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Bijzonder glaswerk - 
voor de ultieme wijnbeleving

Wist u dat de vorm van een glas een enorme invloed op de 
smaak van een wijn kan hebben? U kunt de kwaliteit van 

wijn verhogen door gebruik te maken van de juiste glazen. 
Het juiste wijnglas helpt het bouquet en de smaak van de 

wijn naar boven te brengen. The Experts’ Collection bestaat 
uit vijf unieke ontwerpen die de smaakbeleving van een 
bepaald type wijn vergroten. Het slanke taps toelopende 

design is een lust voor het oog, versterkt de smaak van de 
wijn en garandeert een optimaal drinkcomfort. De verfijnde 
afgewerkte mondrand en de duurzaamheid van soda-lime 

glas maken The Experts’ Collection van Royal Leerdam 
Finesse een uitstekend alternatief voor kristal en 

kristallijn glaswerk.

Vinoloog Barbara Verbeek
Barbara Verbeek is een expert op het gebied van wijnen. 
Ze is register vinoloog, wijn-spijsspecialiste, sommelier, 

wijnreisleidster en ambassadrice van Royal Leerdam. 
Op zoek naar de ultieme wijnbeleving ging zij dan ook 

met liefde samen met de designer van Royal Leerdam het 
avontuur aan om vijf glazen te maken, waarin elke wijn 

perfect tot zijn echt komt.
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‘The Experts’ Collection

Wijnglas Licht & Fris | 61010520
Het taps toelopende wijnglas Licht & 
Fris doet denken aan een bloemknop 
waarin de levendigheid en aroma’s 
van de wijn goed bewaard blijven. 
De fijne mondrand van het glas 
voelt prettig aan bij het drinken 
en helpt subtiele fruitaroma’s te 
onderscheiden.

Dit glas is speciaal ontworpen om 
maximaal te genieten van de volgende 
druivensoorten: Pinot Grigio, Sauvignon 
Blanc, Riesling, Grüner Veltliner, Verdejo 
en Gamay.

Wijnglas Krachtig en Kruidig | 61010590
Dit is het grootste glas uit de collectie. Door de wijde, 
ronde vorm opent de wijn zich als een roos. Het glas 
helpt zuurstof de bittere tonen te verzachten en haalt de 
fruitige en kruidige aroma’s van de wijn naar voren in de 
smaakbeleving.

Geniet van de volgende druivensoorten in het Krachtig & Kruidig 
glas: Cabernet Sauvignon, Tempranillo (Gran) Reserva, Syrah, 
Pinot Noir, Sangiovese, Carménère en Touriga Nacional.

Wijnglas Sparkling | 61010800
Hoe kleiner het glas, hoe meer de smaak en geur van de 
wijn verloren gaat. Daarom is speciaal voor mousserende 
wijnen gekozen voor een open glas. De open, ronde vorm 
zorgt ervoor dat de smaak en geur beter naar voren komen 
dan bij een traditionele flûte.

Serveer de volgende sprankelende wijnen in dit unieke 
smaakversterkende design: Champagne, Cava, Crémant, Prosecco, 
Sekt en Vonkelwijn.

Wijnglas Fruitig & Soepel | 61010530
Het wijnglas Fruitig & Soepel heeft 
een slank design, al is de kelk iets 
wijder aan de onderkant. Hierdoor 
kan de zuurstof de fruitige tonen 
makkelijker losmaken en ontluiken 
de aroma’s zich als een ontwakende 
bloem. De taps toelopende vorm en 
fijn afgewerkte mondrand garanderen 
een unieke smaakbeleving.

We adviseren de volgende wijnen zonder 
houtrijping te serveren in het glas: 
Chardonnay zonder houtrijping, Pinot 
Blanc, Chenin Blanc, Viognier, Albarinho, 
Merlot en Frühburgunder.

Wijnglas Vol & Rijp | 61010520
Het wijnglas Vol & Rijp heeft een 
ronde, elegante vorm en wijde 
opening. Dit design zorgt ervoor 
dat de wijn makkelijk kan ademen. 
Hierdoor opent de wijn zich en 
komen de intense geur en robuuste 
smaak los. De dunne rand vergroot 
zowel het drinkgemak als de elegante 
smaakbeleving .

De volgende wijnen zijn uitermate 
geschikt om te drinken uit dit prachtige 
wijnglas: op hout gelagerde Chardonnay, 
houtgerijpte Viognier, Shiraz, Tempranillo 
(joven/crianza), Gewürztraminer en 
Malbec.

