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Topwijnen.be is een onderdeel van Voeding 
Lesage nv, groothandel in voeding. Ons bedrijf stelt 
bijna 50 mensen tewerk, bestaat al sinds 1946 
en wordt geleid door de derde generatie van de 
familie Lesage. Ons depot is gelegen te Vleteren. 
Topwijnen.be is de specialist in Franse wijnen met 

een enorm assortiment grote Bordeauxwijnen, 
direct leverbaar uit stock en daarnaast ook verkoop 
in primeur. Bovendien hebben we ook tal van 
referenties vanuit de Loire, Rhône, Bourgogne, 
Alsace, het zuidwesten en zuiden van Frankrijk.

‘DE FIJNSTE FRANSE WIJNEN TEGEN DE BESTE PRIJS’, 
NIET VOOR NIETS ONZE SLOGAN! 

‘De fijnste’ omdat onze filosofie als volgt is: elke 
wijn door ons aangeboden wordt vooraf geproefd 
en gekeurd. De wijn moet een weerspiegeling zijn 
van zijn terroir, moet perfect gevinifieerd zijn, zonder 
fouten, met het doel onze klanten een mooi moment 
te bezorgen, en de wijn moet een bewaarpotentieel 
hebben. Nieuwe referenties worden enkel in ons 
assortiment opgenomen als ze een meerwaarde 
betekenen voor het gamma en dus voor onze klanten. 
We zoeken voortdurend en zonder compromis naar 
het excellente! Een wijn die u bij ons aankocht, mag u 
nooit ontgoochelen.

‘Tegen de beste prijs’ omdat deze topwijnen voor onze 
klanten betaalbaar zouden blijven, bieden wij deze 
aan tegen zeer scherpe prijzen, in de meeste gevallen 
de laagste van de markt. Dit kunnen wij omdat onze 
andere activiteit reeds een groot aantal kosten dekt 
en onze marges dus kleiner kunnen zijn dan in de 
traditionele wijnhandel, waar alle kosten op de verkoop 
van wijn worden gelegd.
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Rijke en complexe jaargang, maar helaas weinig volume geproduceerd

OM DE KWALITEITEN VAN JAARGANG 
2020 TE BEGRIJPEN EERST ENKELE 
KLIMATOLOGISCHE KENMERKEN VAN 
DEZE JAARGANG :

• De winter kende vanaf oktober 2019 tot februari 
2020 zeer veel regen (700mm opgeteld) hetgeen 
de bodems toeliet de reserves aan te vullen met 
water.

• Een tweede belangrijk gegeven was de 
vroegtijdigheid van de vegetatieve cyclus: de 
winter was niet koud geweest, februari was 
warmer dan normaal en het was stralend 
weer in maart 2020, op het moment van de 
ontbotting. Hierdoor had de wijngaard drie weken 
voorsprong.

• In april weer meer regen maar milde 
temperaturen, gelukkig veranderde half mei 
het weer naar droog en warm, wat zorgde voor 
een snelle en homogene bloei (vanaf 21 mei), 
kenmerkend voor grote wijnjaren. Een belangrijke 
dreiging van meeldauw zorgde bij sommigen voor 
kopzorgen, maar deze problemen had men ook 
in 2018 en sommigen hadden daaruit geleerd en 
konden dit jaar dit probleem beter aanpakken.

• Vanaf half juni (gedurende 55 dagen) volgde een 
zeer droge periode met slechts 5mm neerslag 
(cumul). Deze droge periode zorgde voor 
droogtestress en pas vanaf 15 augustus waren 
er enkele dankbare regenbuien, voldoende om de 
rijping verder te bevorderen.

• Vanaf 24 augustus tot 30 september gebeurde 
er op relatief korte termijn en finaal vroeger dan 
gewoonlijk de oogst onder een ‘Indische zomer’ 
(mooie september). Zelfs de meeste cabernets 
werden vroegtijdig en rijp binnengehaald tegen 
eind september, alvorens de vele regen in oktober.

Voor millésime 2020 zijn de merlots opmerkelijk 

zacht in combinatie met een even opmerkelijke 
frisheid en energie, ondersteund door een relatief 
laag alcoholgehalte. Zelden zag ik ze zo intens, 
mondvullend, puur en fris! Ze vertonen geen aroma’s 
van warmte of overkookte stijl. De cabernets waren 
zeer klein en intens gekleurd dankzij de droogte 
in de periode van hun rijping, ze zijn ongelofelijk 
krachtig en diepgaand, met veel karakter. 

Hetgeen interessant is in 2020 is dat elk druivenras 
lekker is volgens zijn kenmerken, en het is moeilijk 
te zeggen of het nu het jaar van de merlot of van de 
cabernet is. Er zijn heel mooie, schitterende wijnen 
gemaakt in beide gevallen en in beide regio’s 
(rechter- en linkeroever).

Globaal gezien kunnen we de wijnen als volgt 
beschrijven:

Voor de rode wijnen hebben we een exceptioneel 

jaar op de rechteroever, en prachtige wijnen op 
de linkeroever. De rode 2020 hebben een enorme 
concentratie levendig fris fruit met een goede 
frisheid die zorgt voor een opmerkelijk evenwicht 
en een sublieme combinatie van puur fruit, frisheid, 
elegantie, fijne tannines en structuur, die ons doet 
denken aan grote oogstjaren zoals 2010 en 2016, 
maar dan vaak lager in alcohol.

De droge witte wijnen zijn teder en genereus, maar 
met ietwat minder levendigheid dan in 2019. Wij 
selecteerden enkel de besten. Ze hebben een 
zacht, intens karakter. De Sauternes tenslotte 
waren moeilijk, want de periode waarin men de 
druiven kon oogsten was zeer kort. Er waren mooie 
gebotrytiseerde druiven, maar kleine volumes dit 
jaar!

2020 sluit een trilogie af van grote jaren 2018, 

KLIMATOLOGIE 2020
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2019 en dus 2020, een zeldzame opeenvolging 
van drie grote jaargangen.
Eén klein probleem: door de kleine besjes van de 
cabernets is er soms 20% tot 30% minder wijn dan 
vorig jaar! Wees er dus snel bij!
En de prijzen: aan het begin van de campagne 
waren de eerste wijnen die uitkwamen dezelfde 
prijs of soms tot 10% duurder dan in het goedkope 
2019 en de meeste wijnen blijven onder de prijs van 
de grote jaargang 2018. Het waren enkel de laatste 
30 grote namen die op het einde van de campagne 
werden vrijgegeven, die duurder waren dan in 2018, 
maar deze verkochten ook. Dit omwille van de forse 
vraag en de enorme kwaliteit in 2020 of omwille 
van een speciale editieverpakking, die later een veel 
gezocht collector’s item zal worden! (U kunt deze 
vinden in deze catalogus met het icoon ‘Special 
Edition’.

