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ART.NR.       KLEUR     INHOUD VERPAKKING

 Bordeaux Blanc

791393  Clos des Lunes Lune d’Argent 2018     0,75 cs 6

 Médoc

791355 Château Potensac 2016 Cru Bourgeois  0,75 CB 6

791375 Chapelle de Potensac 2015 2ème Vin Château Potensac  0,75 cs 6

 Haut Médoc

791316 Réserve de Sociando-Mallet 2013 2ème Vin Château Sociando-Mallet  0,75 cs 6

791339 La Closerie de Camensac 2015 2ème Vin Château Camensac (5e GCC) 0,75 cs 12

791376 Château Cantemerle 2016 5ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

791357 Château La Tour Carnet 2015 4ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

 Moulis en Médoc

791397 Château Poujeaux 2016 Cru Bourgeois  0,75 cs 6

 

 Margaux

791351 Château Desmirail 2015 3ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

791354 Château La Tour de Mons 2017 Cru Bourgeois  0,75 CB 12

791342 Château Giscours 2013 3ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

791377 La Sirène de Giscours 2016 2ème Vin Château Giscours (3e GCC) 0,75 CB 6

791378 Blason d’Issan 2016 2ème Vin Château d’Issan (3e GCC)  0,75 CB 6

791341 Château du Tertre 2012 5ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

 Saint Julien

791338 Les Fiefs de Lagrange 2014 2ème Vin Château Lagrange (3e GCC) 0,75 CB 6

791361 Château Talbot 2015 4ème Grand Cru Classé  0,75 CB 6

791362 Sarget de Gruaud Larose 2015 2e Vin Château Gruaud Larose (2e GCC) 0,75 CB 6

YVON MAU



BORDEAUX

ART.NR.            KLEUR   INHOUD VERPAKKING

 Pauillac

791345 Lacoste Borie 2015          2e Vin Château Grand Puy Lacoste (5eGCC)  0,75 CB 6

791332  Griffons de Pichon Baron 2017          2e Vin Ch. Pichon Langueville Baron (2eGCC) 0,75 cs 6

791329 Château Pibran 2014         Cru Bourgeois  0,75 CB 6

791363 Réserve de la Comtesse 2015            2e Vin Ch Pichon Longueville Comtesse de Lalande (2e GCC)  0,75 CB 6

 Saint Estèphe

791352 Château Cos Labory 2014         5ème Grand Cru Classé   0,75 CB 6

791337 Château Lilian Ladouys 2014         Cru Bourgeois   0,75 CB 6

791364 Les Pagodes de Cos 2012          2e Vin Château Cos d’Estournel (2e GCC)  0,75 CB 6

 Saint Emilion Grand Cru

791324 Clos la Gaffelière 2017          2e Vin Château la Gaffelière (1e GCC Classe B) 0,75 CB 6

791353 Château Fombrauge 2015         St. Emilion Grand Cru Classé  0,75 CB 6

791335 Clos de l’Oratoire 2014         St. Emilion Grand Cru Classé   0,75 CB 6

791394 Château Tauzinat l’Hermitage 2016           0,75 cs 6

 Pomerol

791392 Château Taillefer 2018    0,75 CB 6

791398 Clos René 2017   0,75 CB 6

 Pessac Léognan

791320 Le Petit Haut Lafitte by Smith Haut Lafitte 2017    2e Vin Château Smith Haut Lafitte   0,75 CB 6

 Sauternes

791365 Carmes de Rieussec 2016          2e Vin Château Rieussec                                 Zoet 0,375 cs 12
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Clos des Lunes

Opgericht door Olivier Bernard, de eigenaar van Domaine 

de Chevalier in Pessac Léognan en Château Giraud in 

Sauternes. Op dit wijngoed werd vroeger zoete wijn 

gemaakt onder de naam van Château Haut Caplane. Dat is 

nu niet meer zo. Olivier Bernard en zijn zoon Hugo hebben 

veel veranderd. De 45 hectare wijngaard van Clos des 

Lunes is beplant met 70% semillon en 30% sauvignon blanc. 

De wijnstokken zijn oud, met een gemiddelde leeftijd van 

30 jaar. De plantdichtheid is 6500 wijnstokken per hectare. 

Alle werkzaamheden in de wijngaarden zijn biologisch, 

met het doel geheel zelfverzorgend te zijn. De bodem 

waarop de druivenstokken staan aangeplant bestaat uit 

een mix van grind, klei, zand en kalksteen. De wijngaarden 

liggen vlakbij beroemde wijnhuizen als: Château d’Archi, 

Château Guiraud en Château d’Yquem.

Clos des Lunes - Lune d’Argent is de Grande Cuvée. De wijn 

onthult het volledige potentieel van semillon, vergezeld 

door sauvignon blanc. Jaargang 2018 is een blend van 70% 

semillon en 30% sauvignon blanc. Een deel van de wijn (25%) 

heeft 6 maanden houtrijping gehad, waarbij regelmatig 

battonage is toegepast. Het resultaat is een licht strogele 

wijn met een intense en complexe neus, waarbij tonen 

van exotisch fruit en citrusvruchten te herkennen zijn. In 

de mond is de wijn gul en sappig zonder zwaar te zijn. De 

citroenachtige frisheid van sauvignon blanc vormt een 

prachtig contrast met het rijke karakter van semillon. Een 

heerlijke Bordeaux Blanc Sec die het ontdekken meer dan 

waard is!

Bordeaux Blanc Sec

Lune d’Argent 2018

Blend: semillon (70%) & sauvignon blanc (30%).
Houtrijping: 6 maanden op Frans eikenhout (25% van de wijn).



Château Potensac

Château Potensac 2016 is een blend van merlot (44%), 

cabernet sauvignon (39%), cabernet franc (15%) en petit 

verdot (2%). De stokken staan aangeplant op een bodem van 

leem en kiezels, de ondergrond bevat kalk, vergelijkbaar 

met de ondergrond in Saint-Estèphe. De Grand Vin is 

afkomstig van de oudste stokken van het wijngoed, 

sommige cabernet sauvignon en cabernet franc stokken 

zijn meer dan 80 jaar oud.

Jaargang 2015 heeft een zeer donker paarse kleur, met in 

de neus aroma’s van kruiden, een beetje zoethout, zwart 

fruit en op de achtergrond wat tonen van vijg en tabak. 

In de mond is de wijn krachtig, rond en gul. De tannines 

zijn aanwezig maar niet hard, bijna zijdezacht. Het rijpe 

complexe fruit herhaalt zich nogmaals in de afdronk. Een 

prachtige Médoc uit een buitengewoon goed jaar.

La Chapelle de Potensac 2015 is een blend van merlot 

(71%), cabernet sauvignon (23%), cabernet franc (4%) en 

petit verdot (2%). De wijn heeft 12 maanden gerijpt op 

eikenhouten vaten waarvan 1/3e nieuwe vaten zijn. Dit 

resulteert in een wijn met fijne tannines, een prachtige 

structuur, rijke smaak van rood fruit en een frisse afdronk. 

Kortom, een zeer elegante Médoc met een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding.

Château Potensac 2016

Château Potensac, gelegen in het noordelijk deel van de Médoc, was de enige 

Cru Bourgeois Exceptionnel binnen de appellatie totdat deze classificatie in 

2007 werd afgeschaft. Het wijngoed is sinds jaar en dag eigendom van de 

familie Delon, tevens eigenaar van Château Léoville Las Cases in St. Julien 

en Château Nénin in Pomerol. Het domein omvat 53ha aan wijngaarden 

en door diverse uitbreidingen in het verleden behoort het kapelletje in de 

kleine plaats Potensac tot het wijndomein. De 2e wijn van Château Potensac, 

La Chapelle de Potensac, dankt hier zijn naam aan.

Chapelle de Potensac 2015

Médoc

Château Potensac 2016
Blend: merlot (44%), cabernet sauvignon (39%), cabernet franc (15%) 
              en petit verdot (2%).
Houtrijping: 16 maanden op Frans eikenhout, waarvan 1/3 nieuwe vaten.

Chapelle de Potensac 2015
Blend: merlot (71%), cabernet sauvignon (23%), cabernet franc (4%) & petit verdot (2%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 1/3 nieuwe vaten.



Château Sociando Mallet

Jean Gautreau Sociando Mallet ontleent zijn naam aan de 

heer Sociando en de weduwe Mallet. De eerste bezat in de 

17e eeuw wijngaarden in Saint-Seurin-de-Cadourne, terwijl 

de tweede rond 1850 eigenaresse van Château Sociando 

werd, en haar naam eraan toevoegde. 

De wijngaarden van Château Sociando Mallet bevinden 

zich op glooiende kiezelrijke hellingen in het dorpje 

Saint-Seurin de Cadourne, tien kilometer ten noorden van 

Pauillac. Vanuit de wijngaarden heb je een adembenemend 

uitzicht over de Gironde. Ondanks deze uitstekende locatie 

was het domein in de 20e eeuw sterk verwaarloosd. In 1969 

nam Jean Gautreau Sociando Mallet het wijngoed over 

en sindsdien heeft hij het aanwezige potentieel volledig 

benut. Tegenwoordig is het domein in handen van Sylvie 

Gautreau, de dochter van Jean.

De tweede wijn van Château Sociando Mallet is een blend 

van 50% cabernet sauvignon en 50% merlot. La Réserve de 

Sociando Mallet 2013 wordt door hetzelfde team gemaakt 

als de eerste wijn van het château. Zij hanteren dezelfde 

technieken. Het verschil zit hem voornamelijk in de 

vatlagering: 30 % op nieuw Frans eiken en 70% op tanks voor 

11 maanden (eerste wijn: 100 % nieuw Frans eiken voor 12 

maanden). Dit resulteert in een zeer charmante wijn die 

wat jonger gedronken kan worden.  

Réserve de Sociando-Mallet 2013

Haut-Médoc

“This Cuvée Exclusive made in the same way as my 
firsts wine, Sociando Mallet, providing unbeatable 

expertise to everyone.”

