




MISSIE VAN DE ZORRO’S
1. Het kleine eerbiedig maken
2. Het onbekende een plaats geven tussen  de 

groten
3. Nieuwsgierigheid is de sleutel voor de juiste  

wijnwijsheid
4. Objectiviteit is de norm voor de essentiële 

wijnschoonheid
5. Vinologische rechtvaardigheid moet geschieden 

op basis van kwaliteit en niet op rénomé & prijs
6. Hedonische en epicuristische eigenzinnigheid is de

basis van onze wijnvisie



DE WERKWIJZE VAN DE ZORRO’S

- Grondige analyse/voorstudie
- Selectie van de beste wijnbouwers op basis van de literatuur 

& bespreking met voorname wijnimportateurs
- Selectie van de top 10
- Vastleggen van het budgettair kader
- Bezoek ter plaatse
- Beste wijn ter plaatse per wijnbouwer
- Herproeving van de aangekochte wijnen



DE HERPROEVING MET EEN 
UITGEBREID PANEL



THEMA VAN DIT JAAR (13de)

UITZONDERLIJKE “GRENACHES” OVER DE 
GEHELE WERELD

DEEL 3
(Gredos & Sardinië)

PRIORAT & MONTSANT



PRIORAT & MONTSANT
De streek





PRIORAT & MONTSANT
Twee AOP’s, één wijngebied



PRIORAT & MONTSANT
Twee AOP’s, één wijngebied



IS ER EEN VERSCHIL TUSSEN 
PRIORAT & MONTSANT?

(BEHALVE WANNEER HET OVER DE PRIJS GAAT)

- Bodem : Priorat = verbrokkelde zwarte leisteen & graniet van vulkanische origine
Montsant = iets verscheidener (combinatie leisteen & graniet in het

noorden, meer zand & klei in het zuiden
- Hoogte : steilere hellingen in Priorat dan in Montsant, van 100 m tot 700 m
- Klimaat : Mediteraan klimaat in beide appellaties

CONCLUSIE

Geologie, terroir, klimaat, druiven
geen verschil



EEN APARTE GESCHIEDENIS

- Eerste wijngaard teruggevonden in 1163
- Belangrijke herbronning van de wijnbouw tussen 

1163 – 1835 door de monniken van het klooster 
Santa Maria D’Escaladei

- Terugval in 1835 – 1974 + de aanplant van carignan
- Vanaf 1974 : nieuwe impuls en nieuwe technieken 

vanuit Frankrijk



DE PIONIERS VAN DE PRIORAT (& MONTSANT)

1.   Cellers Scala Dei (in 1974)
René Barbier (in 1979) (Clos Mogador)
Josep Luis Pérez (Mas Martinet)
Daphne Glorian (Clos Erasmus)
Carles Pastrana (Clos de L’Obac)
Alvaro Palacios (Clos Dofi, L’Ermita) 
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EEN RECENT WIJNGEBIED MET 
ENORM POTENTIEEL

- In 1990 maar 15 wijnhuizen in Priorat (nu 103)

- In 2000 is Montsant DOQ gevonden



PRIORAT       &      MONTSANT 



TYPICITEIT VAN DE BODEM
“Llicozella” 



GEEN MACHINES, ALLES MANUEEL



CELLER JOAN D’ANGUERA
“DAMÓS”

- 7de generatie wijnbouwers
- In 2000 is de vader gestorven en kwamen de 

twee jonge zonen zeer vroeg alleen te staan
- 2008 breuklijn in de vinificatie (na contact met 

Rayas en Confuron)
- Bio-dynamisch
- Terug naar grootvaders stijl met compleet 

andere benadering



CELLER JOAN D’ANGUERA



CELLER JOAN D’ANGUERA



WIJN 1 : VINYA DE LA GLORIA 2016
CELLER JOAN D’ANGUERA

“MONTSANT”

- 100% grenache
- Traditioneler kan niet :

* niet ontritst
* voetpersing
* beton-vinificatie
* oude barriques
* langzame maceratie

- Laagst gelegen wijngaard met zandbodem



NIN-ORTIZ

- In 1998 gestart
- Domein van 32 ha (waarvan 18 ha 

wijngaard)
- Bio-dynamie
- Eerste fles in 2008
- Pas na zijn tweede huwelijk met Ester Nin, is 

Carles Ortiz anders gaan werken met de 
natuur



NIN-ORTIZ



NIN-ORTIZ



WIJN 2 : PLANETES GRENACHES AMFORES 2016 
“PRIORAT” 

- 100% grenache
- Natuurwijn (0% sulfiet)
- Op amforen gelagerd
- Jonge wijnstokken (1998)
- Bodem : ijzerhoudende leisteen op 350m hoogte
- Laag rendement : 10hl/ha
- 4 weken maceratie
- 7 maanden rijping op amforen



ALFREDO ARRIBAS
GOTES – CLOS DEL PORTAL – VINSNUS – COL. TROSSOS

“PRIORAT & MONTSANT”

- 40 ha (5 locaties)
- 4 benaderingen op de twee appellaties
- Werkt experimenteel met 4 soorten grenache :