Dankzij de grote jaargang en de kleinere 
aantallen geproduceerde flessen, is er een zeer 
grote interesse in de jaargang. Snel wezen is de 
boodschap!

Indien u speciale formaten wenst, magnums, 
dubbele magnums, imperials of halfjes, laat het ons 
dan weten tegen ten laatste 15 september 2021 
aub.

Peter Lesage en het Topwijnen.be-team

Neem ook een kijkje op onze website  
www.topwijnen.be 

BORDEAUX 2020: WAAROM IN PRIMEUR 
KOPEN?
• De beste wijnen van de meest gereputeerde 

châteaus zijn altijd volledig uitverkocht in primeur, 
en ze komen dus niet meer op de markt later, of 

misschien wel, maar dan aan veel hogere prijzen. 
Hoe meer gezocht, hoe hoger de waarde van de 
wijn bij botteling. 

• Kopen in primeur is voor de particulier de enige 
manier om grote wijnen aan te kopen aan een 
zo laag mogelijke (en nog redelijke) prijs. De 
primeurprijs ligt soms 15% tot 30% lager dan de 
prijs na botteling. 

• Kopen in primeur is een goed middel om tegen 
een aanvaardbare prijs te starten met een goede 
wijnkelder. Geklasseerde châteaus zijn meestal 
het goedkoopst in primeur. 

• Wachten op de ‘Foire aux vins’ heeft geen enkele 
zin: er zullen inderdaad misschien enkele kisten 
van topchâteaus te vinden zijn, maar dat is eerder 
een gelukslag als u die op de kop kan tikken. 
Immers, veel Grand Cru’s willen om te beginnen al 
niet werken met de grootdistributie, dus niet alle 
cru’s zullen beschikbaar zijn. Bovendien zal u voor 
de goede wijnen snel moeten zijn en weten waar 
ze zich bevinden. Tenslotte zullen daar de wijnen 
aangeboden worden, die in de primeurverkoop 
geen succes kenden, wegens te hard, te 
onevenwichtig, te licht, … . Deze wijnen kochten 
wij niet aan, want ze zullen met zekerheid 
overblijven en met fikse kortingen moeten worden 
geliquideerd. Let dus op! 

• 2020 is een grote jaargang met soms 20% tot 
30% en op sommige kastelen zelfs tot 40% 
minder wijn dan normaal. Bijgevolg is het 
belangrijk de toppers snel te reserveren, vooraleer 
ze uitverkocht zijn.

BORDEAUX PRIMEUR 2020: WAAROM BIJ 
ONS AANKOPEN?
• Kopen in primeur is een oefening die veel kennis 

en kunde vraagt. Voor uw aankopen moet u zich 
zeker laten begeleiden door de adviezen van 
gekende proevers en mensen uit het vak. Voor 

deze catalogus hebben we meer dan 300 stalen 
laten opsturen naar onze burelen en zijn we naar 
Brussel geweest voor de proeverij van de Union 
des Grands Crus in zeer kleine kring, teneinde 
u naar jaarlijkse gewoonte u ons persoonlijk 
advies te kunnen overmaken. Bepaalde kastelen 
weigerden hun stalen op te sturen, deze konden 
we dan niet beoordelen, maar we stellen ze 
wel voor als we vertrouwen hebben door hun 
bewezen goede kwaliteit in het verleden.

• Niet alleen wordt elke wijn nauwkeurig 
beschreven, er wordt ook per château wat 
algemene info vermeld zodat u een beeld krijgt 
van de herkomst van de wijn en wordt er een 
indicatie gegeven vanaf wanneer u hem kan 
drinken en hoelang u hem kan bewaren. Uniek in 
België. 

• Nieuw dit jaar is de vermelding van het geschatte 
alcoholpercentage dat de wijn zal hebben, 
althans wanneer dit bekend was.

• Bij ons worden bovendien alle bestellingen vanaf 

12 flessen assorti (€ 250,00) in België gratis thuis 
geleverd. Voor Nederland is er vanaf 24 flessen (€ 
500,00) assorti gratis thuislevering. 

• Onze wijnen worden bewaard in een kelder met 
aangepaste temperatuurregeling en aangepaste 
vochtigheidsgraad. Deze garanderen de kwaliteit 
van uw wijnen. Alle wijnen komen rechtstreeks 
van Bordeaux, zonder tussenpersonen en 
handelingen. Dit garandeert de echtheid en 
kwaliteit van uw toekomstige flessen.

• Wij garanderen u de scherpste prijzen thuis 
geleverd, en een zeer goede prijs/kwaliteit en 
service, dankzij ons persoonlijk kennersadvies. 

• Wie klant is bij ons ontvangt jaarlijks deze unieke 
catalogus gratis in zijn bus, een waar collectors’ 
item! 

• Topwijnen.be (Voeding LESAGE NV) is een 
74-jarig, stabiel bedrijf met zeer goede rating bij 
Creditsafe en Graydon, wat u de latere levering 
van uw primeurs 100% garandeert.

KLIMATOLOGIE 2020
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2020 is een moeilijke jaargang voor de Sauternes. Zoals u weet is een beetje regen in september goed voor deze 

regio, zodat de edele rotting bij de druiven start. Vanaf 8 september tot eind september konden op Ch. Guiraud 

zeer homogene en frisse, zuivere gebotrytiseerde druiven geoogst worden. Helaas in oktober niet meer, wegens 

een onophoudelijke regen gedurende de maand. Hierdoor zijn de geoogste volumes heel klein op alle domeinen. 

Bepaalde kastelen verliezen op de koop toe de ganse oogst door hagel (Ch. Sigalas Rabaud, Ch. Climens hebben 

ook geen oogst). De chateaus die wel wat hebben geoogst tijdens de korte periode van 8 tot 30 september, 

presenteren zeer leuke Sauternes met een verleidelijke en verteerbare, frisse stijl. Bemerk dat alle Sauternes 

verkrijgbaar zijn in halve flesjes. Indien gewenst, gelieve dit dan door te geven vóór 15 september 2021.