Blend: cabernet sauvignon (50%) & merlot (50%).
Houtrijping: 11 maanden op Frans eikenhout (30% van de wijn).



Château Camensac

Château Camensac grenst net als haar buren (Château 

Belgrave & Château la Tour Carnet) aan de appelation St 

Julien. Het château, gebouwd in de 18e eeuw, omvat in 

totaal 75 hectare aan wijngaarden. In tegenstelling tot 

veel andere châteaux in Bordeaux zijn de wijngaarden 

van Château Camensac beplant met slechts 2 variëteiten: 

cabernet sauvignon (60%) en merlot (40%). Tussen de jaren 

1964 en 2005 behoorde het wijngoed toe aan de familie 

Forner (eigenaar van het Rioja huis  Marqués de Cacères), 

nadien werd het gekocht door de huidige eigenaren mevr. 

Céline Villars-Foubet (tevens eigenaar van Château Chasse 

Spleen) en dhr. Merlaut (tevens eigenaar van Château 

Gruaud Larose). Beide eigenaren zetten zich volop in om 

de kwaliteit van deze cru ieder jaar te verbeteren. Château 

Camensac is een waardig 5ième Grand Cru Classé.

La Closerie de Camensac is ‘het kleine broertje’ (2e wijn) 

van Château Camensac. Jaargang 2015 van La Closerie 

de Camensac is een blend van merlot (87%) en cabernet 

sauvignon (13%). Deze tweede wijn geurt heerlijk naar 

zwarte kersen en subtiele tonen van geroosterde koffie en 

vanille. 

In de mond is de wijn krachtig en vol van smaak met tonen 

van bramen. De afdronk heeft een prachtige lengte en 

vertoont heerlijke fruittonen.

La Closerie de Camensac 2015

Haut-Médoc

Blend: merlot (87%) & cabernet sauvignon (13%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 100% gebruikte vaten.



Château Cantemerle

Château Cantemerle, 5e Grand Cru Classé, ligt tussen de 

gemeenten Macau en Ludon. Château Cantemerle werd 

1856 aan de beroemde classificatie van 1855 toegevoegd 

en is daarmee één van de zeer zeldzame wijzigingen. De 

enige andere wijziging tot nu toe is het in 1973 promoveren 

van Château Mouton-Rothschild – Pauillac van 2e Grand 

Cru Classé naar 1e Grand Cru Classé. 

Van 1576 tot 1892 was het domein in bezit van de 

familie Villeneuve en van 1892 tot 1980 van de familie 

Dubos tot het in 1981 gekocht werd door SMA een grote 

verzekeringsmaatschappij. De faciliteiten werden volledig 

vernieuwd en wijngaarden werden opnieuw aangeplant. 

De totale oppervlakte van de wijngaarden is momenteel 

93 ha met een aanplant van cabernet sauvignon (64%), 

merlot (27%), cabernet franc (5%) en petit verdot (4%). De 

gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 35 jaar. In totaal 

worden er 600.000 flessen geproduceerd, waarbij 70% 

van de oogst wordt gebruikt voor de eerste wijn “Château 

Cantemerle” en 30% wordt gebruikt voor de tweede wijn 

“Les Allées de Cantemerle.” Château Cantemerle 2016 

is een Bordeaux van de meer klassieke soort. De blend 

bestaat voor 52% uit cabernet sauvignon, 39% merlot, 5% 

cabernet franc en 4% petit verdot. Verantwoordelijk voor 

het vinificatieproces is oenoloog Eric Boissenot. De druiven 

worden met de hand geplukt en zorgvuldig gesorteerd. 

Vervolgens vindt de vergisting plaats in houten vaten, RVS 

en in betonnen cuves. Deze laatste worden meer en meer 

gebruikt omdat daarmee de temperatuur tijdens de gisting 

beter kan worden gereguleerd. Uiteindelijk rijpt de wijn 

twaalf maanden op Franse eikenhouten vaten waarvan 40% 

nieuwe vaten zijn. Château Cantemerle 2016 is een rijke en 

gracieuze wijn met aantrekkelijke aroma’s van houtrook, 

ceder, cassis en viooltjes. In de mond fijne tannines, fruit 

en kracht waarbij de fenomenale finale lang blijft hangen. 

Château Cantemerle 2016

Haut-Médoc

Blend: cabernet sauvignon (52%), merlot (39%), cabernet franc (5%) & petit Verdot (4%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 40% nieuwe vaten.



Château la Tour Carnet

Château La Tour Carnet, gelegen in het plaatsje Saint 

Laurent Médoc, is één van de oudste landgoederen in de 

Médoc regio. Het eeuwenoude château, destijds ‘Château 

de Saint Laurent’ genaamd, beschikt over een toren en 

wordt omringd door een prachtige gracht. De toren van 

het château, gebouwd in 1120, was oorspronkelijk een 

duiventil en de naam van de tweede wijn is een verwijzing 

hiernaar: ‘Les Douves de la Tour Carnet.’

Tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en 

Engeland (14e eeuw) werd het château lange tijd door 

Engelsen bezet. Toenmalig eigenaar Jean de Foix vocht 

samen met zijn schildknaap Carnet tegen de Fransen. Na 

de dood van Jean de Foix, werd Carnet eigenaar van het 

château waar hij zich bleef verzetten tegen de Fransen. 

Uiteindelijk werd hij verslagen en moest het château, 

op bevel van de Franse koning, vernietigd worden. De 

naam Carnet is blijven voortleven, als naamgever van het 

château.

De laatste jaren is Bernard Magrez de drijvende kracht 

achter het succes van Château La Tour Carnet. 

Hij bezit, als enige in de wereld, vier geclassificeerde grands 

crus classés in Bordeaux. De huidige eigenaar heeft volop 

geïnvesteerd in de wijngaarden, kelder en de renovatie van 

het château.  Kosten noch moeite worden gespaard om de 

hoogste kwaliteit wijnen te produceren op het wijngoed. 

Momenteel bezit Château La Tour Carnet in totaal 123 

hectare aan wijngaarden. Slechts 5 andere châteaux in 

Bordeaux hebben meer dan 100 hectare aan wijngaarden 

in bezit, namelijk Château Talbot, Château Lafite Rothschild, 

Château d’Yquem, Château Ducru-Beaucaillou en Château 

Lascombes. De wijngaarden van Château La Tour Carnet 

zijn aangeplant met merlot, cabernet sauvignon, petit 

verdot en cabernet franc. Daarnaast staat er ook sauvignon 

blanc, sauvignon gris en sémillon aangeplant voor de witte 

wijn Château La Tour Carnet Blanc.

Jaargang 2015 van de Grand Vin is een blend van 70% 

merlot en 30% cabernet sauvignon. De wijn wordt 16 

maanden gerijpt op Frans eikenhouten vaten waarvan 

30% nieuw eiken. De stijl van de wijn kan omschreven 

worden als krachtig, met een zuivere fruitexpressie en 

subtiel houtgebruik. Een klassieke Bordeaux met tonen 

van blauwe bessen, braam, wat laurier, een vleugje leer en 

een schitterende lange afdronk!

Château La Tour Carnet 2015

Haut-Médoc

Blend: merlot (70%) & cabernet sauvignon (30%).
Houtrijping: 16 maanden op Frans eikenhout, waarvan 30% nieuwe vaten.



Château Poujeaux

De beroemdste gemeente appellations uit de Médoc zijn 

Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien en Margaux. Daarnaast 

zijn er ook nog twee appellations die wat minder bekend 

zijn en verder van de Gironde afliggen (meer landinwaarts): 

Listrac en Moulis. Samen met Château Chasse-Spleen 

behoort Château Poujeaux tot de beste wijnhuizen uit de 

appellation Moulis-en-Médoc. Château Poujeaux kreeg een 

legendarische naam vanwege het feit dat Baron Elie de 

Rothschild dacht dat Château Poujeaux 1953 een Château 

Lafite Rothschild was.

De naam ‘Château Poujeaux’ duikt in 1806 voor het eerst 

op in de geschiedenisboeken. Daarvoor was het wijngoed 

eigendom van Latour Saint Mambert, het latere Château 

Latour (1er Grand Cru Classé, Pauillac). In de 19e eeuw werd 

Château Poujeaux daadwerkelijk onafhankelijk en werden 

de eerste eigen wijnen geproduceerd. Door de jaren heen 

werd het landgoed opgesplitst in meerdere wijngoederen, 

maar aan het eind van de 20e eeuw werd het weer in haar 

oorspronkelijke staat hersteld. De familie Theil kocht de 

aangrenzende wijngaarden terug en maakte er weer één 

landgoed van. Tegenwoordig is het de familie Cuvelier 

(ook eigenaar van Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé Saint-

Émilion) die het 100 hectare metende landgoed bezit, 

waarvan 70 hectare is aangeplant met druivenstokken.

Philippe Cuvelier en zijn zoon Matthieu zwaaien er 

sindsdien de scepter. De beroemde oenoloog Stephane 

Derenoncourt werd aangetrokken als consultant. De 70 

hectare aan aaneengesloten wijngaarden liggen op een 

kiezel heuvel genaamd ‘Grand-Poujeaux.’ De wijngaarden 

zijn grotendeels aangeplant met cabernet sauvignon en 

merlot. Daarnaast is een klein deel aangeplant met petit 

verdot en cabernet franc. 

De Grand Vin, Château Poujeaux 2016, is een blend van 

cabernet sauvignon (50%), merlot (40%), petit verdot (5%) en 

cabernet franc (5%). De wijn rijpt 12 maanden op barriques 

waarvan 30% nieuw. Het resultaat is een rijpe, zeer 

expressieve Bordeaux met een goede structuur. In de neus 

aroma’s van bramen, zwarte bessen en wat cederhout. Vol 

van smaak met tonen van bosbessen, pruimen, vanille en 

peper. De tannines zijn toegankelijk en de afdronk is breed 

en lang.

