
Balade Romantique 

Land: Frankrijk    Regio: Languedoc 

Wijnhuis: La Villette   Bewaren: 2023, nu op dronk 

Druivenras(sen): Chardonnay  Serveertemperatuur: 8 graden 

  

 

Oké, nummer 1 van 2 wijnen uit de Languedoc? Niet spannend, maar wel romantisch. Althans, met 

deze Balade Romantique. Dit is namelijk mijn inziens een wijn waar veel mensen op zitten te 

wachten. Een houtgerijpte Chardonnay die ondanks het intensieve houtgebruik, toch frisheid heeft. 

De wijn is afkomstig uit de stal van La Villette, een naam die bekend staat om zijn prijs\kwaliteit 

verhouding.  

Zo ook deze witte wijn. In de geur een mooie combinatie van kokos, banaan, mango en peer. 

Daarnaast wat tonen van boter, vanille met een hazelnootje. Bij elkaar is de geur lekker rijp en 

uitnodigend. De smaak is een voortzetting van de geur met wat extra specerijen. Afdronk is goed met 

naast wat zuren ook een prominente houtsmaak.  

Lekker voor bij vele gerechten. Lekker gebakken visje is botersaus, kippetje uit de oven met wat 

groentes, kalkoenfilet met spekjes, rijke maaltijdsalade met nootjes en kazen. Maar natuurlijk ook 

een prima wijn voor de borrel.   

Impio 

Land: Spanje     Regio: Jumilla 

Wijnhuis: Bodegas Otero    Bewaren: 2 jaar te bewaren 

Druivenras(sen): Verdejo   Serveertemperatuur: 8 graden 

 

Een Verdejo. Niet eentje uit Rueda, maar uit het zuidelijker geleden Jumilla. Deze wijnstreek ligt een 

beetje ter hoogte van Alicante, en dan landinwaarts. Het is hier overwegend: warm! De wijnen van 

Bodegas Otero zijn ook warm, lekker zondoorstoofd. Zowel rood als wit, de witte wijnen zijn lekker 

 

De wijn wordt modern gemaakt en vergist op RVS vaten. De geur is verleidelijk met tonen van 

citroengras, rijpe meloen, wat zeepig (in een goede manier) en passievrucht. De smaak is tevens rijp 

en rond. Aangenaam citrusje in de finale. Een rijpe Verdejo voor de koudere maanden.  

Combineert uitstekend met pittige gerechten. Thaise curry bijvoorbeeld. Of Indonesische gerechten. 

Maar natuurlijk ook bij de borrelplank! 

 

 



 

Van Volxem 

Land: Duitsland    Regio: Moezel 

Wijnhuis: Van Volxem     Bewaren: 2 jaar te bewaren 

Druivenras(sen): Riesling   Serveertemperatuur: 6 graden 

 

Riesling! De absolute topdruif uit Duitsland. Afkomstig van het VDP wijnhuis Van Volxem. Gelegen 

in de Saar regio van de Moezel. Hier worden overwegend de meest minerale wijnen van de Moezel 

gemaakt. Het wijnhuis Van Volxem bestaat al vele honderden jaren maar kreeg pas na de Franse 

revolutie de naam Van Volxem. In deze periode kwam het wijnhuis namelijk in handen van de 

Vlaamse brouwer Gustav van Volxem. Sinds die periode genoot Duitse wijn, met name uit de Moezel 

en in het bijzonder uit de Saar grote faam.  

In 2000 werd het bedrijf gekocht door Roman Niewodniczanski

Bitburger. Roman had echter minder met bier en liet zichzelf uitkopen om een wijnavontuur aan te 

gaan. En met succes, Van Volxem is volledige gemoderniseerd met behoud van traditie en cultuur en 

uiteraard de fantastische wijngaarden.  

Deze riesling staat aangeplant op lei, oftewel Schiefer, hier heb je verschillende soorten in, maar daar 

zal ik jullie niet mee vermoeien. De schuine hellingen met leisteen nemen veel warmte op tijden 

zonneschijn en zorgen voor een goede waterdoorlatendheid.  

De geur is typisch Riesling, groene appeltjes, rook, mineralig, peer, wit pepertje en een klein beetje 

petrol. De smaak is ook lekker strak met wat extra citrustonen.  

Heerlijk bij vele gerechten. Garnalen en vele visgerechten (bijvoorbeeld zalm), varkensvlees (met een 

vet sausje), Aziatische gerechten. Zelfs een kaasfondue.   

 

 

 