CHÂTEAU RAYNE VIGNEAU
CHÂTEAU SUDUIRAUT
CHÂTEAU GUIRAUD
CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE

CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY 
CLOS HAUT PEYRAGUEY
CHÂTEAU COUTET
CHATEAU DOISY DAËNE

L’EXTRAVAGANT DE DOISY DAËNE
CHÂTEAU DOISY VÉDRINES

SAUTERNES



2020

Château Rayne Vigneau

De wijngaard van Ch. Rayne Vigneau is de op één na hoogst 
gelegen van de regio (na Ch. d’Yquem), dichtbij het dorpje 
Bommes. De cru dankt zijn naam aan de eerste eigenaar Daniel 
de Vigneau. Het terroir is rijk aan steen zoals amethist, kwarts 
en zelfs saffier. In 2013 opende het château de nieuwe kelders 
onder het bewind toen van de eigenaars Credit Agricole Grands 
Crus. Sinds 17 november 2015 verkochten zij het château aan 
dhr. Derek Rémy Smith, kampioen in de verkoop op afstand 
van goederen via zijn cataloog “L’Homme Moderne”. Ch. Rayne 
Vigneau heeft een uitzonderlijk terroir en is een moderne 
Sauternes, niet plakkerig zoet maar weelderig fris. Hij kan jong 
gedronken worden maar ook heel lang bewaren. Bovendien 
blijft de prijs-kwaliteitsverhouding zeer interessant.

Mooi goudgeel, schitterende spiegel.

Noties van perzik en gedroogde vruchten.

Zeer mooie zachte aanzet met daarna een heel mooie 
frisheid, waardoor het geheel zeer ‘modern’ overkomt. 
Deze Sauternes is zeer plezant en verfrissend en past 
perfect in wat de consument actueel wil: zoet met 
heerlijke frisse ananashints op het einde. Mooi!

75% Sémillon, 24% Sauvignon blanc, 1% Muscadelle

Openen vanaf 2024 - openen voor 2040

Sauternes Premier Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château Suduiraut

Ch. Suduiraut geniet van een prachtig terroir, gelegen te 
Preignac, aan de voet van de heuvel waar Ch. d’Yquem zich 
bevindt. Het domein is ongeveer 200 Ha groot en heeft een 
terroir van steentjes, zand en klei. De cru is eigendom van de 
groep Axa Millésimes en staat onder leiding van Christian Seely 
(ook Ch. Pichon Baron in Pauillac). Zo geniet de cru van zeer 
sterke ondersteuning, zowel op financieel vlak als op gebied 
van de vinificatie. Ch. Suduiraut behoort, met zijn zeer grote 
elegantie, tot de grootste Sauternes.

Mooi goudgeel met groene tinteling.

Zuivere vruchten maar ook frisse toetsen (ananas).

De rendementen waren hier zeer laag 8,5hl/ha en 
wat er gemaakt is, is van prachtige kwaliteit! Na een 
zachte en rijke aanzet, volgt een midden met veel 
gele vruchten (perzik, abrikoos, ananas, gekonfijt 
fruit). De finale heeft een zeer mooie frisheid 
waardoor het geheel, ondanks de concentratie, 
vederlicht blijft. Bravo!

100% Sémillon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,50 %

Château Guiraud

Deze cru is eigendom van 4 bekende personen: Xavier Planty, 
Olivier Bernard (Dom. de Chevalier), Stephan Von Neipperg 
(Canon La Gaffelière en La Mondotte) en Robert Peugeot. Hij 
is samen met Ch. Climens één van de weinige Sauternes met 
een certificering voor biologische landbouw (sinds 2011). Een 
speciale tuin met geneeskundige kruiden werd hier aangelegd 
ter behandeling van ziektes in de wijngaard. Een heel originele 
aanpak dus voor deze regio. De wijngaard omvat 100 ha en 
ligt in Sauternes, als buur van Ch. d’Yquem. Een bistro met alle 
Sauternes uit de regio werd onlangs geopend op het domein.

Mooie goudgele kleur, schitterende spiegel.

Zeer zuivere neus met noties van honing, ananas 
en rijpe peren.

De rendementen waren zeer laag (slechts 8,32 hl/
ha) maar wat geselecteerd werd voor de eerste 
wijn proeft heerlijk! De aanzet is zacht, zeer intens 
en de smaak (net zoals de neus) is zeer zuiver en 
lekker. Ook in de mond mooie noties van frisse 
abrikozen en kweeperen, dit alles zuiver en fris. Ook 
zeer mooie finale.

65% Sémillon, 35% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,50 %

Château La Tour Blanche

Ch. La Tour Blanche is gelegen in Bommes, het hart van de 
Sauternes naast Ch. Sigalas Rabaud. Het terroir domineert de 
rivier de ‘Ciron’ , een zijrivier van de Garonne. Dit water draagt 
bij tot het ideale microklimaat, nodig voor de edele rotting, 
zeer belangrijk voor een mooie Sauternes. Het château doet 
steeds rigoureuze selecties in de wijngaard en in de chais. Het 
is zijn titel “Premier Grand Cru Classé” zeker waardig. Vanaf 
jaargang 2014 wordt tevens een derde wijn geproduceerd, 
“Les Brumes de La Tour Blanche”, zeer toegankelijk en minder 
geconcentreerd. Dit verhoogt alweer de kwaliteit van de eerste 
wijn, want hierin komt nu alleen het allerbeste.

Mooi intens (goud)geel met groene tint.

Heerlijke fijne neus met rijpe peren, ananas 
en lindebloesem.

Historisch lage volumes dit jaar: het rendement was 
slechts 1,80 hl/ha en slechts 9000 flessen werden 
ervan gemaakt door de zeer strenge selecties! Het 
geheel is dan ook zeer evenwichtig met enerzijds 
een zeer mooie zachtheid van de natuurlijke suikers, 
maar ook de mooie frisheid en een lichte kruidigheid 
in de finale. Sublieme afdronk met mooie noties van 
gedroogde vruchten, frisheid en honing.

89% Sémillon, 5.50% Sauvignon blanc, 5.50% Muscadelle

Openen vanaf 2024 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

12 x 0.75 L

2020 - 7
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COUP
DE CŒUR

2020

Château Lafaurie Peyraguey

Dit château, gelegen te Bommes, is volledig ommuurd en bevindt 
zich te midden van de andere premier cru’s. De wijngaard, 36 
ha groot, bestaat uit een klei-zand en klei-steen bodem en levert 
wijnen met een grote rijkdom. De cru behoorde lang toe aan het 
handelshuis Cordier, daarna ging het over naar de groep Suez. 
In februari 2014 kocht de Zwitser Silvio Denz, eigenaar van Ch. 
Faugères, Peby Faugères en Cap de Faugères, deze parel van 
Sauternes. De vernieuwing van de wijnkelders is voltooid en sedert 
2018 (ter gelegenheid van de 400 ste verjaardag van het kasteel) 
werd er een 5 sterren hotel en restaurant geopend om zowel de 
liefhebber als de professionelen te ontvangen en oenotoerisme te 
ontwikkelen in de regio. Ten tijde van het klassement in 1855 stond 
dit château als tweede in de rang binnen de appelatie. De nieuwe 
conische fles is magnifiek, met een gravure van René Lalique 
(kunstenaar), met een embleem “Femme et Raisins”. Je zou deze 
fles al kopen voor de gravure, die subliem is. De wijn is op hetzelfde 
niveau! Niet te missen dus in uw kelder.

