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Wijn. Daar ligt onze passie. We houden van wijn 
drinken, maar nog meer houden we van wijn beleven. 
Wijn is op allerlei manieren zo afhankelijk van omgeving, 
zowel in het productieproces als tijdens consumptie, dat 
er talloze factoren van invloed zijn op die wijnbeleving. 

De filosofie van Way of Wine is dat wijn in volle glorie 
gedronken moet worden als je optimaal wil kunnen 
genieten van dit fantastische en veelzijdige product. De 
kracht van Way of Wine zit in het feit dat wij in staat 
zijn om behalve kwalitatief goede wijnen, ook de volle 
glorie te bieden: een uniek verhaal bij elke wijn, het 
juiste glas, de combinatie met bijpassende gerechten, 
interessante trainingen en ga zo maar door. 

Dit magazine gaat over wijn en wat wij met onze kennis 
en liefde voor dit product, kunnen betekenen voor onze 

klanten.

Salut!
Jeroen Verdonk en het team van Way of Wine

This is our 
Way of Wine
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De Rías Baixas strekt zich uit over bijna de hele westkust van Spanje. 
Het is een relatief jong wijngebied, dat vooral sinds de afgelopen 
jaren razend populair aan het worden is...

Lees meer op pag 16

In dit nummer:
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Waar onze kennis 
vandaan komt..

Way of Wine heeft een wisselend assortiment. We zijn niet gebonden 
aan bepaalde wijnhuizen en dat heeft een reden: we houden 
ervan om de wereld over te reizen en steeds nieuwe wijnhuizen te 
ontdekken. 
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Mooi verhaal
Het maken van wijnreizen en het bijwonen van proeverijen 
doen we omdat we weten dat onder het gezag van 
de gevestigde orde én in de nieuwe wijngebieden elk 
jaar nieuwe kwaliteitswijnen ontwikkeld worden. Je leest 
het goed: ontwikkeld! Want goede wijn maken is niet 
een kwestie van een paar druivenstruiken laten groeien 
en wachten tot de druiven rijp zijn. Het is een innovatief 
vak, waar vaak jarenlange expertise en passie ingezet 
worden om tot de meest bijzondere eindproducten te 
komen. Het is een wereld die nooit stilstaat en die als 
geen ander weet te anticiperen op het veranderende 
klimaat. 

Het is dan ook precies díe expertise en passie van 
wijnproducenten waar wij naar op zoek gaan. Want 
zonder mooi verhaal geen goed glas wijn.. We 
laten ons meevoeren door de verhalen van Franse, 
Amerikaanse, Australische, Duitse, Italiaanse en Japanse 
wijnproducenten en sommeliers. We proeven en beleven 
de oorsprong van Sauvignons, Malbecs, Veltliners en 
Chardonnays. We verorberen de tannines van talloze 
Merlots, Primitivo’s en Tempranilllo’s. En ondertussen 
proberen we kritisch te zijn, het kaf van het koren te 
scheiden en zelfs al de link te leggen tussen smaken, 
onze klanten en hun gasten.

Wijn die past
Want behalve voor ons persoonlijk genot maken we 
wijnreizen natuurlijk vooral voor onze klanten! We 
willen ze kunnen voorzien van wijnen die passen bij hun 
menukaart, gast en ambiance. Soms gaan ze daarom 
zelfs mee als we op reis gaan of wijnproeverijen 
bezoeken… We vinden het belangrijk dat onze 
klanten weten waar de wijn vandaan komt. Omdat 
we nou eenmaal top producten leveren die stuk voor 

stuk met aandacht gemaakt zijn en het verdienen om 
goed ontvangen te worden. We doen er alles aan om 
onze klanten de kennis mee te geven die we hebben 
opgedaan tijdens onze reizen, zodat de verkoop van 
een goed glas wijn positief kan bijdragen aan de totale 
sfeerbeleving van hun gasten. Uiteindelijk is dat ons 
gezamenlijk belang: een tevreden gast, die op de stoel 
in een restaurant of de kruk aan de toog geniet van de 
reis die we indirect met ze maken.

Waytjes
Voor klanten die niet de gelegenheid hebben met ons 
op wijnavontuur te gaan leggen we opgedane kennis 
zorgvuldig vast in de beschrijvingen die we bij onze 
wijnen geven. Zo zorgen we ervoor dat elke kelner een 
kenner kan zijn en zijn gasten weet te verwennen met 
een optimale beleving van wijn. 

Ook in dit magazine lees je allerlei leuke ‘waytjes’ over 
wijn. We nemen je mee op reis en bieden concrete tools 
om de juiste wijnkeuze te kunnen maken. 
Dus lees snel verder!
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Rafael Palacios
Als er één wijnmaker zich bewust is van de enorme 
potentie van Valdeorras als topwijngebied is het wel 
Rafael Palacios. Als jongste telg uit de beroemde 
wijnmakersfamilie Palacios groeide hij letterlijk 
op tussen de wijnranken. Terwijl broer Alvaro zijn 
wijnmakerscarrière voortzette in het warme Priorat, koos 
Rafael voor het koele noordwesten van Spanje. Een 
stage in Valdeorras inspireerde hem zo dat hij besloot 
zich hier te vestigen om te gaan werken aan de beste 
witte wijnen van Spanje van de inheemse godello. 