Kijk voor het gehele HANOS wijn-assortiment op www.hanos.nl/wijn
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Karaffen en schenkkannen

Decanter homme 1,5l | 61013850 Decanter femme 1,5l | 61013860 Basis roc stone t.b.v. decanter  
homm/femme | 61013870

Karaffen Homme & Femme
Een elegant ontwerp, met een diepe 

ziel en een slanke hals, in de vorm 
van een baljurk, dat kenmerkt karaf 
Femme. Karaf Homme is robuuster, 

met grote schouders, een wijnglas 
op zijn kop. Beide zijn zowel aan de 
boven- als onderkant prettig vast te 

pakken en hebben een mooi geslepen 
rand die druppels tegengaat. Femme 

is geschikt voor fruitige, elegante, 
‘vrouwelijke’ wijnen als houtgerijpte 

viognier, marsanne, merlot, shiraz 
en zweigelt; Homme voor krachtige, 

kruidige, ‘mannelijke’ wijnen als 
tempranillo (gran) reserva, syrah, 

cabernet sauvignon en sangiovese.
 

Om ze op temperatuur te houden, 
is er Roc, een uniek soort Fins 

zeepsteen. Leg deze in de 
koelkast of vriezer en (witte)

wijn blijft urenlang koel in de 
karaf. Verwarm Roc in de oven 

of in heet water en rode wijn 
warmt geleidelijk op tot de 

ewenste temperatuur.



PROEFNOTITIES

Artikelnummer 8505470

Naam Genoels-Elderen Zwarte Parel
Wijnhuis Wijnkasteel Genoels-Elderen

Land / Regio van herkomst België | Haspengouw

Druif Chardonnay | Pinot Noir

In Riemst, tussen Tongeren en Maastricht, laat 
de familie van Rennes de eeuwenoude Belgische 
wijncultuur herleven. Bij Wijnkasteel Genoels-Elderen 
worden wijnen van excellente kwaliteit gemaakt. De 
‘zwarte parel’ is verfrissend en bevat veel fruit.

In 1993 werd ‘Het Kiezelingenbos’ aangeplant met 
speciale variëteiten van Chardonnay-stokken, die 
uitzonderlijk geschikt zijn voor een mooie mousserende 
wijn. Zij hadden toen al de bedoeling om, wanneer die 
wijngaard 10 jaar oud was, te starten met de productie 
van een mousserende wijn. In 2003 hebben zij deze 
voor het eerst geoogst met die bedoeling. In 2009 en 
2010 werd deze wijngaard uitgebreid tot 11,5 ha met 
Chardonnay en Pinot Noir. 

De basiswijn wordt gemaakt zoals andere stille 
wijnen. Bij het bottelen wordt er echter gist en suiker 
toegevoegd waardoor er een hergisting op fles gaat 
plaatsvinden. Door deze hergisting ontstaat er koolzuur 
en druk in de fles (tot 6 Bar).

De suikers worden omgezet in alcohol en dit proces 
zal stoppen wanneer alle suikers vergist zijn. Zo 
verkrijgen we een mousserende wijn, maar ook een 
laag bezinksel in de fles. De wijn zal op dit bezinksel 

gaan rijpen gedurende een bepaalde tijd. Dit heeft een 
zeer positieve invloed op de wijn. Volgens de Méthode 
Traditionnelle moet de wijn minimaal 9 maanden op 
dit bezinksel verder rijpen.

De Zwarte Parel rijpt 18 maanden op fles, waarna de 
remuage en de degorgering volgt.

Bij dit proces worden de flessen regelmatig een 
kwartslag gedraaid, zodat zij uiteindelijk op de kop 
komen te staan. Het bezinksel dat in de fles zit, zal zo 
langzaam naar beneden schuiven en op de 
kroonkurk komen te liggen.

Het proces waarbij dit bezinksel wordt 
verwijderd noemt men ‘dégorgement’. 
De hals van de fles zal hierbij bevroren 
worden, waardoor het bezinksel een 
bevroren prop in de hals van de fles zal 
vormen. Aan de hand van een speciale 
machine zal deze prop dan verwijderd 
worden met de kroonkurk. Zo krijgt de 
fles zijn uiteindelijke kurk en kan de 
mousserende wijn terug minimaal 
3 maanden rusten op fles, voordat 
deze in de verkoop komt. 
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Proefnotitie 1 | Genoels-Elderen Zwarte Parel 
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PROEFNOTITIES

Artikelnummer 8215407

Naam Cuvée de Brizay Haut-Poitou
Wijnhuis Château de brizay

Land / Regio van herkomst: Frankrijk | Haut Poitou

Druif Sauvignon Blanc

Cuvee de Brizay Sauvignon Blanc is afkomstig uit 
Haut-Poitou, een wijngebied in de Loire. Het ligt ten 
zuid-westen van de Sancerre, waar de topwijnen uit 
de Loire vandaan komen. Haut-Poitou wordt ook wel 
de “baby Sancerre” genoemd, omdat ook in Haut-
Poitou topwijnen gemaakt worden in dezelfde stijl 
als Sancerre, maar voor een gunstigere prijs. Dat deze 
wijn een uitmuntende kwaliteit heeft blijkt wel uit het 
feit dat hij in het verleden met meerdere medailles 
is bekroond, waaronder een gouden medaille op het 
Concours Des Grand Vins de France a Macon in 2019!