Mooi goudgeel ingekleurd.

Fijne aroma’s van droge vruchten, honing, 
vijgen en ananas.

Ook hier zeer kleine rendementen in 2020: slechts 
3,22hl/ha en 5000 flessen van dit lekkers voor de 
hele wereld! Zeer zachte aanzet, zuivere impressies 
van fruit, fijne botrytis, zeer mooie frisse hints op het 
einde. Deze Sauternes zal men al kunnen drinken 
vanaf zijn jeugd! Zijn zalige zuiverheid en frisse finale 
zorgen voor een aangename, frisse smaakervaring! 
Een echte aanrader.

88% Sémillon, 12% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Clos Haut Peyraguey

In 2012 heeft Bernard Magrez deze magnifieke Sauternes, 
gelegen op het hoogste punt van “Bommes”, gekocht. Met deze 
nieuwste aanwinst werd hij meteen de enige en unieke eigenaar 
van 4 Grand Cru Classés in de 4 belangrijkste appelaties (de 
andere zijn: Ch. Pape Clément in de Graves, Ch. La Tour Carnet 
in de Médoc en Ch. Fombrauge in St. Emilion). Hij kocht het 
domein van de familie Pauly die er jarenlang een Sauternes 
maakte van hoge kwaliteit. Actueel is het Michel Rolland die 
er de adviezen geeft, net als in de andere eigendommen van 
Bernard Magrez. Het terroir is op het hoogste punt gelegen 
en is zeer rijk aan klei, wat een volle liquoreuze smaak 
geeft aan de wijn.

Zeer intens goudgeel.

Mooie noties van mango, abrikoos en 
kruidige toetsen.

Zoals alle wijnen van Bernard Magrez is ook hier de 
kwaliteit op het rendez-vous! Zeer zachte, liquoreuze 
aanzet, een rijk en vol midden. Evenwichtig en sappig 
fris tegelijk en een zeer weelderige finale. Hier krijgt u 
werkelijk veel waarde voor uw geld!

95% Sémillon, 5% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Coutet

Deze Premier Grand Cru Classé was ooit eigendom van de 
familie “Lur Saluces” (net als Ch. Fargues en Ch. d’Yquem). Dhr. 
Philippe Baly en zijn broer Dominique (afkomstig van Alsace) 
zijn actueel de beheerders van het domein die hun vader 
aankocht in 1977. Het duo wordt bijgestaan op technisch en 
commercieel vlak door de maatschappij “Domaines Philippe 
de Rothschild” (Ch. Mouton Rothschild), die de distributie 
verzorgt. Samen met Climens is Ch. Coutet één van de grootste 
Barsac wijnen, dankzij het terroir van kalk in combinatie met 
het geoxydeerde ijzer, dat een soort “rode bodem” geeft en de 
wijnen extra verfijning en nervositeit geven in vergelijking met 
de nabije buren en in vergelijking met hetzelfde suiker gehalte. 
Het château heeft in 2014 enkele percelen aangekocht die in 
1893 toebehoorden aan het château.

Zeer intens goudgeel.

Sublieme neus van bloemen (lindebloesem en acacia) 
maar ook witte vruchten, abrikoos en kruiden.

De complexiteit van de neus vindt men ook terug 
in de mond. Deze regio Barsac heeft Sauternes 
voortgebracht zoals de moderne consument ze 
wil: precies, verfijnd en fris waardoor ze vederlicht 
overkomt in de mond. Zelfs lekker als aperitief 
met enkele ijsblokjes en twee fijne schijfjes 
sinaasappelzeste. Bravo! Dit is werkelijk een heerlijke 
wijn, vol van complexiteit, zachtheid en frisheid samen 
met een prachtige afdronk.

95% Sémillon, 4% Sauvignon blanc, 1% Muscadelle

Openen vanaf 2024 - openen voor 2045

Sauternes Premier Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Chateau Doisy Daëne

Deze cru behoort toe aan de familie Dubourdieu. Jammer 
genoeg is in 2016 professor Denis Dubourdieu, die deze cru 
naar de top bracht (door zijn enerzijds geconcentreerde maar 
tegelijk frisse stijl), overleden. Zijn zoon Jean-Jacques die 
reeds een 10-tal jaar aan de zijde van zijn vader de technieken 
en geheimen leerde, zet nu samen met zijn broer Fabrice 
Dubourdieu het levenswerk van hun vader verder. Een overgang 
die vlekkeloos gebeurd is, gezien de kwaliteit van de wijnen 
van de familie Dubourdieu (zie ook Clos Floridène rood en wit 
in de Graves regio). Deze Sauternes verdient een hogere rang 
dan 2nd grand cru classé. Hij blijft nog steeds heel betaalbaar. 
In 2013 kocht de familie de buur Ch. Doisy Dubroca, om zo 
de wijngaard te vergroten naar zijn originele grootte. Waarom 
twijfelt u er nog aan om dit juweeltje te kopen?

Goudgeel met schitterende spiegel.

Zeer pure botrytis en veel zuiver fruit. Noties van 
honing, lindebloemen en rijpe ananas.

Ziehier één van de meest geslaagde Sauternes 
(Barsac) wijnen van 2020. De smaak van het zuivere 
fruit, de finesse en de levendigheid maken van 
deze zoete wijn een zeer verteerbare liquoreuze 
wijn. Een aanrader!

100% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2045

Sauternes 2nd Cru Classé

12 x 0.75 L
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2020

L’Extravagant de Doisy Daëne

Deze supercuve van Denis Dubourdieu heeft zijn naam zeker 
niet gestolen en verdient de aandacht van de ware liefhebber 
van liquoreuze wijnen. Een zeer kleine productie (4 tot 5 vaten) 
en botteling in afzonderlijke kistjes van 1 fles van 37.5cl zorgen 
voor een waar collectors’ item, en een vineuze verwenning. 
Het is het resultaat van extreem rijpe sauvignon blanc, waarbij 
de concentraties aan suiker dus enorm zijn en waarbij de 
pourriture noble de volledige pel heeft aangetast. Deze pel 
is quasi paars van de aantasting. Het gehalte restsuiker is 
vaak 200gr/liter.