Château Poujeaux 2016

Moulis en Médoc

Blend: cabernet sauvignon (50%), merlot (40%), petit verdot (5%) & cabernet franc (5%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 30% nieuwe vaten.



Château Desmirail

Château Desmirail, 3e Grand Cru Classé, uit Margaux 

kreeg in 1661 haar naam door toenmalig eigenaar Jean 

Desmirail. Hij erfde het toen hij trouwde met een van 

de dochters van de bekende Rauzan familie. In die 

tijd behoorde het château, gelegen in de gemeente 

Cantenac, nog toe tot het grote Rauzan domein. Het 

Rauzan wijngoed wordt uiteindelijk opgesplitst in 

de wijndomeinen zoals we deze vandaag de dag nog 

kennen: Château Desmirail, Château Rauzan-Ségla, 

Château Rauzan Gassies en Château Marquis de Terme. 

Tegenwoordig is de familie Lurton eigenaar van Château 

Desmirail. Zij hebben de afgelopen 20 jaar volop 

geïnvesteerd, waardoor de kwaliteit van de wijnen 

sterk is verbeterd. Het wijngoed omvat 40 hectare aan 

wijngaarden, waarvan 70% is aangeplant met cabernet 

sauvignon, 29% met merlot en 1% met petit verdot. 

Château Desmirail staat bekend om haar elegante en 

verfijnde wijnen. De Grand Vin jaargang 2015 reflecteert 

perfect dit uitstekende oogstjaar in Bordeaux. Deze 

blend van cabernet sauvignon (60%) en merlot (35%) en 

petit verdot (5%) heeft in de neus aangename aroma’s 

van bramen, pruimen en een vleugje anijs. In de mond 

kenmerkt deze wijn zich door haar zachte tannine, rijpe 

fruittonen en een hint van donkere chocolade. Kortom, 

Château Desmirail 2015 is een heerlijke wijn met een 

sterke Margaux persoonlijkheid.

Château Desmirail 2015

Margaux

Blend: cabernet sauvignon (60%), merlot (35%) & petit verdot (5%).
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 40% nieuwe vaten.



Château la Tour de Mons

Château La Tour de Mons is een van de toonaangevende 

Cru Bourgeois châteaux in de Médoc. Het château heeft een 

lange en roemruchte geschiedenis die terug gaat tot de 13e 

eeuw. Het wijngoed is vernoemd naar de illustere Pierre 

de Mons, die het château in 1615 kocht. De bijbehorende 48 

hectare grote wijngaard wordt omgeven door een muur 

en is gelegen in het noordelijke deel van de appellatie 

Margaux, nabij de oevers van de Garonne. In de jaren 90 

van de vorige eeuw zijn zowel de vinificatiekelder als de 

geklimatiseerde opslagkelder volledig gerenoveerd. 

Château La Tour de Mons 2017 is een blend van 56% merlot, 

38% cabernet sauvignon en 6% petit verdot. De wijn rijpt 

eerst 12 maanden in Frans eikenhout alvorens tot botteling 

wordt overgegaan. Deze rijke en fruitige Margaux heeft 

een intense kleur en is verleidelijk zacht en elegant. Een 

gastronomische wijn, klassiek en elegant met een groot 

bewaarpotentieel.

Château la Tour de Mons 2017

Cru Bourgeois

Blend: merlot (56%), cabernet sauvignon (38%) & petit verdot (6%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.



Château Giscours
Margaux

Château Giscours 2013 is een blend van 75% cabernet 

sauvignon, 20% merlot en 5% petit verdot. Na de vergisting 

ondergaat de wijn een houtlagering van 12 tot 15 maanden 

op Frans eikenhouten vaten, waarvan 50% nieuw. Het 

resultaat is een zeer geconcentreerde, diep rode wijn, 

waarin de klasse van Giscours ontegenzeggelijk te proeven 

is. In de neus fijne aroma’s van licht gebrand cederhout, rijp 

rood fruit en een hint van eucalyptus. In de mond vol van 

smaak, met tonen van donker fruit en vanille, opgevolgd 

door een lange, complexe afdronk. 

Zoals ieder top château in Bordeaux, heeft Château 

Giscours naast de Grand Vin ook een tweede wijn 

genaamd “La Sirène de Giscours.” Gemaakt met dezelfde 

grote zorg als de Grand Vin, maar afkomstig van de jongere 

percelen. Deze charmante tweede wijn is wat lichter en 

fruitiger dan de Grand Vin en daardoor sneller op dronk. 

La Sirène de Giscours 2016 is een elegante wijn met veel 

fruit, een geconcentreerde smaak en sappige tannines. 

De wijn is samengesteld uit 58% merlot, 24% cabernet 

sauvignon, 11% cabernet franc en 7% petit verdot. Hij krijgt 

een 12 maanden lange rijping op eiken vaten (waarvan 

50% nieuw). Het resultaat is een wijn waarin de klasse van 

Giscours ontegenzeggelijk te proeven is. In de neus fijne 

aroma’s rood fruit en een hint van cederhout, rijp rood fruit 

en een hint van eucalyptus. Plezierig in de mond met een 

fruitige aanzet, tonen van cacao en vanille en vervolgens 

een lange, complexe afdronk. 

Château Giscours 2013

Château Giscours heeft een lange en rijke geschiedenis die terug gaat tot 

1330. Het château is door de jaren heen in diverse handen geweest. Na een 

moeilijke periode in de 20e eeuw werd het château, in 1855 geclassificeerd 

als 3e Grand Cru Classé, halverwege de jaren negentig gekocht door de 

Nederlander Eric Albada Jelgersma (eveneens eigenaar van Château du 

Tertre). Hij herstelde het château in zijn oude glorie en investeerde fors 

in een rigoureus herplantingsprogramma en de aanschaf van nieuwe 

apparatuur. Hierdoor is Château Giscours weer een waardig 3e Grand Cru 

Classé. Het wijngoed omvat tegenwoordig 94 ha aan wijngaarden, waarvan 

60% is aangeplant met cabernet sauvignon, 32% met merlot, 5% met cabernet 

franc en 3% petit verdot.

La Sirène de Giscours 2016

Château Giscours 2013
Blend: cabernet sauvignon (75%), merlot (20%) & petit verdot (5%).
Houtrijping: 12-15 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.

La Sirène de Giscours 2016
Blend: merlot (58%), cabernet sauvignon (24%), cabernet franc (11%) & petit verdot (7%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.



Château d’Issan
Margaux

Château d’Issan is een van de allermooiste bouwwerken 

uit de Médoc en draagt met recht de naam ‘Château’. De 

prachtige 17e-eeuwse architectuur is niet alleen terug te 

vinden in het chateau zelf, maar ook in de wijnkelders. De 

geschiedenis van de wijn zelf is al even rijk. Het Franse en 

Engelse koningshuis schonken deze wijn op huwelijken en 

partijen en hetzelfde gold voor het Oostenrijkse Hof. 

Het motto van Issan vindt u terug op het chique gouden 

etiket: “Regum mensis aris que deorum”. Voor de tafels 

van koningen en de altaren van de goden. Voor de huidige 

directeur, Emmanuel Cruse, is de historie natuurlijk 

belangrijk, maar hem gaat het vooral om de kwaliteit van 

de wijnen. Onder Emmanuel werd er enorm geïnvesteerd 

in de kwaliteit van de wijngaarden en in moderne 

kelderapparatuur. De grand vin staat geklasseerd als 

troisième cru in het klassement van 1855

Blason d’Issan, de tweede wijn van Château d’Issan, werd 

geïntroduceerd in 1995 om selectie mogelijk te maken 

tussen de wijnstokken. Fruit van de jongste wijnstokken 

wordt gebruikt om deze wijn te produceren, die de identiteit 

van zijn terroir respecteert, terwijl het een smakelijke 

ronde fruitigheid biedt, waarvan eerder kan worden 

genoten. Blason d’Issan rijpt ook 14 tot 16 maanden in 

vaten, waarvan een derde nieuw is. De jaarlijkse productie 

is ongeveer 120.000 flessen. Blason d’Issan is een blend 

van 60% cabernet sauvignon en 40% merlot.

De kleur van de Blason d’Issan is intens 

purperrood. In de geur warm rijp 

kersenfruit, een vleugje chocolade en 

delicate tonen van sinaasappelschil.

De rondeur is opmerkelijk en door 

de goede proportie merlot smaakt 

de wijn ook enorm vol. Een mooie 

frisheid zorgt, na het warme fruit, 

voor de verfrissing van de mond. Ook 

de finale blijft lang, rond en zacht.

Blason d’Issan 2016

Blend: cabernet sauvignon (60%) & merlot (40%).
Houtrijping: 14 tot 16 maanden op Frans eikenhout, waarvan 1/3 nieuwe vaten.



Château du Tertre

Het Château Du Tertre stamt al uit de 12e eeuw en is 

gelegen op een van de hoogste plateaus van Margaux. 

De wijngaard strekt zich uit over 52 hectare. De licht 

hellende wijngaarden liggen vol met grote ovale keien die 

aangevoerd werden door de rivier de Garonne in de laatste 

ijstijd. De heuvels zorgen ervoor dat de wijnstokken veel 

zonlicht ontvangen en worden op deze wijze beschermd 

tegen de voorjaarsvorst. Ook het beekje dat door de 

wijngaard loopt is van essentieel belang voor de juiste 

waterhuishouding en afvoer van overtollig water uit de 

wijngaarden van het château.

In 1961 kocht Philippe Capbern-Gasqueton, eigenaar van 

het beroemde Château Calon Ségur in Saint-Estèphe, 

Château du Tertre. Hij investeerde flink in het in verval 

geraakte château: hij  renoveerde het en de wijngaarden 

werden deels herplant. Madame Gasqueton verkocht 

in 1998 het château aan de Nederlandse familie Albada 

Jelgersma, die tevens eigenaar is van Château Giscours. 