Wanneer we aankomen bij de wijnkelders loodst 
wijnmaakster Paula Fernandez Trabanco ons direct de 
bus in. We gaan naar de wijngaarden, de plek waar 
het bijzondere, succesvolle
avontuur van Rafael Palacios begon. Een kwartier later 
staan we in de wijngaarden van de Val do Bibei. 

Het uitzicht is adembenemend. Oude en jonge godello-
wijnstokken staan aangeplant op terrassen op de steile 
hellingen van een vallei in de vorm van een amfitheater. 
Honderden meters lager kronkelt de rivier de Sil, die hier 
een natuurlijke afscheiding vormt tussen de Valdeorras 
en de Ribera Sacra. De terrassen zijn oorspronkelijk 
aangelegd door de Romeinen. In de afgelopen jaren 
hebben Rafael en zijn medewerkers deze handmatig 
hersteld. Het kenmerkt de filosofie van Rafael: door 
gebruik te maken van de historie en oude tradities uit het 
gebied haalt hij het beste uit zijn druiven naar boven. 

Bodem
Waar de meeste wijnboeren hun druiven verbouwen op 
de lager gelegen leisteen- en kleibodem, kiest Rafael 
juist voor hooggelegen wijngaarden met een graniet 
ondergrond. De bodem is rijk aan ijzer en mineralen en 

Met een groep wijnliefhebbers en –professionals reis ik samen met 
Jeroen Verdonk naar het uiterste noordwesten van Spanje: Galicië. 
Dit ongerepte, tot voor kort nog onbekende wijngebied is een mooi 
voorbeeld van het nieuwe Spanje. Geen ‘oaky’ blockbusters maar 
lichte, fruitige, minerale wijnen worden hier gemaakt. Gebieden als 
Bierzo, Valdeorras en Rías Baixas hebben ieder hun eigen klimaat, 
landschap en wijnstijl. De wijnen worden grotendeels gemaakt van 
inheemse, soms vergeten druivenrassen. Dat zorgt voor spannende, 
vaak aangename verrassingen tijdens onze roadtrip door het groene, 
ruige landschap.

Way of Wine in Galicië
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geeft de wijnen zijn opvallend zilte karakter. Om een 
goede balans tussen rijpheid en frisheid te bereiken 
staat een deel van de druiven aangeplant op noordelijk 
gelegen hellingen. Minder zonuren en koele nachten 
zorgen voor behoud van de zuren in de druiven. De 
druiven die op de zuidelijke hellingen groeien geven 
de wijnen meer complexiteit. In de wijngaarden wordt 
volledig biologisch, en in de beste percelen zelfs 
biodynamisch gewerkt.

“Hoe meer je de druiven met rust laat, hoe karaktervoller 
en beter de wijn”, legt Paula uit. Het karakter van de 
druif en de plek waar hij groeit is voor Rafael waar 
het om draait in de wijn. Daarom wordt ook in het 
wijnmaakproces alleen ingegrepen waar het nodig is. 

Alle wijnen vergisten en rijpen op grote eikenhouten 

vaten. Hierbij gaat het Rafael vooral om de invloed van 
de zuurstof op de ontwikkeling van de wijn, niet om 
de houtaroma’s. De wijnen rijpen lange tijd op de lies 
waardoor ze een rond, complex karakter krijgen.

Goddelijke Godello
Bij het proeven van de wijnen vallen we even stil. De 
zuiverheid, de unieke smaak, de complexiteit, alles ademt 
de passie en de precisie waarmee Rafael te werk gaat. 
Dit is goddelijk Godello! Het verbaast ons dan ook niks 
dat deze wijnen van deze nog relatief onbekende druif 
wereldwijd al op één lijn worden gezet met grote witte 
Hermitages en topkwaliteit Grüner Veltliners. 

Lees verder op pagina 22 
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Wijn & spijs workshop
De Way of Wine wijn & spijs workshop is 
bedoeld voor ondernemers met passie voor 
wijn, die graag meer willen leren over wijn.

Tijdens de workshop leer je de wijnen 
herkennen die passen bij je eigen 
smaak, en de basisregels voor de juiste 
wijnspijscombinaties. Uiteraard leer je dit 
‘proefondervinderlijk’ met 6- 10 wijnen en 
bijpassende gerechtjes. 

Het is belangrijk om aandacht te besteden 
aan de combinatie van wijnen en gerechten, 
omdat wijnen en gerechten elkaar 

beïnvloeden en lang niet alle combinaties 
lekker zijn. Om smaken op een verantwoorde 
manier met elkaar te combineren, moeten je 
meer van smaak weten. 

De workshop geeft inzicht in smaak en het 
combineren van wijnen en gerechten. Je 
leert samen met je team in een ontspannen 
sfeer alles wat je wilt weten over wijn/spijs 
combinaties. 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar: 
info@wayofwine.nl

COMPLEET 

VERZORGD
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waytjes
We scheppen graag op over onze kennis van wijn. Maar we delen die 
kennis dan ook graag! Want in onze beleving zijn het voornamelijk 
de verhalen die wijn extra bijzonder maken. Onze waytjes staan in 
het klantportaal bij elke wijn vermeld. Zo kan elke kelner een kenner 
zijn aan tafel! De volgende lichten we er voor je uit omdat ze op elke 
gast indruk maken.