Niet geproefd, maar opgenomen in onze selectie 
wegens constante, extreme kwaliteit. Zeer 
kleine productie!

100% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2060

Sauternes 2nd Cru Classé

1 x 0.375 L

2020

Château Doisy Védrines

Deze buur van Doisy Daëne geniet van dezelfde klei - 
kalkbodem van Haut Barsac, is 35ha groot en behoorde lange 
tijd toe aan de ‘Chevaliers de Védrines’, vandaar ook de naam. 
Ook deze cru verdient uw aandacht omwille van de zeer 
interessante prijs-kwaliteitsverhouding. Eigendom van Héritiers 
Pierre Castéja.

Intens mooi geel met gouden schijn.

Mooie aroma’s van rijpe ananas, maar ook gedroogde 
vijgen en warme appel.

Dit is een zeer elegante en verfijnde Sauternes met 
veel expressie van het terroir. De zachte aanzet wordt 
na enkele seconden heerlijk fris en evenwichtig. Het 
fruit is zuiver en edel, de delicieusheid en verfijning 
spelen de hoofdrol. Ook de finale eindigt zacht en fris 
tegelijk. Mooi geheel, aanrader!

85% Sémillon, 12% Sauvignon blanc, 3% Muscadelle

Openen vanaf 2023 - openen voor 2045

Sauternes 2nd Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 9

BARSAC
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De droge witte wijnen van Pessac Léognan zijn genereus zacht en teder, en de beste kastelen hebben een perfect 

evenwicht tussen deze zachtheid en een mooie frisheid. In de neus waren de aroma’s eerder exotisch fruit, rijpe 

peren dan citrus en grapefruit. Zij die tijdig hebben geoogst, leveren echter een intense wijn met een evenwichtige 

frisheid, mooie zuren en een goede lengte. De oogst was zeer vroegtijdig. Sommigen oogstten reeds vanaf 15 

augustus hun witte druiven. Ontdek onze selectie!

CHÂTEAU CHANTEGRIVE ‘CUVÉE CAROLINE’
CHATEAU CHANTEGRIVE ‘CUVÉE CLASSIC’
CLOS FLORIDÈNE
GRAND ENCLOS DE CHÂTEAU DE CÉRONS
CHATEAU RAHOUL
CHÂTEAU CARBONNIEUX
CHÂTEAU COUHINS
DOMAINE DE CHEVALIER
L’ ESPRIT DE CHEVALIER
CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIÈRE

LE COMTE DE MALARTIC
CHÂTEAU LATOUR MARTILLAC
CHÂTEAU OLIVIER 
CHÂTEAU BOUSCAUT
CHÂTEAU BROWN
CHÂTEAU LA GARDE
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 
LES HAUTS DE SMITH
LE PETIT HAUT LAFITTE

CHÂTEAU HAUT BRION 
LA CLARTÉ DE HAUT BRION 
CHÂTEAU DE FIEUZAL
CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION
CHÂTEAU LESPAULT MARTILLAC
CHÂTEAU HAUT BERGEY
CHÂTEAU LA LOUVIÈRE
CHÂTEAU DE FRANCE



COUP
DE CŒUR

2020

Château Chantegrive  
‘Cuvée Caroline’

Dit château van de familie Lévêque wordt zeer professioneel 
uitgebaat, Hubert de Bouard (Ch. Angélus) is er de adviseur. 
Het terroir is magnifiek, bestaat uit stenen met zand op een 
onderlaag klei-kalk, wat zeer goed is voor deze mooie witte wijn. 
De wijnstokken zijn gemiddeld 30 jaar oud en de rendementen 
worden zeer beperkt gehouden. Dit is een zeer interessante 
wijn prijs-kwaliteitsgewijs.

Mooi lichtgeel, schitterende spiegel.

Prachtige neus, complex en mineraal met noties van 
exotisch fruit, peren, ananas en mango.

Deze jaargang 2020 is subliem voor deze Cuvée 
Caroline. Vanaf de inname ontdekt men een weelderig 
geheel van zuiver, fijn fruit, sappig levendig en met 
een mooie minerale toets van het terroir. Het hout 
zit perfect verweven. U merkt het niet, dankzij het 
weelderige en frisse fruit. Ook de finale is lekker, 
complex, divers en lang. Absoluut top!

65% Sauvignon blanc, 30% Sémillon, 5% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Chateau Chantegrive ‘Cuvée Classic’

Bij Ch. Chantegrive hebben ze ongeveer 45ha voor de witte 
wijn, waarvan ongeveer 20ha dient voor de cuvée Caroline, 
een witte wijn die op eiken vaten gerijpt wordt. Deze cuvée 
Classic wordt in inox gevinifieerd en krijgt dus bijgevolg geen 
houtlagering. Hij is hierdoor levendiger en frisser en past dus 
beter bij sint-jacobsschelpen, zeevruchten, gerookte zalm of 
ook als aperitief.

Zeer mooie lichtgele kleur.

Hier domineren de aroma’s van vers gemaaid gras en 
buxus, maar ook mineraliteit en citrus.

Deze Cuvée Classic proeft zeer zacht met daarna een 
tintelende frisheid. Deze levendigheid is niet storend, 
integendeel. Hij wekt de appetijt op en zijn minerale 
toets zorgt voor een extra dimensie in de smaak.

60% Sauvignon blanc, 40% Sémillon

Openen vanaf 2022 - openen voor 2026

6 x 0.75 L

2020

Clos Floridène

De naam van het domein kent zijn oorsprong in de namen 
Denis en Florence Dubourdieu, eerstgenoemde was professor 
aan de universiteit in Bordeaux (oenologie), specialist in witte 
Bordeaux wijnen, zowel zoet als droog, en jammer genoeg 
overleden in 2016. Tevens adviseerde hij veel gekende 
châteaus en domeinen. Zijn stijl was ongelofelijk goed: zijn 
zoete wijnen hadden steeds een frisse toets en zijn droge 
witte wijnen muntten uit door hun aromatische complexiteit 
en evenwicht. Hun zonen Jean-Jacques en Fabrice zetten het 
levenswerk van hun vader in hetzelfde elan verder. Deze wijn is 
niet overal verkrijgbaar, mensen komen hem van ver halen!

Citroengeel met schitterende spiegel.

Sublieme neus van perzik, exotisch fruit en een 
minerale toets.

Deze vaste waarde wordt aanzien als een “leader” 
binnen de appelatie. Na een zachte en volle aanzet 
komt er een intense middensmaak opnieuw met 
exotische fruittoetsen. Ook de finale is fris en blijvend. 
Het minerale van deze terroir met steentjes zorgt voor 
een extra smaakbeleving.