Op hun beurt zorgden zij voor de bouw van een compleet 

nieuw keldercomplex, geheel in de stijl van het uit de 12de 

eeuw daterende château. Ook de wijngaarden werden 

verder vernieuwd en de opbrengsten werden omlaag 

gebracht om zo meer expressie en terroir in de wijn te 

krijgen. Wijnmaker Frédéric Ardouin is enige jaren geleden 

weggekocht bij Château Latour, en de adviezen kwamen 

tot 2016 van de beroemde oenoloog en univeritair docent 

Denis Dubourdieu.

Er wordt zoveel mogelijk biodynamisch gewerkt (18 

hectare is gecertificeerd). Alle druiven worden met de hand 

geplukt.In de wijngaard staat 43% cabernet sauvignon, 33% 

merlot, 19% cabernet franc en 5% petit verdot aangeplant. De 

oudste wijnstokken zijn van 1961. De wijn vergist in beton, 

hout en RVS en de rijping vindt plaats in Frans eiken houten 

vaten (45% nieuw 55% gebruik hout) voor 15 tot 17 maanden. 

Iedere 5 maanden worden de wijnen op een traditionele 

manier door middel van een kaars overgestoken op andere 

vaten. 

De wijnen van Du Tertre zijn altijd elegant maar kunnen 

zeker 8 tot 20 jaar rijpen.  

Château du Tertre 2012

Margaux

Blend: cabernet sauvignon (43%),  merlot (33%), cabernet franc (19%) & petit verdot (5%).
Houtrijping: 15 tot 17 maanden op Frans eikenhout, waarvan 45% nieuwe vaten.



Château Lagrange

Les Fiefs de Lagrange is de tweede wijn van Château 

Lagrange, een Troisième Grand Cru Classé die grenst 

aan Château Camensac en Château Gruaud-Larose. Het 

château werd gebouwd in de middeleeuwen en sinds 

de 17e eeuw wordt er wijn gemaakt. In de 18e eeuw was 

Château Lagrange tijdelijk in handen van Baron de Brane. 

Hij was destijds tevens eigenaar van de beroemde châteaux 

‘Brane Cantenac’ en ‘Brane Mouton,’ tegenwoordig bekend 

als ‘Château Mouton Rothschild.’ Sinds 1983 is het Japanse 

Suntory eigenaar van het wijngoed. Onder leiding van deze 

Japanse groep is er volop geïnvesteerd in de wijngaarden, 

de wijnkelder en de restauratie van het château. Deze 

aanpak werpt zijn vruchten af, want Château Lagrange 

produceert hoge kwaliteit Saint-Julien met een enorm 

bewaarpotentieel en is een van de meest constante 

producenten van de afgelopen jaren.

Het wijngoed, gelegen op 24 meter boven zeeniveau, 

bevindt zich op het hoogste punt van Saint-Julien. De 118 

hectare aan wijngaarden, grotendeels voorzien van een 

drainagesysteem, liggen allemaal binnen de appellation 

Saint-Julien. Het drainagesysteem werd al in 1842 

aangelegd door toenmalig eigenaar Count Duchatel, die 

daarmee zijn tijd ver vooruit was. De wijnstokken staan 

aangeplant op een bodem bestaande uit grind, zand en 

klei. Het grootste deel van de wijngaarden is aangeplant 

met cabernet sauvignon (67%), daarna volgen merlot (28%) 

en petit verdot (5%). Naast de rode druivenrassen is er 

ook 7,5 hectare aangeplant met witte druivenrassen als 

sauvignon blanc, sauvignon gris en sémillon.

Les Fiefs de Lagrange 2014 is een blend van 52% cabernet 

sauvignon, 41% merlot en 7% petit verdot. De wijn heeft 12 

maanden gerijpt op Frans eikenhouten vaten waarvan 20% 

nieuw eiken. Het resultaat is een Saint-Julien die zich laat 

kenmerken door zijn verfijning en elegantie. De wijn is 

soepel en zacht in de mond, met tonen van cassis, kers en 

een vleugje laurier en peper. Een charmante wijn om nu 

van te genieten!

Les Fiefs de Lagrange 2014

Saint-Julien

Blend: cabernet sauvignon (52%), merlot (41%) & petit verdot (7%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 20% nieuwe vaten.



Château Talbot

Château Talbot, 4e Grand Cru Classé, dankt zijn naam aan 

de heroïsche Engelse bevelhebber Connetable Talbot, die 

in 1453 bij de Slag van Castillon sneuvelde. Het wijngoed, 

gelegen in de appellation Saint-Julien, omvat 110 hectare 

aan wijngaarden gesitueerd op korte afstand van de 

Gironde en grenzend aan de appellation Pauillac. De 

bodem bestaat voornamelijk uit fijne kiezel en kalksteen, 

wat zorgt voor een goede drainage. 

Château Talbot is een van de oudste wijngoederen van de 

Médoc en behoort sinds 1917 toe aan de familie Cordier. 

Momenteel staat de 4e generatie, Nancy Bignon Cordier en 

haar echtgenoot Jean-Paul, aan het roer. Zij laten traditie 

en innovatie hand in hand gaan om de hoogste kwaliteit 

te vervaardigen. In samenwerking met oenoloog Jacques 

Boissenot en consultant Stéphane Derenoncourt is de 

familie Cordier ieder jaar in staat wijnen van de hoogste 

kwaliteit te produceren.

Van de 110 hectare aan wijngaarden is 105 hectare 

aangeplant met rode variëteiten (cabernet sauvignon, 

merlot en petit verdot) en 5 hectare met de witte variëteiten 

sauvignon blanc en semillon. 

De Grand Vin, Château Talbot, is afkomstig van gemiddeld 

50 jaar oude druivenstokken. Jaargang 2015 is een blend 

van cabernet sauvignon (66%), merlot (31%) en petit verdot 

(3%). De wijn heeft 15 maanden op Frans eikenhouten 

vaten gerijpt, waarvan 50% nieuw. Het resultaat is een 

schitterende, goed gestructureerde Talbot. Naast intens 

zwart fruit, waaronder zwarte bessen, komen ook duidelijk 

tonen van specerijen en sigarentabak naar voren. De 

afdronk is lang en krachtig. Heerlijk om nu al te drinken of 

de aankomende 20 jaar.

Château Talbot 2015

Saint-Julien

Blend: cabernet sauvignon (66%), merlot (31%) & petit verdot (3%).
Houtrijping: 15 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.



Château Gruaud-Larose

Château Gruaud-Larose behoort al jaren tot de beste 

wijngoederen van de appellation Saint Julien. Het eerste 

deel van de naam komt van een plaatselijke priester 

genaamd Joseph Stanislas Gruaud, de eerste eigenaar van 

het château. Destijds, in de jaren 1750, stond het wijngoed 

al bekend om de kwaliteit van haar wijnen. Na zijn dood 

in 1771 ging het eigendom over naar zijn schoonzoon, 

genaamd Joseph-Sébastien de Larose. Hij zorgde ervoor 

dat de wijnen, vanaf 1791, onder de naam Gruaud-Larose 

op de markt kwamen. Na verkoop via een veiling, komt 

het wijngoed begin 19e eeuw in handen van twee mannen 

(Jean Auguste Sarget & Pierre Balguerie-Stuttenberg), 

die gezamenlijk besluiten het domein op te splitsen in 

‘Chateau Gruaud-Larose Sarget’ en ‘Chateau Gruaud Larose 

Faure.’ Uiteindelijk zorgt de familie Cordier er in 1935 voor 

dat Chateau Gruaud-Larose Sarget en Chateau Gruaud 

Larose Faure weer één worden, door beide individuele 

domeinen te kopen. Hierdoor wordt er sinds 1979 weer 

wijn op de markt gebracht onder de naam Gruaud-Larose.

Sinds 1997 is het wijngoed in handen van Jean Merlaut, 

tevens eigenaar van o.a. Château Chasse Spleen en 

Château de Camensac. Hij introduceerde een aanpak 

waarbij zoveel mogelijk biologisch wordt gewerkt in de 

wijngaarden. De 82 hectare aan aaneengesloten percelen 

bevind zich ten zuiden van het dorp Saint Julien. Ruim 

de helft van de wijngaarden is beplant met cabernet 

sauvignon. Daarnaast staat er ook merlot, cabernet franc 

en petit verdot aangeplant. Opmerkelijk is het feit dats dat 

de omvang van de wijngaard sinds de classificatie van 1855 

niet gewijzigd. 

Zoals ieder top château in Bordeaux, heeft Château Gruaud-

Larose naast de Grand Vin ook een tweede wijn genaamd 

“Sarget de Gruaud Larose.” Jaargang 2015 van Sarget de 

Gruaud Larose is een blend van cabernet sauvignon (72%), 

merlot (18%), petit verdot (8%) en cabernet franc (2%). Na 

vinificatie kreeg deze wijn 14 maanden houtrijping in 

Frans eikenhouten vaten, waarvan 15% nieuw eiken. Deze 

charmante tweede wijn is wat lichter en fruitiger dan de 

Grand Vin, met heerlijke aroma’s van kersen, framboos 

en een lichte kruidigheid. De wijn is mooi in balans, met 

veel frisheid, prettige tannines en een lange afdronk. Een 

fantastische tweede wijn afkomstig van éen van de beste 

wijngoederen van Saint Julien.

Sarget de Gruaud Larose 2015

Saint-Julien

Blend: cabernet sauvignon (72%), merlot (18%), petit verdot (8%) & cabernet franc (2%).
Houtrijping: 14 maanden op Frans eikenhout, waarvan 15% nieuwe vaten.