2 De speciale cuvée des Princes werd in 1864 
gecreëerd en de Venoge herstelt deze vandaag de 
dag terug in ere door Champagne van topkwaliteit 

aan te bieden. Zorgvuldig geassembleerd door de 
keldermeester van de Venoge, heeft deze cuvée een 
heel mooie mineraligheid. Deze champagne wordt door 
Restaurant Nastrium uit Helmond als huis-champagne 
geschonken. Nastrium is als eerste restaurant uit 
Nederland toegetreden tot “Club de Princes”. Van deze 
club zijn slechts 240 van de allerbeste restaurants uit de 
hele wereld lid.

3Monique Breuer durfde de stap te zetten om haar 
droom na te jagen. Lekker genieten van een goed 
glas wijn wakkerde haar droom aan om ooit zelf 

een perfecte wijn te lanceren. In 2011 krabbelde ze 
op papier: “In 2015 wil ik een Pinot Noir Serendipity 
gemaakt hebben.” Inmiddels is haar eerste Pinot Noir  
“geboren”. Maar Monique had inmiddels een nog 
grotere droom: ze wil 6 verschillende Pinot Noir’s maken 
uit 6 verschillende landen. Inmiddels is, naast Zuid Afrika, 
Duitsland als tweede wijn in productie. Binnenkort hoopt 
Monique met Bourgogne en héél misschien met Chili 
te beginnen. Dan rest alleen nog Nieuw Zeeland en 
Amerika....

4Na de verkoop van Miraval aan Brad Pitt en 
Angelina Jolie, is Tom begonnen aan een ambitieus 
programma van het renoveren van de rotsachtige en 

heuvelachtige wijngaarden. Keien werden opgegraven 
en stenen verpletterd - allemaal om het zeer speciale en 
gedifferentieerde terroir van dit Domaine te verbeteren 
- voor herbeplanting. Met de biologische productie, 
een nieuw ingerichte kelder en vat veroudering kamer, 
geniet La Mascaronne een groeiende internationale 
reputatie voor haar Quat’Saisons Rosé en voor de kleine 
productie-Guy da Nine Rosé, vergist in Bordeaux vaten.

Succes aan tafel!

Musso - Casa Rojo

1Het team van Casa Rojo bestaat uit ruim 
twintig relatief jonge medewerkers. Ze 
hebben een aantal wijnen ontwikkeld 

uit acht verschillen regio’s in Spanje met 
als doel om het beste te kunnen bieden uit 
elk van de belangrijkste Spaanse regio’s. 
Daarnaast zijn ze net zo gedreven bezig 
om de wijnen op een bijzondere wijze 
te presenteren. Een team van designers 
is dagelijks bezig met het optimaliseren 
van labels, kurken, flessen, dozen en 
promotionele materialen. De tijd dat wijn 
gepresenteerd dient te worden in standaard 
flessen met etiketten met een statig Chateau 
is wat hen betreft allang passé en daar sluiten wij 
ons graag bij aan.

Serendipity Blanc de Noir Ahr

La Mascaronne Rose MagnumDe Venoge Princes Blanc de Blancs
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“Vandeijck is: doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg. En dat vind ik de kracht van Vandeijck! Alles 
is mooi, verzorgd, maar zonder fratsen. En toch gebeurt 
alles hier met ons eigen signatuur. We doen echt ons 
best voor elke gast, terwijl we echt heel verschillende 
doelgroepen bedienen. Ik denk dat we daar best uniek 
in zijn. En daar word ik zelf heel blij van!

Ik werk in een hartstikke mooie zaak, qua looks, maar 
ook met een super-enthousiaste witte brigade; er komen 
echt hele mooie gerechten uit de keuken, maar zonder 
poespas. Er zit altijd nog dat eerlijke stukje vlees of vis 
bij. Je gaat hier niet met honger naar buiten… En de 
prijs-kwaliteit verhouding van Vandeijck is echt een grote 
kracht hier. 

Waarom Way of Wine?
Het is begonnen met de connectie met Sandra. Die 
ken je, die vertrouw je, die gun je het en die is  super-

KLANTVERHAAL

Bij Way of Wine stellen we ons 
graag op als adviseur en dat 
vraagt om een goede relatie met 
klanten. Voor de één betekent dat 
intensief contact, voor de ander 
betekent dat simpelweg op tijd 
leveren. Maar onze typische klant 
is wel de horecaondernemer 
met een voorliefde voor wijn. 
Vandeijck is zo’n klant. We laten 
sommelier Renee Schellekens 
aan het woord:
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enthousiast, dus dan ga je zeker kijken. En dat pakte 
ontzettend goed uit, want als zij ergens goed in zijn, 
dan is het in een héle hoop hebben qua keus, en dan 
ook nog eens in een prijsklasse waar je heel mooi 
arrangementswijnen van kan maken. Zonder in te leveren 
op de kwaliteit natuurlijk, en daar ligt echt hun kracht. Ze 
hebben zo veel verschillende, originele wijnen en vooral 
ook heel veel leuke dingen waar we de gasten echt 
mee kunnen verrassen. 

