdronk komen de zachte en licht 

zoete tannines opzetten. De finale is heel mooi in balans en blijft aangenaam hangen in de mond. 

Gerechten: overheerlijk bij roodvleesgerechten, Italiaanse gerechten, wild en oude kazen.  

Verkoopprijs BTWi: €8,00 
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ENATE TAPAS TEMPRANILLO  

Spanje - Somontano - wijnhuis Spanje 

 

Druif: Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon 

Neus: Zeer aromatisch, met nuances van rood fruit (kersen, bessen, aardbeien), karamel en drop 

Smaak: Fris en levendig naar rond en zacht op de tong, mondvullend, warm en fruitig, met rijpe en 

aangename tannines en een romige, milde finale 

Gerechten: bij snacks en tapas zoals kabeljauw kroketten, worst, taco's en pasta gerechten. 

Verkoopprijs BTWi: €9,00 

 

CHATEAU MONTAIGUILLON MONTAGNE  

Bordeaux - Saint-émilion mises du château - Montagne st-Emilion - Amart  

 

Druif: 40% Merlot - 30% Cabernet Franc - 30% Cabernet Sauvignon. 

Smaak: heerlijk, soepel, rood fruit-karakter van pruimen, zwarte bessen en kersen gevolgd door een 

goede structuur en rijpe tannines. 

Gerecht: Stoofpot en gestoofde rode kool. 

Verkoopprijs BTWi: €16,50 

 