75% Sauvignon blanc, 24% Sémillon, 1% Muscadelle

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Grand Enclos de Château de Cérons

Dit domein, eigendom van de Italiaan Giorgio Cavanna (uit 
de Chianti-regio), werd volledig gerenoveerd met imposante 
investeringen zowel in de wijngaard als in de kelders. Dit werk 
begint zijn vruchten af te werpen en het resultaat is top. De 
vinificatie gebeurt door de zoon van ex-technisch directeur van 
Mouton Rothschild, met name Bertrand Léon. Het is één van 
de koplopers van de appelatie geworden, die kan wedijveren 
met de meeste witte Pessac Léognan-wijnen, maar tegen 
een betere prijs.

Mooi citroengeel.

In de neus een zeer complex geheel van pompelmoes, 
citrus, buxus, peren (conference) en een 
gerookte toets.
Deze 2020 is een zeer complete wijn. De sémillons 
waren perfect rijp en zorgen vanaf de aanzet voor een 
zachtheid en volume, aangevuld door een nerveuze 
levendige, frisse sauvignon. Alles is mooi in balans en 
het eiken vat is haast niet merkbaar door de mooie 
integratie ervan in het rijkelijke fruit. Zeer mooie 
afdronk! Veel waar voor uw geld!

54% Sauvignon blanc, 44% Sémillon, 2% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

6 x 0.75 L

2020 - 11
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2020

Chateau Rahoul

Dit eigendom van 35ha is in handen van de Bordelese 
handelaar ‘Vignobles Dourthe’. Dourthe heeft een zeer goede 
reputatie in Bordeaux en is één van de meest professionele 
handelaars op de Bordelese en internationale markt. Ook 
op hun eigen wijndomeinen en châteaus gaan ze op zeer 
professionele en kwalitatieve manier te werk. De directeur 
Frédéric Bonnaffous heeft een team van ‘kasteelmanagers’, 
een resem ‘keldermeesters’ en ‘chefs de culture’ onder zich 
staan. Zo wil Dourthe de beste kwaliteit verzekeren. Van de 
35ha wijngaard is slechts 3.6ha bestemd voor de productie 
van de witte wijn. De aanplant is overwegend sémillon (65%), 
aangevuld met sauvignon blanc. Lees ook onze commentaren 
op de andere wijnen van ‘Vignobles Dourthe’.

Mooie intense kleur, blinkende spiegel met 
groene schittering.
Prachtige neus van rijpe conference peren, maar ook 
witte perziken en ijzerkruid.

Vanaf de inname heeft deze wijn een zeer zachte 
textuur, een intense en complexe middensmaak 
voorzien van een mooie frisheid, waardoor de wijn de 
papillen opwekt en ons zin geeft in nog een glaasje. 
Zeer mooie afdronk ook.

54% Sémillon, 46% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

2020

Château Carbonnieux

In tegenstelling tot heel wat andere châteaus is de wijngaard 
hier mooi verdeeld, 50% wit en 50% rood. De witte wijn 
is zeer gekend bij de Belgen dankzij zijn goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Het château behoort reeds een halve 
eeuw toe aan de familie Perrin en is gelegen op een hoog punt 
van het dorp Léognan. 58% van de oogst gaat in de eerste wijn, 
het resterende gedeelte gaat in de tweede wijn.

Lichtgeel met groene schijn.

Mooie aroma’s van citrus, pompelmoes, witte 
bloemen en mineralen.

Twee keer heb ik deze wijn geproefd in primeur, en 
telkens op consistente wijze zeer geslaagd! Na een 
zachte aanzet volgt een lekker frisse en minerale 
middensmaak, met vooral noties van pompelmoes 
en citrus. De stijl van het huis is ook dit jaar zeer 
herkenbaar en deze Pessac Léognan staat garant 
voor mooie kwaliteit aan een correcte prijs. Mooie 
finale opnieuw met citrus en mineraliteit.

65% Sauvignon blanc, 35% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2027

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 14,50 %

Château Couhins

Deze wijngaard van 28 ha (waarvan 8ha witte wijn) ligt 
gesitueerd aan de ingang van Bordeaux (Villenave d’Ornon). 
Het eigendom was een lange tijd in handen van de familie 
Gasqueton (Ch. Calon Segur) om dan in 1968 over te gaan 
in handen van L’Inra, een instituut dat onderzoek doet in 
de wijnbouw, met chateaus in eigendom in de Languedoc, 
Alsace en hier dus in Bordeaux als laboratorium. De nieuwste 
technieken worden hier uitgetest om wijnen te bekomen met 
veel precisie met behoud van de natuur en zo weinig mogelijk 
gebruik maken van schadelijke producten voor een duurzame 
landbouw. In jaargang 2020 start tevens de conversie naar 
biologische landbouw. Ch. Couhins wit heeft een terroir 
dat geklasseerd is als Grand Cru en de witte komt van een 
stuk terroir van klei op een sokkel van kalk, wat zijn mooie 
mineraliteit verklaart. Derenoncourt is hier ook consultant.

Lichtgeel met groene schijn, schitterende spiegel.

Zeer zuivere neus van rijp fruit vermengd met noties 
van gemaaid gras en buxus maar ook lentebloemen.

Vanaf inname ontdekt men een heel mooi volume 
fruit, in evenwicht gebracht door mooie zuurtjes en 
een heel mooie mineraliteit, typisch voor deze regio. 
Heel mooie sappige en tegelijk frisse finale!

93% Sauvignon blanc, 7% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,50 %

Domaine de Chevalier

Domaine de Chevalier ligt in het dorpje Léognan en is sedert 
1983 eigendom van de familie Olivier Bernard. Kosten noch 
moeite werden gespaard om de cru dichtbij de perfectie te 
brengen. Hij kan wedijveren met Ch. Haut Brion wit. En dit voor 
een veel mildere prijs. De productie bedraagt 15.000 flessen 
voor wit en 100.000 flessen voor rood.

Citroengeel met groene schijn.

Zeer expressief en weelderig, met noties van 
rijpe conference peren, lychee, ananas en ander 
exotisch fruit.

Ziehier één van de mooiste witte wijnen van 2020. 
Ik proefde hem twee keer (in Brussel en Vleteren) 
en telkens opnieuw werd ik verrast door deze wijn 
voor zijn zeer complexe smaak die tegelijk enorm 
verfijnd was en mineraal. Na luchtintrekking bleef de 
wijn exploderen in de mond, wat getuigde van zeer 
grote intensiteit en kwaliteit. Ook de finale duurde 
enorm lang en was zeer complex, fijn en fris tegelijk. 
Absolute aanrader!