Ze zijn altijd op zoek naar iets nieuws; is een jaargang 
niet van dezelfde kwaliteit als vorig jaar, dan doen ze 
het gewoon niet. Ze zijn niet gebonden aan bepaalde 
huizen en dat merk je dus heel goed in de selectie die 
ze maken. Er zijn zoveel leveranciers die contracten 
hebben met grote huizen, en die wijn verkopen ze. Jaar 
na jaar na jaar. Hoe die wijn smaakt, is bijna niet meer 
van belang. Daar is Way of Wine echt anders in.
Bovendien zijn ze gemoedelijk, ze willen echt aan het 
werk voor je, meedenken, meezoeken, kijken echt wat 
er bij je past, wat je gerecht nodig heeft, en doen daar 
ook niet flauw over. Je merkt aan alles dat het echte 
Brabanders zijn, en een relatief klein bedrijf. Ze komen 
zelf uit de horeca, dus ze weten hoe het werkt, én ze 
kennen je bedrijf, dus ze snappen heel goed hoe ze je 
kunnen helpen.

Enthousiasme spat er vanaf!
De service van Way of Wine is helemaal top! Als je 
met ze praat, Jeroen of Sandra, maakt niet uit, dan spat 
het enthousiasme er vanaf. Ik denk dat ze hard moeten 
werken om zo veel moois te kunnen ontdekken, maar 
dat maakt ze helemaal niet uit. Ze zijn beiden heel 
gepassioneerd in wat ze doen. Dat werkt gewoon zo, 
dan word je zelf ook enthousiast! En de service is heel 
persoonlijk, ze kijken echt naar je historie, zodat je ook 
steeds nieuwe dingen hebt. En dat wil je ook voor je 
gast.

Ik durf ze bij wijze van nog voor één doosje te bellen, 
dan staat Sandra hier morgenvroeg. Dan rijdt ze zelf 
wel naar het magazijn of zo en dan wordt het gewoon 
geregeld, dat vind ik zo bijzonder. Dat vindt je nergens.. 
Ik zou het bij een ander niet durven vragen, maar het 

contact is zo hartelijk, als ik echt omhoog zou zitten dan 
heb je echt iemand om op terug te vallen.

Favoriete wijn
Mijn favoriete wijn? Ja, das een moeilijke! Als een 
willekeurig iemand het zou vragen zou ik denk ik 
zeggen, dat je me wakker mag maken voor een witte 
Bourgogne, met name een Meursault, of een Amarone, 
die vind ik ook echt heerlijk. Maar da’s natuurlijk lekker 
makkelijk. Dure wijnen drinken kan altijd nog.
Waar ik echt blij van word, is als ik, in de prijsklasse van 
een arrangementswijn iets te proeven krijg dat zó anders 
is, waar ik zó door verrast wordt en wat zó anders 
gemaakt is dat je denkt van “Wauw, dit is echt een hele 
gave wijn!”. Dat vind ik echt fantastisch..

Vroeger was het natuurlijk allemaal Frankrijk wat de 
klok sloeg, en daar kwamen Italië en Spanje langzaam 
bij. En wat eerst de nieuwe wereld genoemd werd, 
Chili en zo, daar zijn we nu ook al lang aan gewend. 
Maar Way of Wine heeft ook hele gave wijnen uit het 
Oostblok, daar kun je mensen nog echt mee verrassen. 
Het is heel tof dat Jeroen en Sandra ook juist buiten de 
gebaande paden zoeken… 

Het is zo fijn dat ze met dingen komen waar je echt 
enthousiast over bent, en die je dan ook nog mag 
schenken in een arrangement.
Ze hebben bijvoorbeeld nu een witte wijn uit Moldavië, 
een combinatie van Pinot Gris en Chardonnay,  die 
smaakt dus echt fantastisch. De Reserve ’16 van 
Radacini. Hij won zilver tijdens de voorjaarsproeverij 
van Mundus Vini, en voor dat geld: ongelofelijk! Is dat 
echt mijn Favoriete Wijn? Nee, want er is zo veel moois 
en lekkers te vinden, ik kan echt gewoon niet kiezen. 
Maar het is een goed voorbeeld van een hele mooie 
vondst, daar word ik echt helemaal blij van. Dat merken 
je gasten ook, dat je echt helemaal achter je keuze staat. 
Daarom ben ik ook fan van Way of Wine.”

Renee Schellekens
Sommelier

Restaurant Vandeijck in Riethoven

“Wauw, dit is echt 
een hele gave wijn!”

13



WIJN  SPIJS
De smaak van wijn wordt beïnvloedt door ontzettend veel factoren. 
Het druivenras, houtrijping, leeftijd, klimaat, etc. Als consument 
hebben we echter weinig invloed op de smaak van de wijn. Alleen 
temperatuur en leeftijd kunnen we beïnvloeden. Met de smaak 
van het eten kunnen we wat meer. We maken zelf de keuze tussen 
bereidingswijzen, toevoegingen en hoeveelheden. Iedere keuze heeft 
gevolgen voor de smaak van het eindproduct.

Een goede combinatie maken we met behulp van een 
proefformulier. Dit formulier helpt ons om zowel de wijnen 
als de gerechten goed te omschrijven en zo goed met 
elkaar te vergelijken.
Op het proefformulier vind je de universele 
smaakfactoren: mondgevoel, smaakgehalte en 
smaaktype. Na het invullen beschik je over een “DNA-
profieltje” van een gerecht en de wijn. Je kunt dus appels 
met peren vergelijken: smaak is meetbaar gemaakt! Let 
op: de scores van beginnende proevers zullen niet gelijk 
overeenkomen. Pas na veel proeven op deze manier 
bouw je (hetzelfde) referentiekader op.

