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IG Mc Laren Vale
BIO

Wijnmaker: Chester Osborn

Eén van de meest prestigieuze domeinen van Australië. 
Gerenommeerd in de hele wereld, en weinig geëvenaard. 
Samen met Penfolds, dat veel groter is en druiven 
aankoopt in heel Australië, is dit domein, waarvan de 
eerste stokken in 1912 geplant werden, het meest 
gerenommeerde huis in Australië. 

Aandacht voor de natuur, lage opbrengsten, hand-geplukte 
druiven, zacht persen en weinig tot geen filtering, zorgen voor de 
constante kwaliteit 

Robert Parker beloonde niet alleen het merendeel van de wijnen met 
superieure scores van 90 of meer; in 2006 werd Chester Osborn 
(wijnmaker) bekroond tot “Wine personality of the year”.

Geselecteerde wijn:

Stump Jump – Lightly wooded Chardonnay – 2018 –
McLaren Vale – Australië

Deze 100% chardonnay combineert pittig citrusfruit met de volheid van 
perzik en nectarine.  De lichte houtlagering zorgt voor structuur en 
finesse. Deze topper uit Australië combineert perfect met wat 
gastronomische visgerechten op de feesttafel, maar is tegelijk ook de  
perfecte begeleider van een gezellige winteravond voor de openhaard. 

Weetje: De etiketten zijn gemaakt als oogtest: als je de fles op armlengte 
houdt en je de onderste lijn nog kan lezen, drink dan gerust nog 
een glaasje. 



EL ESCOCES VOLANTE

DO Calatayud

Beperkte S02

Wijnmaker: Norrel Robertson MW (Master of Wine)

Toen Norrel Robertson – Schots – het programma van 
de "Meester van de Wijn" af maakte, besloot hij met 
zijn vrouw om zijn huis te verkopen en te investeren in 
dit kleine landgoed buiten Madrid in de provincie 
Aragon. Grappig, briljant, zichzelf enkel serieus 
nemend wanneer dat nodig is ͙Norrel is een man met 
grote passie, ongekende vaardigheden en een onuitputtelijke creativiteit.

De wijnstokken bevinden zich op leisteengronden “Pizarra" en kwartsiet 
tussen 800 en 1100 meter boven zeeniveau. Waar, op enkele zeldzame 
kersenbomen na, geen andere gewassen groeien. Norrel laat de natuur 
zijn gang gaan: geen grondbehandeling, geen gebruik van pesticiden en 
een extreme bezorgdheid voor elke wijnstok.

Geselecteerde wijn: 

Papa Luna – 2017 – Calatayud – Spanje

Papa Luna wordt wel eens de Châteauneuf-du-Pâpe uit Spanje genoemd. 
Donkerpaarse wijn met robijnrode rand; fijne aroma͛s van bosbessen en 
kruiden; in de mond ondersteunen karamel en peper het fruitige 
karakter. Evenwichtig met zachte tannines. 

Garnacha (70-100 jaar), Syrah en Mazuelo (Carignan). Deze betaalbare 
topper werd enkele jaren geleden als huiswijn geserveerd in het 
toenmalige beste restaurant ter wereld: El Bulli.

Weetje: El Ecoses Volante, de naam van het domein, betekent “de 
vliegende Schot”. Dit omdat Norrel tijdens zijn studie 
voortdurend op en af vloog tussen Schotland en zijn geliefde 
Spanje.



FINCA CAN PETIT -
La Escapada

DO Cava

Wijnmaker: Damià Deas

La Escapada Cava is stijlvol, slick en modern –
Cava zoals die hoort te zijn! Een mix van
Macabello Parellada en Chardonnay druiven, alle 
met de hand geplukt in het hart van de Penedès 
(Spanje), dé cava regio bij uitstek.

De Cava rijpt 12-15 maand op zijn droesem wat de heerlijke geroosterde, 
broodachtige aroma’s benadrukt.

Helder aroma van verse groene appel, zesty citroen en een vleugje 
geroosterde brioche. Fris en evenwichtig als aperitief, met een zeer 
mooie mousse en pareling. 

Cava La Escapada – Penèdes – Spanje



KERSTKAARTJES 2020

Eline Creemers heeft speciaal voor Panta Rei een aantal Kerstkaartjes 
ontworpen (blanco achterkant). Een setje van 6 kaarten bevat elk van één 
van de volgende ontwerpen plus envelop:

Bekijk ook haar Instagram pagina, dagelijks gevuld met nieuwe designs

https://www.instagram.com/creemers.eline/