70% Sauvignon blanc, 30% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L
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2020

L’ Esprit de Chevalier

Deze tweede wijn is afkomstig van het grote terroir van 
Domaine de Chevalier, maar bevat de druiven van de jongere 
wijnstokken. Het is hetzelfde team dat deze wijn manueel oogst 
en vinifieert, en deze vertoont dan ook dezelfde kenmerkende 
levendigheid en elegantie alsook een zekere complexiteit. 
Alleen is hij sneller toegankelijk om van te genieten. Hij geeft 
een goede impressie van de stijl van de 1ste wijn.

Lichtgeel met groene schijn.

Noties van vers gemaaid gras, maar ook rijpe ananas.

Mooie, volle aanzet, uiteraard sneller toegankelijk dan 
de eerste wijn. Een zeer mooie balans tussen het rijpe 
fruit en de finesse. Ook hier herkent men de elegante 
en delicieuze stijl van dhr. Olivier Bernard en Dom. de 
Chevalier in het algemeen.

65% Sauvignon blanc, 35% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2025

2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château Malartic Lagravière

Ch. Malartic Lagravière ligt midden in het dorp Léognan en het 
is de Belgische familie Bonnie die er eigenaar is. Ze hadden 
vroeger een fabriek in België van ontvlekker “Eau Ecarlate” en 
verkochten deze om te investeren in dit magnifieke kasteel. 
De installaties zijn ultra performant en volledig volgens de 
principes van de zwaartekracht. Van de witte wijn worden 
slechts een 1000tal kisten gemaakt en de zoon van Alfred-
Alexandre Borie (Jean-Jacques) zegt ons altijd: “je ne peux pas 
arroser la planète avec 1000 caisses”, waarmee hij bedoelt dat 
de hele wereld er wil en dat iedereen dus maar enkele kisten 
krijgt. Snel bestellen dus! Sinds 2019 is het Eric Boissenot 
(consultant in veel grote kastelen in de Médoc) die zijn adviezen 
geeft voor de vinificatie van de witte & rode wijnen van Ch. 
Malartic Lagravière.

Citroengeel met groene schijn.

Opmerkelijk parfum van ananas, exotische vruchten, 
peren maar ook mineraal door het mooie terroir.

Vanaf de aanzet overweldigt deze wijn de mond met 
zachte fruitsoorten zoals perziken, peer maar hij is 
ook mineraal en fris. De intensiteit is enorm en een 
mooie aciditeit brengt alles in evenwicht. Ook de finale 
blijft intens, complex en lang. De rendementen waren 
zeer laag 31 hl/ha.

71.80% Sauvignon blanc, 28,20% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 12,98 %

Le Comte de Malartic

Sinds jaargang 2020 verdwijnt de naam “Reserve de Malartic” 
en voortaan gaat de 2de wijn door onder het etiket “Le Comte 
de Malartic”. De samenstelling (assemblage) van druivenrassen 
is quasi identiek als de eerste wijn. Hier worden de bessen 
afkomstig van de jongere wijnstokken gebruikt. De jonge 
wijn wordt opgevoed op zijn “lie” = bezinksel van de pellen 
en er wordt regelmatig in het sap geroerd om dit in contact 
te brengen met de pellen om de intensiteit van de smaak te 
verbeteren. Hij rijpt op 22% nieuwe eiken vaten gedurende 
10 à 12 maanden. Le Comte de Malartic wit geeft kwaliteit 
voor zijn prijs!

Intense kleur, schitterende spiegel.

Zachte aroma’s van rijpe peer, maar ook 
vuursteen (mineraal).

Ook deze tweede wijn proeft mooi zacht met daarna 
een fijne frisheid. Alles is iets lichter dan in de 
eerste wijn, maar super elegant en toch veelzijdig 
qua smaak. Ook de minerale toets komt hier voor, 
afkomstig van het terroir. Zeer mooie Pessac Léognan 
aan een heel aangename prijs.

70% Sauvignon blanc, 30% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

2de wijn

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 12,98 %

Château Latour Martillac

Deze geklasseerde cru uit de Graves is sinds 1871 in handen 
van de familie Kressman, een zeer bekende familie van 
wijnhandelaars uit Bordeaux. Het zijn de broers Tristan 
(algemeen directeur) en Loic (technisch directeur) die vandaag 
de zaak verderzetten. Helaas slechts 1/5 van de productie (10 
ha voor wit tgo. 40 ha voor rood). Wist u dat het etiket, met 
zijn typische gouden en zwarte strepen, verwijst naar een oud 
degustatieboekje van Alfred Kressman uit 1929, waarvan de 
kaft eveneens uit gouden en zwarte strepen bestond? Het 
boekje bestaat nog steeds en is te bezichtigen op het kasteel. 
Er staan proefnoties in van wijnen uit jaargang 1880 en verder!

Lichtgeel met groene schijn.

Sublieme complexe neus met hints van 
gemaaid gras, limoen, peer, perzik en kruiden. 
Daarnaast ook mineraal.

Zeer mooie aanzet. In de mond vooral pompelmoes, 
citrus, sappig en fris mineraal. Het verwijt van vroeger 
dat er teveel hout werd gebruikt is hier totaal van de 
baan! De wijn rijpt op slechts 25% nieuwe eik en de 
expressie van het rijpe fruit neemt hier de bovenhand. 
Absolute aanrader!

68% Sauvignon blanc, 32% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

2020 - 13
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PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,40 %

Château Olivier

Als men op de ring rond Bordeaux de afrit Léognan neemt, 
is Ch. Olivier het eerste kasteel dat men tegenkomt rechts 
vooraleer het landelijke dorp Léognan binnen te rijden. Het 
prachtige kasteel wordt omringd door bossen en de wijngaard 
heeft een fantastisch terroir van graves met een diepe laag van 
klei en kalk. Sinds Laurent Lebrun de algemene leiding nam, 
zijn er ernstige kwalitatieve verbeteringen merkbaar. Slechts 
1/5 van de totale productie is witte wijn. Dit domein behoort tot 
de “Rising Stars” van de appellatie. Het château is ondertussen 
HVE3 gecertificeerd (respect voor omgeving) en ISO 14001 
sinds 2016. Er worden geen hormoon ontregelende producten 
gebruikt en 70% van de behandelingen zijn met producten met 
het label Bio of Bio controle.

Citroengeel met groene schijn.

Zeer fijne neus, heel mooi wit fruit met citrus.

De rijke neus was reeds een voorbode van de 
mooie intrinsieke kwaliteit. Zachte, volle aanzet, 
daarna intens fruit, perzik en citrus, mooi fris en 
mineraal. Ook de afdronk is zeer fruitvol met frisse 
toetsen. Zeer geslaagd!