Het mondgevoel bestaat uit strak en filmend. Een strak 
mondgevoel ontstaat door zout, zuren, irritatie, koude, 
bitters, krokant, tannines of koolzuur. Bijvoorbeeld: droge 
Champagne, azijndressing, toast, jonge Bordeaux. 
Filmend wordt een product door vet, suiker of eiwitten. 
Voorbeelden zijn mayonaise, honing, pindakaas, 
houtgerijpte Chardonnay en gelei. Strak en filmend zijn 
elkaars tegenpolen, maar sluiten elkaar niet uit!

Zoet en zuur spreken voor zich: bij een opvallend zoetje 
of zuurtje vul je een + in (een gerecht met een chutney of 
Riesling met mooie zuren). In uitzonderlijke gevallen met 
veel gevolgen voor de wijn-spijs combinatie vult u ++ in 
(Pedro Ximénèz Sherry, of citroensap in een gerecht).

Het smaakgehalte is eenvoudig: of je nu Beethoven 
draait of AC/DC, jouw radio produceert een aantal 
decibellen. Zo kun je ook een gerecht of wijn scoren op 
een schaal van 1 tot 10. Witte rijst en brood liggen rond 
de 2, Stilton en Port rond de 9. De 1 en 10 komen erg 
weinig voor.

Het verschil tussen fris en rijp is moeilijk uit te leggen. 
Bij fris denken we eerder aan de lente, bij rijp meer aan 
de herfst. Een aantal voorbeelden maakt het duidelijk. 
Groene salade met vinaigrette en grapefruit is fris. Een 
stoofschotel met paddestoelen is rijp. Mierikswortel, 
citroen en dille zijn fris. Kaneel, gegrild vlees, houtrijping, 
chocolade en truffel zijn rijp.

Het uiteindelijke doel van het proefformulier, is het juist 
combineren van gerechten en wijn. Het uitgangspunt 
is meestal harmonie. Bijvoorbeeld filmende wijnen bij 
filmende gerechten (houtgerijpte Chardonnay bij kreeft 
met mayonaise) en rijpe wijnen bij rijpe gerechten 
(Barolo met gegrild vlees en truffelsaus). Het DNA-
profiel mag dus zoveel mogelijk overeen komen. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen zoeken we contrast op: 
ganzenlever is zó filmend, dat een zeer filmende wijn 
te log en saai zou worden. De oplossing: Champagne!
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Het groene Rías Baixas
Na onze bezoeken aan de wijnhuizen in het ruige 
binnenland van Galicië reizen we naar de
kust. De heuvels worden lager, het landschap groener. 
De Rías Baixas strekt zich uit over
bijna de hele westkust van Spanje. Het is een relatief 
jong wijngebied, dat vooral sinds de afgelopen 
jaren razend populair aan het worden is. De wijnen, 
grotendeels gemaakt van de inheemse albariño zijn 
fris, licht en mineraal van stijl en hebben vaak een laag 
alcoholpercentage: de wijnstijl die op dit moment veel 
wijnliefhebbers aanspreekt. De wijngaarden liggen hier 
vaak vlak aan de kust aangeplant. De granietbodem en 
de oceaanwind zorgen hier voor aangename minerale, 
zilte tonen in de wijn. 

De Rías Baixas bestaat uit 5 subregio’s met ieder hun 
microklimaat. De belangrijkste 3 zijn de noordelijk 
gelegen Val do Salnés, Condado do Tea en het zuidelijk 
gelegen O Rosal. Binnen de Rías Baixas verschillen de 
wijnen enorm van stijl en smaak. Een overzichtsproeverij 
van verschillende subregio’s en wijnmakers is daarom 

heel leuk en interessant!

Pazo de Rubianes
Tijdens ons bezoek aan de Rías Baixas gaan we naar 
Pazo de Rubianes, een wijnhuis in Val do Salnés. Dit is 
het koelste deel van de Rías Baixas, en dat voelen we: 
op dit vroege tijdstip is zelfs een dikke trui niet warm 
genoeg. Toch blijven we nog even buiten. Om de 
wijnen van Pazo de Rubianes goed te kunnen begrijpen 
is een wandeling over het landgoed volgens Guillermo 
Hermo, wijnmaker en beheerder van het landgoed, 
absoluut noodzakelijk. Pazo de Rubianes is het enige 
nog bestaande lordship van Galicië. Het landgoed 
werd opgericht in de 15 e eeuw en bestaat uit een 
groot landhuis, verschillende bijgebouwen, wijngaarden 
en een prachtige botanische tuin. De laatste markies, 
Don Gonzalo Ozores en zijn vrouw Paloma hebben 
de tuin en de wijngaarden in de afgelopen 30 jaar 
volledig hersteld en verder aangeplant. Naast een grote 
diversiteit aan exotische en inheemse planten vind je hier 
ruim 800 verschillende soorten Camellia (Japanse roos), 
dé plant van Galicië.

Way of Wine reisde af naar Galicië. We bezochten er Pazo de 
Rubianes, een wijnhuis in Val do Salnés. Ons verslag van deze reis 
lees je hier. Wil je zelf ook wel eens een wijnreis maken? Neem dan 
contact op met ons!

Vervolg pagina 9
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Na een korte wandeling door de tuinen komen we 
bij de wijngaarden. De oorspronkelijke wijngaarden 
werden in het begin van de 19e eeuw door phylloxera 
verwoest, en pas recentelijk door Don Gonzalo en 
Paloma hersteld en uitgebreid. Inmiddels staat er 25 
hectare albariño aangeplant, waarvan slechts een klein 
deel wordt gebruikt voor de eigen wijnen – de rest van 
de druiven wordt verkocht. 