Château Grand Puy Lacoste

Château Grand Puy Lacoste werd in 1855 gebouwd door 

Pierre-Fréderic Lacoste. Het château, gelegen in Pauillac, 

dankt zijn naam aan de magnifieke ligging van de 

wijngaarden op een kiezelheuvel (le puy) en de voormalige 

eigenaren: familie Lacoste. Van 1932 tot 1978 behoorde het 

château aan Raymond Dupin, een rijke handelaar, die de 

reputatie van het château herstelde. Sinds 1978 zwaait de 

familie Borie, tevens eigenaren van Château Haut Batailley 

(5e Grand Cru Classé) en Château Ducru-Beaucaillou (2e 

Grand Cru Classé) er de scepter. 

Jean-Eugène Borie en zijn zoon François-Xavier hebben 

enorme investeringen gedaan om het domein te verbeteren 

en te moderniseren. Met als resultaat dat deze “sleeping 

beauty” wakker werd geschud. Tegenwoordig geniet 

het domein groot aanzien en wordt Château Grand Puy 

Lacoste vaak gevreesd door de grote namen uit Pauillac in 

blindproeverijen. 

De tweede wijn van Château Grand Puy Lacoste, 5e Grand 

Cru Classé, is Lacoste-Borie. Lacoste-Borie 2015, een blend 

van 60% cabernet sauvignon, 30% merlot en 10% cabernet 

franc, wordt door hetzelfde team wijnmakers gemaakt als de 

Grand Vin. De wijn rijpt 16 maanden op Frans eiken, waarvan 

45% nieuw. De Lacoste-Borie 2015 heeft in de geur mooi, vol 

en krachtig fruit van zwarte bessen, pruimen en kersen. De 

smaak is krachtig, met ingetogen hout- en vanilletonen. 

Daarnaast geeft de houtlagering een vleugje mint mee aan 

de wijn. De afdronk is lang, harmonieus en complex.

Lacoste Borie 2015

Pauillac

Blend: cabernet sauvignon (60%), merlot (30%) & cabernet franc (10%).
Houtrijping: 16 maanden op Frans eikenhout, waarvan 45% nieuwe vaten.



Château Pichon Baron Longueville

Les Griffons de Pichon Baron is de tweede wijn van Château 

Pichon Baron Longueville, een 2e Grand Cru Classé gelegen 

in het zuidelijke deel van de Pauillac appellatie, grenzend 

aan Saint-Julien. Dit wijngoed van 73ha behoort sinds 

1987 toe aan Axa-Millésimes, de Franse verzekeraar die 

eveneens eigenaar is van Château Petit Village in Pomerol 

en Château Pibran in Pauillac. Sindsdien zijn er enorme 

investeringen gedaan om het domein te verbeteren en te 

moderniseren. 

Château Pichon Baron Longueville kent een rijke historie. 

Tot midden 19e eeuw vormde het château één wijngoed 

met Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande. 

Reden voor de opsplitsing was dat toenmalig eigenaar, 

Baron Joseph de Pichon Longueville, het wijngoed verdeelt 

onder zijn 5 kinderen (2 zonen en 3 dochters). Eén van 

zijn dochters, Virginie, besluit naast haar eigen deel van 

het wijngoed ook de gedeeltes van haar twee zussen te 

beheren. Uiteindelijk besluiten de kinderen het wijngoed 

op te splitsen, het geërfde deel van de 2 broers wordt 

gescheiden van het geërfde deel van de 3 dochters. Het 

resultaat is twee châteaux, genaamd Château Pichon 

Longueville Comtesse de Lalande & Château Pichon-

Longueville Baron. In 1855 worden beide châteaux 

geclassificeerd als Deuxième Grand Cru Classé.

Les Griffons de Pichon Baron 2017, een blend van 52% 

cabernet sauvignon en 48% merlot, wordt door hetzelfde 

team wijnmakers gemaakt als de Grand Vin. De wijn rijpt 

voor 60% op nieuw eiken, terwijl de overige 40% 18 maanden 

rijpt op gebruikte vaten. Deze Les Griffons de Pichon Baron 

2017 is een volle wijn met krachtige tannines en een fijne 

structuur. De neus is complex en fruitig, met tonen van 

bramen en zwarte bessen en een hint van caramel. Heerlijk 

om nu al te drinken en de aankomende 10 jaar.

Les Griffons de Pichon Baron 2017

Pauillac

Blend: cabernet sauvignon (52%) & merlot (48%).
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 60% nieuwe vaten.



Château Pibran

Van alle gerenommeerde wijn châteaus in de Bordeaux is 

Château Pibran van relatief recente datum. Het château 

werd aan het begin van de 20e eeuw opgericht en in 1941 

gekocht door Paul Pibran Billa. Hij vernoemde het château 

direct naar zijn tweede naam; Pibran. Lang, zeer lang bleef 

château Pibran in de schaduw staan totdat het château 

in 1987 werd overgenomen door de AXA groep, een grote 

verzekeringsmaatschappij in Frankrijk. Direct werd Jean 

Michel Cazes van Château Lynch Bages benoemd tot 

manager van Château Pibran. AXA investeerde vanaf 1988 

een grote som geld in Château Pibran. Zo’n beetje het 

hele château werd gerenoveerd, wijngaarden werden 

opnieuw aangeplant, er werd een nieuw drainage-systeem 

aangelegd en er werden nieuwe kelders gebouwd. 

Daarnaast werd Château La Tour Pibran aangekocht en 

toegevoegd aan de wijngaarden van Château Pibran. Vanaf 

2000 is het Christian Seely die zich algemeen manager van 

Château Pibran mag noemen. Château Pibran is in goede 

handen bij AXA wat ook eigenaar is van bijvoorbeeld 

wijngaarden in Pomerol en Sauternes maar ook in Portugal 

en Hongarije de nodige bezittingen heeft. Bekende namen 

zijn onder andere Château Pichon Baron in Pauillac, 

Château Suduiraut in Sauternes en Château Petit Village in 

Pomerol. 

De 17 hectaren wijngaard van Château Pibran zijn 

aangeplant met 54% merlot, 45% cabernet sauvignon en 1% 

petit verdot. Met zo’n groot aandeel merlot heeft Château 

Pibran waarschijnlijk het hoogste aandeel merlot in 

Pauillac. Veel meer bijvoorbeeld dan haar gerenommeerde 

buren Château Mouton Rothschild en Château Grand Puy 

Lacoste. Château Pibran, met als directe buurman Château 

Pontet-Canet, bevindt zich op het zogenaamde Plateau 

Pibran. Een kruin in Pauillac met voornamelijk kiezel in 

de bodem waarbij de toplaag wordt gevormd door klei 

en kalk. Een ideaal terroir voor cabernet sauvignon. Meer 

noordwaarts loopt het plateau lichtjes naar beneden. Hier 

vinden we hoofdzakelijk merlot en cabernet franc. 

De wijn van Château Pibran wordt door het team van 

Château Pichon Baron gemaakt. De vinificatie gebeurt in 

de nieuwe cuverie die zich bij Château Pibran bevindt. Er 

was een tijd dat de vinificatie op Château Pichon Baron 

zelf plaatsvond maar dat was vroeger. Jaargang 2014 is een 

blend van 70% merlot en 30% cabernet sauvignon. Deze 

rijke wijn is diep robijnrood van kleur en vol van smaak. 

Het bouquet geeft specerijen, vanille en fruit zoals bramen. 

In de krachtige, maar harmonieuze smaak vlezige tannines 

en een mooie structuur, gevolgd door een zeer lange 

afdronk. De wijn kan gemakkelijk ouderen maar is door 

het grote aandeel merlot eerder op dronk dan de meeste 

andere Pauillac wijnen. 

Château Pibran 2014

Pauillac

Blend: merlot (70%) & cabernet sauvignon (30%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.



Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande

Pierre Desmezures de Rauzan, een rijke handelaar uit 

Bordeaux kocht rond 1689 een aantal wijngaarden naast 

Château Latour en begon daar het wijngoed: “Enclos 

Rauzan.” Als zijn dochter Thérèse zo’n 23 jaar later in het 

huwelijksbootje stapt met Jacques François de Pichon 

Longueville schenkt Pierre het aan zijn dochter en 

schoonzoon en begint de rijke geschiedenis van één van 

de grootste wijn châteaux van de Bordeaux.

Op 19-jarige leeftijd erft Baron Joseph de Pichon Longueville 

het wijngoed. Baron Joseph, die uiteindelijk tot zijn 90e 

levensjaar het château beheert, besluit vlak voor zijn dood 

in 1850 het wijngoed te verdelen onder zijn 5 kinderen (2 

zonen en 3 dochters). Eén van zijn dochters, Virginie, besluit 

na de dood van haar vader in haar vaders voetsporen te 

treden en dat is gezien de tijd behoorlijk vooruitstrevend. 

Naast haar eigen gedeelte van het wijngoed beheert zij ook 

de gedeeltes van haar twee andere zusters. De kinderen 

besluiten het wijngoed op te splitsen, het geërfde deel van 

de 2 broers wordt gescheiden van het geërfde deel van 

de 3 dochters. Het resultaat is twee châteaux, genaamd 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande & 

Château Pichon-Longueville Baron. In 1855 worden beide 

châteaux geclassificeerd als Deuxième Grand Cru Classé.

Sinds 2007 is Château Pichon Longueville Comtesse de 

Lalande in handen van champagnehuis Louis Roederer. 

De wijngaarden van het château, gesitueerd naast 

Premier Cru Château Latour, liggen binnen de appellation 

Pauillac, precies op de grens met Saint Julien. Op de in 

totaal 75 hectare aan wijngaarden worden 4 verschillende 

druivenrassen verbouwd: cabernet sauvignon (45%), merlot 

(35%), cabernet franc (12%) en petit verdot (8%). 

