
Wijnen van de sterren 
Sofie Similon 



L’esprit Couvent: Cuvée Bent Van Looy 

•  Bent Van Looy 
•  Frontman van Das Pop 

•  The Jante Law: eigen kledinglijn 

•  Wijngaard 
•  Bordeaux (Sadirac, departement 

Gironde) 

•  L’esprit couvent 
•  Project van Kris Couvent waar Bent 

Van Looy aan meewerkt 



L’esprit Couvent: Cuvée Bent Van Looy 

•  Druiven: 
•  Sauvignon Blanc 

•  Sauvignon Gris 

•  Semillon 

•  Vinificatie 
•  De druiven worden geoogst bij volledige rijpheid. 

•   Gisting onder schilcontact gevolgd door een 20 dagen durende alcoholische gisting 

 



L’esprit Couvent: Cuvée Bent Van Looy 

•  Degustatienota :  
•  citrus, pompelmoes en enkele exotische toetsen 

•  Te drinken bij:  

•  schelp-en schaaldieren, aperitief  

•  Bewaren :  

•  2 tot 3 jaar  volgens het millesime 



Palegio: Sting 

•  de echte naam van deze singer-
songwriter is Gordon Sumner 

•  landgoed in Toscane,tussen Firenze 
en Arezzo 

•  Maakt naast wijnen o.a. ook olijfolie 
en honing. Werkt biologisch 

•  Zowel schuimwijn, witte, rosé als 
rode wijn 



Palagio Sting 

•  Message in a bottle (wit) 
•  Druiven: 

•  90% vermentino 10% sauvignon 

•  Vinificatie 

•  Inox 

•  Appelatie 

•  Toscane IGT 



Palagio Sting 

•  Message in a bottle (wit) 
•  Degustatienota: 

•  Aromatische, droge en aangename witte wijn.  

•  Lekker bij:  

•  Aperitief, scampi, antipasti, mozarella, gegrilde vis en slaatjes 

•  Bewaren 

•  3 jaar 



Miraval 

•  Brad Pitt en Angelina Jolie hebben dus 
de krachten gebundeld met de Perrin-
familie van Chateau Beaucastel om 
wijn te produceren op hun Chateau 
Miraval 

•  Chateau Miraval is een van de weinige 
landgoederen in de Provence die een 
eigen vallei en heeft twee gedeeltes 
namelijk de Coteaux Varois en 
Provence (noord-west) en Côtes de 
Provence (in het oosten).  



Miraval 

•  Coteaux Varois Wit 
•  Druiven 

•  95% Rolle (Vermentino in Italië)- 5% Grenache Blanc 

•  Vinificatie  

•  De druiven worden met de hand geplukt in 35kg kratten. In het chateau worden de druiven 
geselecteerd en krijgen een zeer milde persing. De vinificatie vindt plaats in roestvrijstalen 
tanks (90%) en in eiken vaten met batonnage (10%).  



Miraval 

•  Coteaux Varois Wit 
•  Degustatie  

•  heerlijk fris en intens gevoel met grote lengte. Harmonieus, fruitig en met een uitzonderlijke 
frisheid en mineraliteit. In de neus aroma’s van bloemen, amandelen en peer. Een klasse 
witte wijn 

•  Lekker als aperitief  en bij visgerechten 

•  Bewaren 

•  2 à 3 jaar 



Le Plan Vermeersch 

•  Voormalig autoracer (kreeg een 
zwaar ongeval in 1986), Maserati 
verdeler  

•  Wijngaard in de Rhône (Suze-La-
Rousse) 24 ha 



Le Plan Vermeersch 

•  CDR Rouge Classique 
•  Druiven 

•  Grenache 60% – Syrah 40% 

•  Vinificatie 

•  de druiven worden ontsteelt en gekneusd, daarna inweking en gisting in inox kuipen op 28° 



Le Plan Vermeersch 

•  CDR Rouge Classique 
•  Degustatie 

•  Intense granaatrode kleur, met paarse reflecties. Rijk en intens bouquet, met aroma’s van vers 
rood fruit, geplette aardbeien, bramen, kersen, vermengd met subtiele toetsen van vanille en 
boter. Krokant en stevig smaakpalet, met een mooie fraîcheur, toetsen van rood fruit, 
versmolten tannines en een knappe persistentie in de afdronk. 

•  Vanaf  nu te drinken 



Palagio Sting 

•  When We Dance 
•  Druiven: 

•  Sangiovese/canaiolo 

•  Appellatie:  

•  Chianti DOCG  

•  Vinificatie:  

•  Inox met korte houtrijping 



Palagio Sting 

•  When we dance 
•  Omschrijving:  

•  Aangename en elegante wijn met mooie fruitigheid en aciditeit van de sangiovese 

•  Lekker bij:  

•  Antipasti met fijne vleeswaren en groenten. Pasta, eenvoudige bereidingen van wit en rood 
vlees en van gevogelte 

•  Bewaren 

•  Minstens 3 jaar 



Francis Ford Coppola 

•  Francis Ford Coppola is een 
Amerikaans regisseur, 
filmproducent, scenarioschrijver en 
wijnboer, voornamelijk bekend van 
films als The Godfather-trilogie en 
Apocalypse Now 

•  Wijngaard in Californië 



Francis Ford Coppola 

•  Rosso Classic 
•  Druiven 

•  26% Cabernet Sauvignon, 26% Syrah, 24% Zinfandel, 24% Petite Sirah 

•  Vinificatie 

•  De wijn rijpt een jaar op eikenhouten barriques 



Francis Ford Coppola 

•  Rosso Classic 
•  Degustatie 

•  Rijpe sappige bessen, kersen, kruidige ondertoon 

•  Medium body 

•  Lekker bij 

•  Gegrild lamsvlees, pasta’s met kazen 

•  Bewaren 

•  5-tal jaar 



Poderi Le Ripi Illy 

•  Bekende koffiemaker 

•  Wijngaard in Montalcino in Italië 
(Toscane) 



Poderi Le Ripi Illy 

•  Amore & Follia  
•  Druiven: 

•  90% Syrah, 5% Sangiovese and 5% Merlot 

•  Vinificatie 

•  Fermentatie en maceratie gedurende 25 dagen in open houten tonnen 

•  34 maanden rijping in kleine houten vaten en vervolgens 36 maanden op fles 



Poderi Le Ripi Illy 

•  Amore & Follia  
•  Degustatie 

•  Intense rode wijn met paarse schijn, aroma’s donker fruit, kreupelhout, bosgrond met een 
florale ondertoon. 

•  Mooie tannines, mineraliteit 

•  Lekker bij 

•  Gegrild vlees, oude kazen en pasta 

•  Mooi bewaarpotentieel 



prijzen 
L’esprit Couvent: Cuvée Bent 
Van Looy 

Huis Vossen, Lennik 9,95 euro 

Message in a Bottle Chateaux Vini, Ternat 12,99 euro 

Miraval Hanos, Hasselt 19.66 euro 

Le Plan Vermeersch, CDR Rouge 
Classic 

Magnus Wijnen, Leuven 7,35 euro 

When We Dance Chateaux Vini, Ternat 
 

11,99 euro 

Francis Ford Coppola Rosso 
Classic 

Hanos, Hasselt 12,71 euro 

Ripi Chateaux Vini, Ternat 22,99 euro 