* Alicante Bouschet (grenache tintorera)
* Grenache gris
* Grenache noir
* Grenache peluda

- Van zeer klassieke moderne vinificatie tot natuurwijnen
- Recent domein : start in 2001



ALFREDO ARRIBAS



ALFREDO ARRIBAS



WIJN 3 : 4 GOTES 2017
CELLER ALFREDO ARRIBAS 

“PRIORAT”

- 100% grenache (4 varianten)
- Manuele pluk
- 50% maceration pelliculair
- 50% maceration carbonique
- 6 maand rijping op inox (geen hout)
- Wijngaarden van 550m hoogte
- Pure leisteenbodem / rots



VINYES DOMENECH 
“MONTSANT”

- Recent domein : start in 2001
eerste wijn in 2004

- 100 ha groot, waarvan 25 ha wijngaard (in 5 à 6 
verschillende percelen)

- Bio-dynamische visie
- Vader is de president van de Catalaanse grenache

wijnbouwers
- Terroir volledig omgeven door bossen met een 

specifiek microklimaat
- Nu in handen van 2 zonen 



VINYES DOMENECH 



VINYES DOMENECH 



WIJN 4 : TEIXAR 2014
VINYES DOMENECH

“MONTSANT”

- 100% grenache peluda (“harige grenache”)
- 70 jaar oude stokken
- Bodem : variatie van rots met klei-kalk
- Manuele pluk (lage productie : 3.000 flessen)
- 14 maanden rijping in Franse eik (waarvan 50% 

nieuw)



CLOS MOGADOR
“PRIORAT & MONTSANT”

- Van pionier René Barbier
- 60 ha - 30 ha clos mogador

- 30 ha andere wijnen (Nelin, Manyetes, Com Tu)
- Espectacle del Montsant als kroonjuweel van de 

grenache
- Gelegen in Gratallops (centrum van Priorat met zicht 

op Alvaro Palacios en naast Clos de L’Obac)



CLOS MOGADOR



CLOS MOGADOR



WIJN 5 : COM TU 2015 
“CLOS MOGADOR”

MONTSANT

- 100 grenache
- 35/50 jaar oude wijngaarden
- 3 ha op 580/600 meter hoogte
- 18 maand rijping op grote fusten
- Bodem : rode leem & leisteen (met kalkkeien)



ACUSTIC CELLER
“MONTSANT”

- 37 ha
- Eén van 4 domeinen van Albert Jané Ubeda

(oenoloog)
(Acustic celler, ritme, autÒcton celler, mas vilella)

- Recente exploitatie : 
* acustic celler : 2004 (Montsant)
* ritme : 2010 (Priorat)



ACUSTIC CELLER





WIJN 6 : AUDITORI 2016
“ACUSTIC CELLER”

MONTSANT

- 100% grenache
- 60/70 jaar oude wijnstokken
- 12 à 13 maanden op oude eiken vaten
- 15 dagen maceratie
- Geen filtering
- Klassieke vinificatie op inox 



TERROIR AL LIMIT 
“MONTSANT & PRIORAT”

- Eigenaar Dominik Huber
- Eerste wijnoogst : 2001
- 15 ha (over 6 percelen & 2 appellaties)
- Andere stijl van de Priorat (zoektocht naar 

grenache-finesse)
- Zeer artisanaal, alles manueel
- Laag rendement (Top : “Les Manyes”)



TERROIR AL LIMIT 



WIJN 7 : VERTEBRA 2017
“TERROIR SENSE FRONTERES”

“MONTSANT”

- 100% grenache
- 40/80 jaar oude wijngaarden
- 700 m hoogte
- Bodem : rode leem en leisteen
- Laag rendement : 10 hl/ha
- 4.000 flessen op jaarbasis
- Bourgondische benadering & vinificatie : volle 

trossen, zachte persing, alles manueel & 
artisanaal, lange maceratie zonder menselijke 
interventie



SCALA DEI 
“PRIORAT”

- Oudste wijnhuis van Priorat
- Heropgestart in 1973
- Gebouwd op de geschiedenis van “Het Kartezer

Monniken klooster” (verlaten in 1835)
- Vandaag eigendom van Codorniu (Penedes)
- 80 ha (56 percelen)
- Garnatxes D’Scala Dei = pionierwijnen van 

Priorat



SCALA DEI 



SCALA DEI 



WIJN 8 : MASSIPA 2016 “SCALA DEI”
“PRIORAT”

- 80% : garnacha blanca
20% : Chenin (Xenin)

- 30/45 jaar oude wijnstokken
- Bodem : rode klei en kalk
- Productie : 1.000 flessen
- Wekelijkse batonnage gedurende 2 maanden
- 12 maanden rijping op grote fusten



DE PRIJZEN 

Wijn 1 : € 47
Wijn 2 : € 27
Wijn 3 : € 15
Wijn 4 : € 55
Wijn 5 : € 36
Wijn 6 : € 42
Wijn 7 : € 32
Wijn 8 : € 31



DE ZORRO’S DANKEN U 