De tweede wijn van het Château Pichon Longueville 

Comtesse de Lalande, genaamd “Réserve de la Comtesse” 

is evenals de eerste wijn van ongekende klasse. In het 

verleden werd deze wijn meermaals bestempeld als 

“super second,” verwijzend naar de uitzonderlijke kwaliteit 

van de wijn. Réserve de la Comtesse 2015 is een blend van 

53% cabernet sauvignon, 40% merlot, 4% cabernet franc 

en 3% Petit verdot. Deze stevige wijn heeft 12 maanden 

houtrijping gehad op Frans eikenhouten vaten, waarvan 

30% nieuw. In de neus zijn aroma’s van zwarte kersen, 

cederhout en tabak te herkennen. De mond is stevig en 

gestructureerd, met een lang aanhoudende afdronk. Een 

tweede wijn met een groot bewaarpotentieel!

Réserve de la Comtesse 2015

Pauillac

Blend: cabernet sauvignon (53%), merlot (40%), cabernet franc (4%) & petit verdot (3%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 30% nieuwe vaten.



Château Cos Labory

Château Cos Labory, 5e Grand Cru Classé, dankt haar naam 

aan de kiezelrijke heuvelrug waarop het château en 18 

hectare aan wijngaarden gesitueerd zijn en aan de eerste 

eigenaar van het château, François Labory. Cos is een 

verbastering van ‘Caux,’ wat heuvel van stenen betekent. 

Château Cos Labory ligt naast Château Cos d’Estournel en 

behoorde tot in het midden van de negentiende eeuw toe 

aan dezelfde eigenaar, Louis Gaspard d’Estournel. 

Sinds 1930 is het wijngoed in handen van de familie 

Audoy. De heuvel waar dit wijngoed op ligt, zorgt voor een 

buitengewoon goede zonexpositie van de wijngaarden 

en een perfecte drainage. De bodem van de wijngaarden 

bestaat uit een combinatie van kiezels en kalksteen. Van de 

18 hectare aan wijngaarden is 60% aangeplant met cabernet 

sauvignon, 35% met merlot en 5% met cabernet franc. Met 

de oogst van deze wijngaarden worden naast de Grand 

Vin, Château Cos Labory, ook de wijnen Charme de Cos 

Labory en Le Saint Estèphe de Cos Labory geproduceerd.

In tegenstelling tot veel andere châteaux in Saint-Estèphe, 

blijft eigenaar Bernard Audoy trouw aan de traditionele 

Saint-Estèphe blend. Dit betekent dat niet merlot, maar 

cabernet sauvignon dominant is in de wijn. Daarnaast 

onderscheidt Château Cos Labory zich ten opzichte van 

veel andere Grands Crus vanwege het feit dat zij de wijn 

een houtrijping laten ondergaan op zowel Amerikaans- als 

Frans eikenhouten vaten.

Voor de Grand Vin, Château Cos Labory, zijn de druiven 

afkomstig van gemiddeld 35 jaar oude druivenstokken. 

Jaargang 2015 is een blend van cabernet sauvignon (55%), 

merlot (41%) en cabernet franc (4%). De wijn rijpt voor 50% in 

nieuwe barriques, de rest in vaten van 1 jaar. Het resultaat 

is een wijn met een krachtige neus. Er zijn duidelijk tonen 

van cassis, kersen en potloodslijpsel in te herkennen. In 

de smaak is de wijn stevig, met rijpe tannines, verleidelijk 

donker fruit en tonen van laurier en koffiebonen. Met 

andere woorden, een échte Saint-Estèphe uit een bijzonder 

goed jaar.

Château Cos Labory 2014

Saint-Estèphe

Blend: cabernet sauvignon (55%), merlot (41%) & cabernet franc (4%).
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 40% nieuwe vaten.



Château Lilian Ladouys

De historie van het château gaat terug tot in de 16e eeuw. 

Tot eind jaren ’80 van de vorige eeuw heet het wijngoed 

Château Ladouys. Als het wijngoed in 1989 in handen komt 

van Christian Thiéblot, besluit hij de voornaam van zijn 

vrouw Lilian toe te voegen aan de naam van het domein:  

Château Lilian Ladouys. Christian Thiéblot investeert 

flink in het wijngoed en tilt de wijnen van Château Lilian 

Ladouys naar een hoger niveau. Sinds 2008 zijn Jacky and 

Françoise Lorenzetti de eigenaren van het château. De 

eigenaren bezitten tevens Château Pédesclaux in Pauillac 

en (voor de helft) Château d’Issan in Margaux.

Het landgoed omvat 48 hectare aan wijngaarden binnen 

de appellation Saint Estèphe. Men beschikt over meer dan 

90 percelen, grotendeels gelegen tussen Château Lafon-

Rochet en Château Cos d’Estournel. Ongeveer tweederde 

van de wijngaard is gelegen op goed gedraineerde bodem, 

rijk aan grof grind, met kiezelstenen tot 8 cm diepte. De 

overige wijngaarden zijn, met name in Saint Estèphe, 

gelegen op een bodem van klei met een kalkstenen 

ondergrond. 

Château Lilian Ladouys 2014 is een blend van 56% merlot, 

40% cabernet sauvignon, 2% petit verdot en 2% cabernet 

franc. De wijn heeft 15 maanden houtrijping gehad 

waarvan 1/3 nieuwe vaten. Het resultaat is een zwartrode 

kleur en een opvallend expressieve geur met een hint 

van vanille. Deze fraaie, slanke Saint Estèphe heeft een 

fluwelen textuur en duidelijke tonen van zoethout en rijp 

donker fruit . De wijn kan het beste omschreven worden 

als een “vrouwelijke” Saint Estèphe van grote klasse.

Château Lilian Ladouys 2014

Saint-Estèphe

Blend: merlot (56%), cabernet sauvignon (40%), petit verdot (2%) & cabernet franc (2%). 
Houtrijping: 15 maanden op Frans eikenhout, waarvan 1/3 nieuwe vaten.



Château Cos d’Estournel

Château Cos d’Estournel behoort tot de categorie “deuxième 

Grands Crus Classés” en is gelegen in Saint-Estèphe, de 

meest noordelijke gemeentelijke herkomstbenaming 

van de Médoc. Het domein kwam na vererving in 1791 in 

handen van Louis Gaspard d’Estournel. Destijds erfde hij 

naast wijngoed Cos ook het aangrenzende domein Pomys. 

Hij besloot château Cos, waar al wijn werd gemaakt, naar 

zichzelf te vernoemen (château Cos d’Estournel), terwijl 

hijzelf op château Pomys ging wonen. 

Eigenaar Louis Gaspard d’Estournel was een zeer 

eigenzinnige man. Hij week af van de gebaande paden en 

besloot, zonder tussenkomst van Bordeaux handelaren, 

zijn wijnen overzee aan te bieden. Op zoek naar nieuwe 

afzetmarkten kwam Louis terecht in India, het land waar 

hij zijn hart aan verloor. Bij terugkomst besloot hij flink 

te investeren in het wijngoed: hij breidde het wijngaard 

arsenaal van château Cos d’Estournel uit van 14 naar 45 

hectare en hij bouwde een prachtig château in Indiase stijl. 

Dit leverde hem de bijnaam ‘Maharadja van Saint-Estèphe’ 

op. Een afbeelding van het château vind je nog altijd terug 

op de etiketten van alle Cos d’Estournel wijnen. 

Vandaag de dag is het domein in handen van de steenrijke 

Michel Reybier. Hij renoveerde château Cos d’Estournel, 

investeerde in moderne technieken, waaronder een kelder 

waarbij de wijn volledig op zwaartekracht het volledige 

vinificatieproces doorloopt en kocht in 2017 château Pomys 

terug. 

De naam van de tweede wijn van château Cos d’Estournel, 

Les Pagodes de Cos, verwijst naar de belletjes (Pagodes) 

die aan de torentjes van dit Indiaas geïnspireerde château 

hangen. De wijn wordt gezien als een van de beste tweede 

wijnen van Bordeaux. Les Pagodes de Cos 2012 is een 

blend van 60% cabernet sauvignon en 40% merlot. De wijn 

is verleidelijk, met aroma’s van zwarte bessen, kersen 

en pruimen. Daarnaast zijn kruidige en aardse tonen, 

zo kenmerkend voor de grand vin Cos d’Estournel, te 

ontdekken in de wijn. Combineer de Les Pagodes de Cos 

2012 klassiek met lamsvlees of heerlijk bij oude kazen.

Les Pagodes de Cos 2012

Saint-Estèphe

Blend: cabernet sauvignon (60%) & merlot (40%).
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 20% nieuwe vaten.



Château la Gaffelière

Château La Gaffelière, met zijn gotische vorm, ligt net iets 

ten zuiden van het stadje Saint-Emilion op de coteaux, pal 

aan de zuidelijke toegangsweg naar Saint-Emilion. Sinds 

het opstellen van de classificatie van Saint-Emilion in 1959, 

is Château La Gaffelière geclassificeerd als Premier Grand 

Cru Classé B. De druivenstokken van dit wijnhuis staan 

aangeplant op een uitzonderlijke terroir, ook wel ‘de 

gouden driehoek’ genoemd. Genesteld tussen de heuvels 

van Pavie en Ausone, wordt op deze plek al sinds de 4e 

eeuw wijn gemaakt. Een bij dit château ontdekt mozaïek 

uit de Gallo-Romeinse tijd met daarop een druivenrank 

afgebeeld is hiervan het bewijs. Er wordt verondersteld 

dat dichter Ausonius, naamgever van Château Ausone, 

in de 4e eeuw al wijngaarden bezat op dezelfde plek 

waar zich tegenwoordig de wijngaarden van Château La 

Gaffelière bevinden.

Momenteel strekt het wijngoed zich uit over 32 ha. De 

druivenstokken bevinden zich op het kalksteenplateau, 

de op het zuiden gerichte heuvelzijde en aan de voet 

van de heuvel. De wijngaarden zijn voor 75% beplant met 

merlot en voor 25% cabernet franc. Het kalksteenplateau 

en de helling hebben een kalkhoudende en kleiachtige 

ondergrond (Fronsac molasse), terwijl aan de voet van de 

helling de bodem lichter is en voornamelijk bestaat uit 

zand en kiezels. 