Opvallend rond
De zuidwestelijk georiënteerde wijngaarden zijn omringd 
door de omliggende bossen en de oude eucalyptus- en 
eikenbomen in de tuin. Zon en warmte laten de druiven 
optimaal rijpen, terwijl de verkoelende zeewind en de 
koude nachten zorgen voor het behoud van de frisse 
zuren. De druiven groeien op arme granietbodems, 
een perfecte ondergrond voor de minerale, zuivere 
stijl albariño’s van dit huis. Door de opbrengst van de 
druivenstokken laag te houden hebben de druiven een 
enorme aromaconcentratie. Bij de proeverij valt ons 
op dat de wijnen naast fris en mineraal ook opvallend 
rond en complex van karakter zijn. “Dat komt doordat al 

onze wijnen een lange rijping op de lies krijgen”, legt 
Guillermo uit. “We gebruiken geen hout om onze wijnen 
zachter te maken, maar laten ze extra lang in contact 
met de dode gistcellen. Door deze perfecte combinatie 
van concentratie, frisheid, mineraliteit en complexiteit 
kunnen de wijnen jarenlang ouderen.” 

Bijzonder wijngebied
Hoewel Pazo de Rubianes pas sinds 2009 wijn onder 
eigen naam op de markt brengt, heeft het wijnhuis binnen 
en buiten Spanje al een grote naam opgebouwd als 
producent van topkwaliteit Albariño’s. De opbrengst van 
de wijnen wordt uiteraard in de productie van nieuwe 
wijnen geïnvesteerd, maar vooral ook in het onderhoud 
van het landhuis en de tuin. Het wijnhuis wil op deze 
manier bijdragen aan de promotie van de Rías Baixas 
als bijzonder wijngebied met een unieke historie en 
identiteit.
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“Juichwijnen zijn wijnen waar ons hart sneller van gaat kloppen, 
waar we blij van worden. Waar we ontroerd door raken, om de 
smaak of het verhaal. Het zijn de wijnen waar we direct over naar 
huis schrijven en de wijnen waarvan onze ogen gaan stralen, 
zoals het zonlicht in de condensdruppels op een fris wijnglas.”

Jeroen Verdonk is samen met Claudia van Dongen oprichter van Juichwijnen. 
Wie lid is van juichwijnen kan als particulier of ondernemer elk seizoen de meest 
bijzondere wijnen inkopen, rechtstreeks van de wijnboer. 

Kijk op www.juichwijnen.nl voor meer info.

ADVERTENTIE
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Meester Keeman heeft een brasserie ‘plus’ concept; 
met veel aandacht voor de gast. We zijn veel bezig 
met gastbeleving, eetbeleving en niet onbelangrijk: 
wijnbeleving. Onze chef Mark Meulensteen zet hier 
een klassieke Franse keuken neer met mediterraanse 
invloeden. Elke dag zijn we bezig om nog meer kwaliteit 
neer te zetten voor onze gast.

Gastvrijheid
Horeca voor mij is gastvrijheid. Het ervoor zorgen dat 
men zich thuis voelt bij ons. Dat warme deken bieden 
waar de gast soms behoefte aan heeft. En ze met een 
blij en voldaan gevoel de zaak zien verlaten.
Ik ben ruim 12 jaar geleden gestart en heb mezelf op 
weten te werken als Maître/Sommelier in restaurants als 
Wiesen*, Da Vinci* en Tribeca**. Passie voor wijn is 
duidelijk aanwezig en dat probeer ik ook mee en over 
te brengen bij Meester Keeman.

Als ik zelf uitga heb ik niet perse een favoriete zaak. Wel 
vind ik het belangrijk dat je welkom wordt ontvangen, 
dat er gezelligheid heerst, geen stijve bedoeling, en dat 
je ook gewoon een beetje kunt lachen met de crew van 
het desbetreffende restaurant. Overigens ga ik daarom 
graag naar ‘Olijf’ in Nuenen. Hier wordt fantastisch 
gekookt !

Waarom Way of Wine
Jeroen en zijn Way of Wine, is een vaste partner van 
onze zaak. Een man die kwaliteit levert, afspraken na 
komt en begrijpt wat ik als wijnfreak wil. Een goede 
combinatie in zijn assortiment van grote namen als 
Telmo Roderiquez, Meo Camuzet, Porseleinberg, 
Boekenhoutskloof en Vacheron maken het extra leuk om 
met hem te werken !

“Jeroen begrijpt wat ik 
als wijnfreak wil”

KLANTVERHAAL

Jesse Dean Bruijstens is 
sommelier bij Meester Keeman. 
Het is ons niet vreemd dat we 
vooral met de sommelier contact 
hebben. We zijn trots op de band  
die we met ze opbouwen en 
leren ook elke dag van hen.

Favoriete wijn
Porseleinberg Syrah 2015 van Mark Kent en Callie 
Louw uit Swartland in Zuid-Afrika is mijn favoriete 
wijn in zijn assortiment. Stiekem wel een beetje ‘Cult 
wijn’ uit Zuid-Afrika. 60% van de wijn is gelagerd op 
grote houten voeders, de rest in concrete vats. Dat zijn 
betonnen vaten in de vorm van een ei, hierdoor is de 
wijn constant in beweging tijdens het gistingsproces. Er 
zijn weinig wijnmakers die zo’n krachtige en toch mega 
elegante wijn weten neer te zetten!