Cuvee de Brizay Sauvignon Blanc is crispy en fris. Het is 
een stuivende Sauvignon Blanc met een heerlijk fruitig 
aroma. Dit geurt verleidelijk naar rijp wit fruit, citrus 
en buxus. Hij is aangenaam droog en fris van smaak 
en eindigt met een geurig aanhoudende afdronk. Een 
prachtige wijn die zeker indruk zal maken!
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Proefnotitie 2  | Cuvée de Brizay Haut-Poitou
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Kijk voor het gehele HANOS wijn-assortiment op www.hanos.nl/wijn
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PROEFNOTITIES

Artikelnummer 8515575

Naam Martin Codax Burgáns albarino
Wijnhuis Bodega Martin Codax

Land / Regio van herkomst Spanje | Riax Baixas

Druif Albariño

Burgáns is een typische albariño - volgens een modern 
technologisch proces gemaakt - en geeft een fraaie 
weergave van de weldadige, aromatische uitdrukking 
en verscheidenheid van de druif. De volle, zeer frisse 
smaak en expressieve geur zijn kenmerkend voor 
albariño. Met name veel appel en tropisch fruit in de 
geur.

De wijnbereiding in Rías Baixas gaat duizenden jaren 
terug, maar pas in de afgelopen decennia heeft de regio 
een wereldwijde reputatie opgebouwd als producent 
van wijnen van topkwaliteit van de kenmerkende druif, 
Albariño.

Albariño - inheems of geadopteerd?
Er bestaan verschillende theorieën over de oorsprong 
van Albariño. Sommigen speculeren dat het zijn 
oorsprong vond in Midden-Europa en zijn weg naar het 
gebied vond met de migratie van Germaanse volkeren 
in de 5e eeuw. Anderen zeggen dat het later door de 
Franse monniken is geïntroduceerd. De huidige theorie 
is echter dat Albariño inheems is in de regio, vanwege 
zijn vermogen om te gedijen en onderscheidende 
wijnen te creëren in de unieke en uitdagende 
groeiomstandigheden van de regio.

DO Rías Baixas
De “moderne” wijngeschiedenis van Rías Baixas 
begon in 1980 toen er een officiële benaming werd 
gecreëerd speciaal voor de Albariño-druivensoort - 
La Denominación Específica Albariño. In 1988, nadat 
Spanje tot de Europese Unie (EU) was toegetreden, 
werd de benaming echter gewijzigd in Denominación 
de Origen (DO) Rías Baixas, omdat de wijnwetgeving 
in de EU geen DO erkende met de naam van een 
enkele druivensoort. De plaats van Spanje in de EU 
bracht ook financiering en investeringen naar Rías 
Baixas, waardoor het werd gemoderniseerd en een 
internationale aanhang opbouwde.

Proefnotitie 3 | Martin Codax Burgáns albarino
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PROEFNOTITIES

Artikelnummer 8501802

Naam Bodega Otto Bestue Finca Rableros
Wijnhuis Bestue

Land / Regio van herkomst: Spanje | Somontano

Druif Cabernet Sauvignon | Tempranillo

In  de prachtige vallei van Somontano in het 
noordoosten van Spanje, aan de uitlopers van de 
Pyreneeën staat de bodega van Otto Bestue familie. 
Men verbouwd en produceert hier  druiven en wijnen 
sinds 1640. Zowel typische Spaanse variëteiten als de 
‘nieuwe wereld’ druiven. 

Vandaag de dag maakt de familie gebruik van de 
nieuwste technologieën.  

Alle wijngaarden liggen beschut door de Pyreneeën. 
Het terrein kenmerkt zich door ongelijkheid, wat 
ten goedekomt aan een ideale beschutting van de 
wijnstokken. Denk hierbij aan koude, sterke winden 
vanuit het noorden.

Men maakt hier uitsluitend wijnen van eigen 
wijngaarden, zorgvuldig geselecteerde  druiven die 
zorgen voor een premium kwaliteit.

De wijngaarden van Otto Bestue zijn beplant met de
volgende druiven soorten; Tempranillo, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot, Gewurztraminer en 
Chardonnay.

Een leuk weetje is:  Somontano betekent “aan de voet 
van de bergen.