Een geweldig terroir is natuurlijk helemaal niets zonder 

de toewijding van mensen. De familie De Malet Roquefort 

runt het wijngoed al meer dan 3 eeuwen vol passie. 

Sinds het jaar 2000 zijn zij gestart met een omvangrijk 

herbeplantingsprogramma en hebben zij flink 

geïnvesteerd in de wijnkelder. Hierdoor is de afgelopen 

jaren de kwaliteit van zowel de Grand Vin als de tweede 

wijn ‘Clos La Gaffelière’ sterk gestegen.

Clos La Gaffelière jaargang 2017 is een blend van 50% 

merlot en 50% cabernet franc. De druiven zijn afkomstig 

van de jongere druivenstokken, met een gemiddelde 

leeftijd van 28 jaar. De wijn heeft 12 maanden houtrijping 

ondergaan op gebruikte Frans eikenhouten vaten. Het 

resultaat is een stijlvolle Saint-Emilion, met verleidelijke 

aroma’s van rijpe bessen, zwarte kersen, vanille en 

geroosterde amandelen. De smaak is vol en stevig, met 

volop tonen van donkere fruit en specerijen.  

Clos la Gaffelière 2017

Saint-Emilion

Blend: merlot (50%) & cabernet franc (50%). 
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 100% gebruikte vaten.



Château Fombrauge

De geschiedenis van Château Fombrauge gaat terug tot in 

de 15e eeuw, toen Jacques de Canolle het wijngoed kocht. 

Sindsdien hebben in totaal 6 verschillende families de 

scepter gezwaaid op het wijngoed, waarvan de families 

Canolle en Dumas de meest invloedrijke zijn. In de 18e eeuw, 

toen het château eigendom was van de familie Dumas, 

werd er voor het eerst wijn gemaakt op het wijngoed. Sinds 

1999 is Château Fombrauge in handen van Bernard Magrez. 

Het wijnimperium van deze Bernard Magrez is niet beperkt 

gebleven tot Château Fombrauge, want hij bezit ook nog de 

grands crus classés: Château Pape Clément, Château La Tour 

Carnet en Clos Haut-Peyraguey.

Bernard Magrez blies het wijngoed uit Saint-Emilion 

nieuw leven in. Hij verbeterde, in samenwerking met de 

beroemde oenoloog Michel Rolland, de kwaliteit van de 

wijnen. Daarnaast werden er imposante investeringen 

gedaan, waaronder de aankoop van nieuwe kleine cuves, 

om zo perceelsgewijze vinificatie te kunnen toepassen. Alle 

inspanningen hebben zijn vruchten afgeworpen, want sinds 

2012 is het château gepromoveerd tot St. Emilion Grand Cru 

Classé.

Jaargang 2015 is een blend van merlot (95%) en cabernet franc 

(5%). De wijn heeft 18 maanden houtrijping gehad, waarvan 

45% op nieuwe vaten. Deze Grand Vin is onderscheidend 

vanwege zijn enorme concentratie, waarbij tonen van 

rijp fruit en chocolade te herkennen zijn. De tannines zijn 

zijdezacht en de afdronk is fluwelig.

Château Fombrauge 2015 

Saint-Emilion

Blend: merlot (95%) & cabernet franc (5%). 
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 45% nieuwe vaten.



Clos de l’Oratoire

Clos de l’Oratoire is gesitueerd op de noord-oostelijke 

heuvel van Saint-Emilion en heeft in totaal 13 hectare aan 

wijngaarden, waarvan 80% is aangeplant met merlot en 20% 

met cabernet franc. De wijnstokken, met een gemiddelde 

leeftijd van 35 jaar, staan aangeplant op de kenmerkende 

Saint-Emilion bodem genaamd ‘Fronsac Molasse.’ Op deze 

bodem, bestaande uit een toplaag van zand met daaronder 

een dikke laag klei, gedijt de merlot uitstekend.

Het wijngoed heeft een lange geschiedenis:  de wijngaarden 

waren oorspronkelijk onderdeel van Château Peyreau. Eind 

jaren ‘90 kocht de familie von Neipperg het. aangekocht. 

Deze van oorsprong Duitse wijnfamilie bezit maar liefst 

zes châteaus in de Bordeaux, waaronder Château Canon La 

Gaffelière, La Mondotte, Château Peyreau, Clos Marsalette 

en Château d’Aiguilhe.

Onder leiding van Stephan von Neipperg worden hier 

vakkundige wijnen gemaakt met veel concentratie en 

charme. De eerste Clos de l’Oratoire wijn die Stephan 

von Neipperg opvoedde, was de 1990, want het domein 

werd begin 1991 overgenomen. Jaargang 2014 van deze 

Grand Cru Classé uit Saint-Émilion is gemaakt van 90% 

merlot aangevuld met 10% cabernet franc. Na een 30 

dagen durende fermentatie in houten cuves, rijpt de wijn 

vervolgens 17 maanden op Franse eikenhouten vaten, 

waarvan 50% nieuw. Dit resulteert in een volle wijn met 

volop aroma’s van rijpe bramen, tabak en chocolade. In de 

mond is de wijn zijdezacht en zijn tonen van zwarte kersen, 

peper en zoethout te herkennen. Deze geconcentreerde 

Saint-Emilion met kruidige afdronk is nu heerlijk op dronk. 

Geniet van deze wijn in combinatie met gegrild rood vlees, 

gerechten met paddenstoelen of oude kazen.

Clos de l’Oratoire 2014

Saint-Emilion

Blend: merlot (90%) & cabernet franc (10%). 
Houtrijping: 17 maanden op Frans eikenhout, waarvan 50% nieuwe vaten.



Château Tauzinat l’Hermitage

Château Tauzinat l’Hermitage is één van de oudste 

wijndomeinen in het gebied. Het château werd in 1670 

gebouwd in opdracht van een hooggeplaatste Franse 

marineofficier. De naam Tauzin komt van een soort eiken, 

beroemd om de truffels die bij de wortels groeien. Al in 

1889 werden de wijnen van Tauzinat l’Hermitage op de 

wijnbeurs van Parijs bekroond. 

Deze Saint Emilion Grand Cru werd in 1953 aangekocht door 

Bernard Moueix en zijn dochter Catherine is tegenwoordig 

verantwoordelijk voor dit prettige wijngoed wat gelegen 

is tussen de dorpen Saint Christophe des Bardes en Saint 

Hippolyte, ten oosten van Saint Emilion. De wijngaard 

meet zo’n negen hectaren en is voor 85% beplant met 

merlot en 15% met cabernet franc. De gemiddelde leeftijd 

van de wijnstokken is 30 jaar en de plantdichtheid is 

6.000 wijnstokken per ha. De wijnstokken wortelen in een 

combinatie van klei met kalksteen.

Château Tauzinat l’Hermitage 2016 is een blend van 80% 

merlot & 20% cabernet franc. Deze robijnrode St.-Emilion 

Grand cru heeft een expressief boeket van rood fruit van 

kersen en frambozen. In de smaak heerlijk rood fruit , een 

vleugje zoethout, vanille en mooie zachte volle tannines in 

de afdronk. Geniet van deze wijn in combinatie met een 

heerlijk truffel gerecht en waan jezelf in het prachtige Saint 

Emilion.

Château Tauzinat l’Hermitage 2016

Saint-Emilion

Blend: 80% merlot & 20% cabernet franc.
Houtrijping: 12 maanden op Frans eikenhout, waarvan 40% nieuwe vaten.



Château Taillefer

Château Taillefer werd in 1923 aangekocht door de 

Fransman Antoine Moueix. Hij zag potentie in het 

wijngoed, dat hij door en door kende vanwege zijn beroep 

als négociant. Het château, dat omringt wordt door 12 

hectare aan wijngaarden, is gesitueerd ten zuiden van 

het plateau van Pomerol. De bodem bevat hier, in het 

zuiden Pomerol, sterk ijzerhoudende onderlagen. Deze 

sterk ijzerhoudende bodem, ‘crasse de fer’ geeft de wijnen 

uit dit deel van Pomerol een uniek karakter.De naam 

Taillefer is waarschijnlijk een verwijzing naar deze sterk 

ijzerhoudende onderlagen in de bodem (‘fer’ is ijzer). 

Sinds 1996 hebben Catherine Moueix en haar kinderen 

Antoine en Claire de dagelijkse leiding over het château. 

Naast Château Taillefer bezit de familie Moueix ook nog een 

château in Saint-Émilion, genaamd Tauzinat l’Hermitage. 

In beide châteaux is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd 

om de kwaliteit, het imago en de naambekendheid te 

verstevigen. De wijnkelders van beide chateaux zijn 

volledig gerenoveerd en in de wijngaarden wordt gewerkt 

met respect voor het milieu. 

Château Taillefer 2018 is een blend van 81% merlot en 19% 

cabernet franc. De vinificatie is traditioneel, waarbij de 

vergisting plaats vindt in betonnen cuves. Vervolgens rijpt 

de wijn voor een periode van ongeveer 15 maanden op 

Franse eiken vaten, waarvan 1/3 nieuw. Dit resulteert in 

geconcentreerde, maar toch ook elegante Pomerol. In de 

neus komen impressies van zwarte kersen, pruimen en een 

vleugje truffel naar voren. De smaak is rond, met tonen van 

rijpe rood fruit en zoethout. De langaanhoudende afdronk 

van deze wijn wordt gekenmerkt door fluweelzachte 

tannines. Heerlijk om nu te drinken of de aankomende tien 

jaar.

Château Taillefer 2018

Pomerol

Blend: 81% merlot en 19% cabernet franc. 
Houtrijping: 15 maanden op Frans eikenhout, waarvan 1/3 nieuwe vaten.



Clos René

Clos René is een van oudste châteaux in Pomerol, daterend 

uit de 18e eeuw. Destijds stond het château bekend onder de 

naam “Reney.” In het jaar 1940 was Clos René eigendom van 

Pierre Lasserre, die ook Château l’Eglise Clinet tot het zijne 

mocht rekenen.