Jesse Dean Bruijstens
Sommelier

Brasserie Meester Keeman
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Way of Wine
bezoektips(y)
Wij weten natuurlijk best dat horecaondernemers altijd druk zijn 
met werk. De meesten gaan slechts heel af en toe op vakantie. De 
bezoektips van Way of Wine zijn om je ervan te verzekeren dat je 
die enkele keer niet voor niets je toko hebt verlaten. Absoluut een 
bezoek waard als je toch in de buurt bent. Maar pas op, de kans 
bestaat dat je ietwat tipsy deze bestemmingen verlaat...

1Op en rondom Breestreet in Kaapstaad is het allemaal te doen. Maar daar om de 
hoek, op 81 Church Street opende local food blogger David Cope samen met zijn 

beste vriend en mede-foodie Andy Fenner de Publik Wine Bar. Dat ging zo: Cope is gek 
op mooie wijnen. Fenner is ondernemer èn voorstander van het betere en ethisch gefokt 
vlees. Eén en één is twee en het was slechts een kwestie van tijd voordat het duo een 
wijnbar slash slagerij zou beginnen. Voila. Tip: tijdens Happy Hour heeft de Publik Wine 
Bar nóg betere prijzen. Op vrijdag na het werk is het bij de Publik Wine Bar te doen en 

zijn vrijwel alle local creatives hier om tot een uur of elf ‘s avonds een wijntje te drinken. 
Cheers to the weekend!

2Stap door deze gepolijste metalen deuropening en treed 
binnen in de wereld van Aldo Sohm, de superster sommelier 
van Le Bernardin. Zaltho glaswerk staat hoog opgestapeld 

en is glimmend gepolijst om te worden gevuld door 1 van de 200 
open wijnen die door hem zijn geselecteerd. Wij dronken daar 
een mooi glas Albarino van Leirana. Een paar lekkere tapas erbij 

en voor dat we het wisten was het avond....

3Zeg je Way of Wine dan zeg je Monvínic. Ondanks dat er een behoorlijk aantal 
goede winebars in Barcelona is bijgekomen de laatste jaren blijft dit toch de 
Barcelona-by-the-glass-tempel... Sinds de opening in 2008, heeft de wijnbar 

aanzienlijke erkenning wereldwijd ontvangen, ook wel ‘de beste wijnbar in de wereld’ 
van Jay McInerney van de Wall Street Journal. Deze plek is een must tijdens je bezoek 
aan Barcelona, met 60 van hun wijnen beschikbaar per glas. Top tip: kies voor het menu 
van de dag en geniet van een 3 gangen maaltijd met wijn inbegrepen!

4Barrel Wijnlokaal: terecht uitgeroepen tot de beste winebar in Nederland. 
Volgens het juryrapport is het duidelijk dat bij het binnenstappen van de wijnbar 
gasten daar komen om te genieten van wijn. ‘Met verschillende wijnboeken 

en tijdschriften en achterin een extra proeflokaal is dit een zaak die wijnsfeer ademt. 
Wijnkennis en wijnbehandeling niet alleen van eigenaar maar ook van andere 
medewerkers is voorbeeldig’, aldus het juryrapport.
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Op uitnodiging van Jeroen mag ik aanschuiven bij een 
proeverij en lunch bij restaurant Zarzo in Eindhoven. Met 
mij aan tafel veel jonge sommeliers van verschillende 
toprestaurants in Nederland. Sommigen zijn al zeer 
bekend met de wijnen van Telmo, anderen kennen slechts 
enkele wijnen. Het kenmerkt het verhaal van Telmo. 
Kennen wij het echte, authentieke Spanje eigenlijk wel 
in Nederland? 

Toch zette Telmo al 25 jaar geleden zijn ‘kruistocht’ 
tegen deze massaproductie in. Na zijn wijnmakersstudie 
in de Bordeaux en de Rhône keerde hij terug naar zijn 
geboorteland. Met een belangrijke missie: wijnland 
Spanje op de kaart zetten als producent van authentieke, 
elegante kwaliteitswijnen. Zijn missie startte in Navarra 
met een wijn van oude garnacha- stokken, een statement 
tegen de groeiende aanplant van de internationale 
cabernet sauvignon en merlot. Nu, ruim 25 jaar later, 
heeft Telmo zijn werk over heel Spanje verspreid – met 
de focus op het noorden. 

Samen met lokale wijnboeren herstelde hij oude, verlaten 
wijngaarden op vaak extreme locaties. Ook plantte hij 
nieuwe stokken aan in oude wijngaarden, maar altijd 
van oorspronkelijke, vaak vergeten druivenrassen. Juist 
door de originele rassen weer op hun oude plek terug te 
zetten kun je het terroir van het gebied perfect in een wijn 
weergeven. “The grape is the loudspeaker of the region, 
the antenna that picks up the signals of the area”, zegt 
Telmo. Het druivenras doet er niet toe, het gaat erom 
dat hij past in het gebied waar hij aangeplant staat. Dat 
klinkt eenvoudig, maar het is een jarenlange zoektocht 
naar de meest ideale combinatie van wijngaard, druif 
en keuzes in het wijnmaakproces. Een mooi voorbeeld 
hiervan is zijn project in Ribera del Duero. Dit gebied kent 
een enorme diversiteit aan bodems en microklimaatjes, 

die Telmo op zijn reis door het gebied verkende. 
Hij plantte op verschillende plekken verschillende 
druivenrassen aan en blendde deze tot twee wijnen: de 
Gazur, een lichte, fruitige rode wijn zonder houtlagering 
en de M2, een stoere, maar ook elegante wijn. Wij 
proefden de allerlaatste jaargang van beide wijnen, 
want, vertelt Telmo, “deze wijnen zijn een prototype, een 
jarenlang experiment op zoek naar de uiteindelijke wijn 
die het karakter van het gebied perfect weergeeft: de 
Matallana.” 