Deze Spaanse rode wijn uit Somontano heeft een 
kersen rode kleur met paarse tinten. Aroma’s van 
rijp rood fruit en vanille tonen door rijping van zeven 
maanden op Amerikaanse eiken vaten. Fruitige en 
elegante wijn met een mooie afdronk.
.

Proefnotitie 4 | Bodega Otto Bestue Finca Rableross
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Kijk voor het gehele HANOS wijn-assortiment op www.hanos.nl/wijnKijk voor het gehele HANOS wijn-assortiment op www.hanos.nl/wijn
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Intense geuren en smaken van grafiet, balsamico, iets 
rokerigs en een vleugje eucalyptus. Zachte tannines en 
een mooie frisheid. Mas des Mas Terrasses du Larzac is 
blend van Syrah, Mourvèdre, Carignan en een vleugje 
Grenache. Een volle wijn die robijnrood van kleur is 
met aroma’s van zwart met rood fruit en een hint van 
vanille. De wijngaarden zijn geplant op een heterogene 
bodem van vers rode aarde en een droge steenachtige 
grond die finesse, frisheid, structuur en complexiteit 
doorgeven aan de wijn. Deze wijn kan nu al worden 
gedronken, maar zal meer complexiteit ontwikkelen 
door de jaren heen. Een uitstekende begeleider bij 
vleesgerechten.

Opgericht in 1892, vertelt Domaines Paul Mas 
tegenwoordig het verhaal van eigenaar Jean-
Claude Mas, die pionier was op het gebied van 
de wederopbloei van de Languedoc als regio voor 
kwaliteitswijnen. Jean-Claude typeert zijn wijnen als 
‘Le Luxe Rural’, landelijke luxe. Met internationale 
druivenrassen heeft hij de Languedoc ‘nieuwe 
wereld’-allure gegeven. En met zijn modieuze wijnen 
van lokale druiven, heeft hij het lokale karakter van de 
Languedoc weer hip gemaakt onder wijnliefhebbers.

Jean-Claude wordt al vroeg gegrepen door de passie 
van wijnmaken. Al op 3-jarige leeftijd ontsnapt hij uit 
huis, om een kijkje te nemen in de wijnkelders van 
grootvader Raymond. Het is grootvader Raymond die 
in de jaren ’30 Château de Conas koopt, dat later wordt 
omgedoopt tot het bekende Château Paul Mas.

De naamsverandering van het château is niet de enige 
verandering van opvolger Paul Mas. Hij breidt het 
bedrijf uit tot maar liefst 120 hectare aan wijngaarden 
en maakt de eerste professionaliseringsslagen. 

Ondertussen leert Jean-Claude in de jaren ’90 op jonge 
leeftijd het vak van wijnmaken in Bordeaux en Friuli 
(waar hij onder leiding werkte van de bekende oenoloog 
Giorgio Grai).

Naast zijn ervaring in de wijngaarden studeert Jean-
Claude af in marketing & advertisement en doet hij 
diverse ervaring op in Engeland en Miami, waar hij de 
import van Franse (biologische) wijnen op de kaart zet.

In 1999 krijgt Jean-Claude 35 hectare aan wijngaarden 
van zijn vader en begint aan zijn eerste avontuur als 
wijnmaker en bedrijfseigenaar. In 18 jaar tijd wordt 
het domein uitgebreid van 35 hectare tot meer dan 700 
hectare. Tegenwoordig werkt Jean-Claude samen met 
coöperatieve wijnboeren, die nog eens 500 hectare aan 
wijngaarden bieden.

Hubrecht Duijker noemt Jean-Claude Mas met recht een 
‘wine wizard’. Sinds dat Jean-Claude in 1999 de leiding heeft 
overgenomen van zijn vader Paul heeft hij namelijk al meer 
dan 50 succes-labels geïntroduceerd. De combinatie van 
moderne wijnen met pakkende packaging is de kracht van 
Jean-Claude Mas

Proefnotitie 5 | Mas des Mas Terrasses de LarzacMas des Mas Terrasses de Larzac
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PROEFNOTITIES

Artikelnummer 8200217

Naam Mas des Mas Terrasses de Larzac
Wijnhuis Domaines Paul Mas

Land / Regio van herkomst: Frankrijk | Languedoc en Roussillon

Druif Syrah | Mourvèdre | Carignan | Grenache

Proefnotitie 5 | Mas des Mas Terrasses de LarzacMas des Mas Terrasses de Larzac
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Kijk voor het gehele HANOS wijn-assortiment op www.hanos.nl/wijn

‘’Eigen’’ glaswerk The Experts’ Collection glaswerk Overig bevindingenPROEFNOTITIE  
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