Vandaag de dag is Clos René nog steeds eigendom van de 

familie Lasserre, maar de familie Garde is mede-eigenaar. 

De wijngaarden zijn gelegen in het uiterste westen van 

Pomerol, ten zuiden van Lalande de Pomerol en dichtbij 

Château l’Enclos en Château de Sales. De 12 hectare aan 

wijngaarden zijn grotendeels (70%) aangeplant met merlot. 

Daarnaast staat er ook nog cabernet franc (20%) en malbec 

(10%) aangeplant. De 1,2 hectare malbec maakt dat Clos René 

de grootste aanplant aan malbec in Pomerol heeft. 

De ondergrond bestaat voornamelijk uit zand en kiezels, 

daarnaast bevat de bodem een hoog ijzergehalte. 

De plantdichtheid is 5.500 stokken per hectare en de 

wijnstokken hebben een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. 

Clos René 2017 is een blend van merlot, cabernet franc & 

malbec. De vergisting vindt plaats in traditionele cementen 

kuipen. De jonge wijn heeft 18 maanden op Franse 

eikenhouten vaten gerijpt, waarvan 25% nieuwe barriques. 

Deze wijn is een schoolvoorbeeld Pomerol, met in de neus 

tonen van donker fruit. Sappig, vlezig en mond vullend met 

zijde zachte tannines. In de smaak komt rood fruit, drop en 

koffie naar voren. Een klassieke Pomerol waarvan jaarlijks 

gemiddeld 36.000 flessen geproduceerd worden.

Clos René 2017

Pomerol

Blend: merlot (70%), cabernet franc (20%) en malbec (10%).
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 25% nieuwe vaten.



Château Smith Haut Lafitte

In de gemeente Martillac, vlakbij de stad Bordeaux, staat 

het indrukwekkende Château Smith Haut Lafitte. Onder 

de appellatie van Pessac-Léognan wordt hier een wijn 

gemaakt die is geclassificeerd als Grand Cru Classé in het 

klassement van de Graves wijnen (1953). Het wijngoed 

dankt zijn naam aan de Schotse wijnhandelaar George 

Smith, die bij aankoop van het wijndomein in de 18e eeuw 

besloot het château naar zichzelf te vernoemen. 

Sinds de overname van het wijngoed in 1990 door 

Florence en Daniel Cathiard is er bijzonder veel 

vooruitgang geboekt op kwaliteitsniveau door ecologisch 

verantwoord wijngaardmanagement, een nieuwe 

kuiperij en vernieuwde kelders. De wijnen hebben een 

enorme evolutie ondergaan qua elegantie, finesse, body 

en complexiteit. De dochters van Florence en Daniel 

Cathiard zijn eveneens verbonden aan het wijndomein. 

Dochter Mathilde Thomas-Cathiard en haar man hebben 

het bedrijf ‘Caudalie’ opgericht om een reeks exclusieve 

schoonheidsproducten te maken van druivenpitten en 

stekken van wijnstokken afkomstig uit de wijngaarden 

van Château Smith Haut Lafitte. Dochter Alice Tourbier-

Cathiard en haar man runnen de hotelfaciliteit ‘Les Sources 

de Caudalie,’ een luxe landhotel op het wijndomein. 

Le Petit Haut Lafitte 2017 is een blend van cabernet 

sauvignon (55%) & merlot (45%) maar dan van de jonge 

wijnstokken gelegen in de wijngaarden rondom het 

château. De wijn rijpt voor 20% op nieuw eiken, terwijl de 

overige 80% 14 maanden rijpt op gebruikte vaten. 

Het resultaat is een dieprode wijn met in de neus 

karakteristieke Graves wijn aroma’s zoals rood fruit, 

specerijen en toast. De smaak is rijk en mooi in balans met 

tonen van rood fruit, steranijs en specerijen. De wijn heeft 

een fijne structuur door de rijpe tannines van de cabernet 

en de afdronk is lang. Kortom, een heerlijke wijn met een 

sterke Graves persoonlijkheid.

Le Petit Haut Lafitte by Smith Haut Lafitte 2017

Pessac-Léognan

Blend: cabernet sauvignon (55%) & merlot (45%).
Houtrijping: 14 maanden op Frans eikenhout, waarvan 20% nieuwe vaten.



Château Rieussec

Carmes de Rieussec is de 2e wijn van Château Rieusec. 

De kwaliteit van de Rieussec-bodem is uitmuntend en 

verdiende in 1855 classificatie 1e grand cru classé Sauternes 

en Barsac. 

Château Rieussec werd in 1984 overgenomen door Domaines 

Barons de Rothschild (Lafite). Het landgoed bestond toen 

uit 110 hectare, waarvan 68 hectare wijngaarden. Om het 

potentieel van het Château te vergroten, werden rigoureuze 

maatregelen genomen:  de sortering van de druiven werd 

nóg nauwkeuriger en voor de fermentatie ging men in eiken 

vaten gebruiken. Dit biedt een veel fijnere selectie voor het 

blenden van de ‘Grand Vin’.

De wijngarden van Château Rieussec strekken zich uit tot 

de grens van het plaatsje Fargues-en-Sauternes en grenst 

aan Château d’Yquem. Rieussec is een van de grootste 

eigendommen in Sauternes en Barsac, de wijngaard beslaat 

inmiddels 93 hectare grindachtige zand-kleigrond.

De iconische druivenrassen voor Sauternes worden ook hier 

gebruikt: Sémillon domineert (90%), gevolgd door Sauvignon 

(7%) en Muscadelle (3%). De  oogsten worden streng 

geselecteerd, afhankelijk van de rijpheid van de druiven en 

de mate van botrytis cinerea (nobele rot). De oogst duurt 6 

tot 8 weken van september tot november. 

De productie is laag en zeer afhankelijk  van moeder natuur. 

Het traditionele gezegde is dat een enkele wijnstok een fles 

wijn zou moeten opleveren. Hier produceert echter een 

enkele wijnstok ongeveer een glas wijn!

De naam Carmes de Rieussec verwijst naar de karmeliet-

monniken in Langon, die in de 18e eeuw eigenaar waren 

van het landgoed Rieussec. De tweede wijn van Château 

Rieussec wordt geselecteerd volgens dezelfde normen als 

de eerste wijn. Carmes de Rieussec 2016 wordt gemaakt van 

sémillon (97%), muscadelle (2%) en sauvignon blanc (1%), de 

wijn ondergaat een lagering van 18 maanden op Frans eiken.

De wijn heeft een mooie, heldere lichtgouden kleur. 

In de geur zijn aroma’s te ontdekken van witte acacia, 

kamperfoelie, kruiden en groen fruit als peren. De aandronk 

heeft iets weg van pure honing. De notensmaak brengt 

het geheel in een mooi evenwicht. In de smaak verder een 

duidelijke hint van citrusfruit. De afdronk is lang en intens. 

Deze wijn is een fantastische begeleider van fruitdesserts. 

Ook heel goed te combineren met blauwschimmelkaas. 

Daarnaast is de combinatie van deze Sauternes met paté 

van eendenlever een klassieker.

Carmes de Rieussec 2016

Sauternes

Blend: sémillon (97%), muscadelle (2%) & sauvignon blanc (1%).
Houtrijping: 18 maanden op Frans eikenhout, waarvan 100% nieuwe vaten.



U kunt uw bestelling op de volgende 
wijzen aan ons doorgeven:
Telefoon:  0541 - 513 076
Fax:     0541 - 511 695
Email:     bestelling@monnik-dranken.nl
Internet:   www.monnikbestellen.nl
Hier vindt u het online bestelsysteem 
voor klanten van De Monnik Dranken.

Wilt u gebruikmaken van dit systeem en  
heeft u nog geen wachtwoord? Stuur dan 
een mail naar:  
internetbestellen@monnik-dranken.nl  
o.v.v. uw naam en klantnummer, waarna 
u van ons een wachtwoord en een 
handleiding ontvangt waarmee u direct 
aan de slag kunt.

Brand Managers Wijnen
Joke Holster
joke.holster@monnik-dranken.nl
Robert Handjes
robert.handjes@monnik-dranken.nl
Bouke Wijlens
bouke.wijlens@monnik-dranken.nl

Hoofd Verkoopbinnendienst 
Gerard Essink
Telefoon: 06 - 11 011 386

Commercieel Manager Buitendienst
Patrick van Egmond
Telefoon : 06 - 46 090 805
Register-Vinoloog van de Wijnacademie

Account Managers Slijterij & Wijnhandel

Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland,  
Groningen, Flevoland (Noord)
Vincent Tijink
Telefoon: 06 - 12 352 865
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / 
Liquorist

Zuid-Holland, Zeeland
Mike Overvliet
Telefoon: 06 - 46 085 499
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / 
Liquorist

Noord-Holland, Flevoland, Utrecht
Isabelle Barnhoorn
Telefoon: 06 - 24 886 165
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / 
Liquorist

Noord-Brabant, Limburg
Joris Post
Telefoon: 06 - 10 277 888
Register-Vinoloog van de Wijnacademie / 
Liquorist

Account Managers Directe Horeca

Twente
Bastian Nijhuis
Telefoon: 06 – 27 080 385

Rene Seiger
Telefoon: 06 – 53 717 607

Account Managers Horeca

West-Nederland
Thijs van Bavel
Telefoon: 06 – 10 286 633

Oost-Nederland
Olivier Ensink
Telefoon: 06 – 14 838 867

Zuid-Nederland
Jeroen Kimenai
Telefoon: 06 – 51 355 307

Bestellingen & onze collega’s

Mocht u interesse hebben in een wijn 
die niet opgenomen is in deze brochure, 
informeer dan naar de mogelijkheden 
bij uw accountmanager of bel onze 
verkoopbinnendienst via 0541 - 513 076



Notities
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