Tijdens zijn zoektocht gaat Telmo vaak dwars tegen 
de gebruikelijke werkwijze in. Zo plant hij oude 
druivenrassen door elkaar aan in één wijngaard en 
maakt hij er ‘field blends’ van. Het oogsten van alle 
druivenrassen op één moment geeft soms wat groene, 
onrijpe nuances in de wijn. Maar juist het loslaten van de 
totale controle maakt de wijn spannend volgens Telmo, 
en dat proeven we bijvoorbeeld in de A Falcoeira, zijn 
topwijn uit Valdeorras. “Beauty is in the imperfection”, is 
zijn motto. 

Dat Telmo graag ingaat tegen de bestaande opvattingen 
merken we ook bij de proeverij. De volgorde van de 
wijnen wijkt op het eerste gezicht soms af van wat 
we gewend zijn. In de brede range wijnen die we 
proeven, van de meer eenvoudig frisse Basa uit Rueda 
tot de complexe Tabuerniga uit Rioja en de zoete MR 
uit Andalucia, is één duidelijke rode draad zichtbaar: 
de wijnen hebben karakter, zijn authentiek en hebben 
allemaal een prachtige elegantie. Ik ben weer onder de 
indruk van deze Spaanse wijnkunstenaar. 

Marieke Kruize
Wijnzinnig

Weer valt het me op. Ik heb Telmo Rodriguez al twee keer eerder 
ontmoet, maar iedere keer is hij tussen al die grote Hollanders fysiek 
de kleinste persoon. En toch torent hij met zijn enorme charisma 
boven iedereen uit. Telmo is niet zomaar een wijnmaker, hij is een 
wijnkunstenaar, iemand met een visie, een levensfilosofie die hij 
naadloos weet over te brengen in zijn wijnen.

Telmo Rodriguez: een man 
met een missie
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“Geen speld tussen Mark 
en mij te krijgen”

KLANTVERHAAL

Mark Buijs sloot zich eind 2019 aan bij Way of Wine. Daarmee kreeg 
Way of Wine er niet alleen een enthousiaste collega bij, maar ook 
enthousiaste klanten!

Sebastiaan Mekes is daar één van. Hij en zijn vriendin Ellen Gabrielse 
openden in april  2019 La Piazetta in Westkapelle. Maar de band 
tussen Sebastiaan en Mark Buijs bestaat al veel langer! 
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Italiaanse twist
La Piazzetta vind je op het pleintje onderaan de 
karakteristieke Westkappelse zeedijk. Je kunt bij ons 
genieten van een heerlijke antipasti plank met allerlei 
Italiaanse lekkernijen en een goed glas wijn, tot pasta’s, 
pizza’s en vis- en vleesgerechten met een Italiaanse twist.

Beste vrienden
Wij zijn pas in april vorig jaar begonnen en het is nu al 
een groot succes. Wij vinden het belangrijk dat onze 
gasten in een ongedwongen en gezellige sfeer kunnen 
dineren. Daar hoort ook een goed glas wijn bij!

Ik zat bij Mark Buijs op de hotelschool en werd daar 
beste vrienden met hem. Dus toen Mark begon met 
zijn wijnhandel was er bij mij geen twijfel wie de wijn in 
mijn zaak, toen nog Kasteel van Batavia, zou moeten 
leveren. 

Als vanouds
Later, toen La Piazzetta opende was het voor mij 
vanzelfsprekend dat Mark de wijn zou blijven leveren. 
In die jaren heb ik met geen andere wijnhandel ook 
maar overlegd omdat er toch geen speld tussen Mark 
(zijn wijnen) en mij te krijgen is. Inmiddels doet hij dat 
namens Way of Wine en dat gaat nog steeds als 
vanouds: Mark belt mij, of mijn vriendin Ellen geeft door 
wat we nodig hebben en dan komt Mark het brengen.

Mijn favoriete wijn is een pinot grigio. Ik drink deze 
wijn graag, omdat ik nog niet zo lang echt wijn drink. 
Deze wijn is best licht en fruitig en dat past goed bij mij.

Sebastiaan Mekes
Eigenaar

La Piazzetta
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Duizelseweg 4a
5521 AC Eersel

+31 (0)40 – 7820178
info@wayofwine.nl

instagram.com/wayofwine
facebook.com/whatsyourwayofwine

Way of Wine komt graag in contact met 
horecaondernemers die wijn op de beste manier in 
hun zaak willen positioneren. We leveren door heel 

Nederland op meerdere dagen per week.
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+31 6 53677233
jeroen@wayofwine.nl

+31 6 41451151
mark@wayofwine.nl
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administratie@wayofwine.nl
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