75% Sauvignon blanc, 25% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,50 %

Château Bouscaut

Het château behoort toe aan Sophie Lurton-Cogombles, 
van de tak van Lucien Lurton. Van de 42ha wijngaard is er 
slechts 8ha bestemd voor wit. Sophie en haar man hebben 
serieuze investeringen gedaan in het vinificatie-apparaat en in 
heraanplantingen in de wijngaard. Nu plukken ze er de vruchten 
van. Hun terroir, gelegen in Cadaujac niet ver van Ch. Smith 
Haut Lafite, is uiterst geschikt voor hun witte wijn en bestaat 
vooral uit kalk-klei. Deze witte heeft een mooie vettige smaak 
die door het nobele, rijpe fruit evolueert naar een complexe wijn.

Lichtgeel.

Exotisch, perziken en ananas maar ook vuursteen.

De eerste witte druiven werden geknipt op 19 
augustus, een historisch vroege datum die ze nog 
nooit eerder gehad hebben op het domein! De 
uitdaging was dan ook om de volle smaak en de 
kracht van de sémillons (typisch hoog % bij Bouscaut 
32%) te koppelen aan levendige en pure sauvignons, 
wat hen goed gelukt is. Na een volle en rijpe aanzet 
volgt een minerale en frisse toets. Ook de finale 
blijft verder gaan met zijn zachte, rijpe fruit en frisse 
toetsen (40hl/ha).

68% Sauvignon blanc, 32% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

Grand Cru Classé Graves

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,00 %

Château Brown

Ch. Brown is, net als Ch. Olivier, één van de eerste châteaus 
die men tegenkomt bij het binnenrijden van het landelijke dorp 
Léognan. Het is sinds 2005 eigendom van de handelaar in 
wijnen Yvon Mau, en heeft als gerant Jean-Christophe Mau, die 
de cru op een steeds hoger niveau brengt. De productie van wit 
op dit excellente terroir in Léognan is klein, slechts 4.5 ha tgo. 
25 ha voor rood.

Intens geel, schittering aan het oppervlak.

Aroma’s van peren en perziken, citrus en een licht 
gerookte toets.

Overvloedige en rijpe aanzet, met opnieuw de 
exotische fruitsmaken. Het geheel smaakt mild en 
zacht maar ook fris. Een minerale toets maakt het 
geheel compleet. Mooie finale.

80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Garde

Van Ch. La Garde is slechts 3.90 ha beplant voor de witte wijn, 
terwijl er in totaal 50ha wijngaard is. Zeer zeldzaam dus, deze 
verrassend mooie Pessac Léognan. Het domein is eigendom 
van Vignobles Dourthe (Ch. Belgrave - Haut Médoc, Ch. Grand 
Barrail Lamarzelle Figeac - St. Emilion). Deze witte Pessac heeft 
enorm veel klasse en puurheid in combinatie met aciditeit en 
finesse. Teneinde hun respect tegenover de natuur te valideren 
heeft het team gekozen voor de “Terra Vitis” filosofie en heeft 
het in 2018 het 3de niveau behaald voor de certificatie HVE 
(Haute Valeur Environnementale) het hoogst haalbare niveau 
binnen deze certificaten.

Lichtgeel met groene schijn.

Sublieme neus van puur en fris fruit, citrus, peren en 
gemaaid gras, typisch sauvignon op Graves terroir.

Dit jaar werden de sémillondruiven (vorig jaar 11% 
van de wijn) niet opgenomen in de assemblage. 
Dit is merkbaar in de mond. Het monopolie van de 
sauvignon zorgt voor een zeer mooie aanzet met 
daarna een heel levendige, frisse middensmaak met 
veel fris en sappig fruit (citrus, pompelmoes) maar 
ook mineralen, teder en evenwichtig qua geheel. Een 
zeer levendige wijn vol energie en zalig fris. Top!

100% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

14 - 2020
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Deze nieuwe wijnvinificatiekelders van Château Haut Bailly zijn perfect 
geïntegreerd in de natuur en volgen de geologie van het terroir.



OUT
SIDER

2020

Château Pape Clément

Bernard Magrez produceert hier op slechts 2.8ha een zeer 
zeldzame witte wijn (8.000 flessen per jaar), zeer gezocht door 
de ware liefhebbers en behorende tot de vlaggenschepen van 
de appelatie. Oogst en ontristing van de bessen gebeuren 
manueel en dit draagt bij tot een enorme complexe en 
uitzonderlijke witte wijn, die aanvankelijk niet was geklasseerd, 
maar dit wel verdient.

Lichtgeel met groene schijn.

Subliem, complex en divers. Voorbode van 
grote kwaliteit, wit fruit, ananas, peren, lychee en 
lindebloesems. Heerlijk!

Vanaf de inname een enorm complexe smaak en 
wat me opvalt is ondanks de complexiteit en het 
volume, blijven de fruitsmaken zeer elegant en fris. 
Na luchtinname volgt nog meer explosie in de mond, 
opnieuw blijft alles zeer delicieus, verfijnd, complex 
en mineraal. Ook de finale blijft lang aanhouden en 
vraagt naar nog een glaasje. Dit jaar geen muscadelle 
en flink wat extra sauvignon (67% t.o.v. 46% vorig 
jaar) en minder sémillon (30% t.o.v. 40% vorig jaar). 
Bravo, heel mooi!

67% Sauvignon blanc, 30% Sémillon, 3% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020

Château Smith Haut Lafitte

Deze cru, eigendom van Florence en Daniel Cathiard omvat 55 
ha, waarvan slechts 1/5 voor de witte wijn. Het is gelegen te 
Martillac. De bodem bestaat er uit diepe lagen stenen ‘graves 
günziennes’ die bijdragen tot de productie van uitzonderlijk 
elegante en complexe witte wijnen. Sinds jaargang 2019 is 
het château bio gecertificeerd en het château gebruikt kruiden 
(smeerwortel, duizendblad, absint, valeriaan) die ze aangeplant 
hebben in het bos naast de wijngaarden voor de behandeling 
op een natuurlijke manier van de ziektes in de wijngaard. 
Het château noemt deze techniek “bio-précision” waarbij de 
nieuwste vinificatietechnieken geassocieerd worden met 
biologisch wijnmaken.

Intens geel met gouden schittering.
Reeds zeer expressief zonder walsen, daarna 
hints van een zeer zuiver fruit, peren, ananas, 
lychee, perzik, abrikoos en ook bloemen (acacia en 
oranjebloesem). Subliem!
Het feest in de neus zet zich verder in de mond. 
Deze sublieme wijn behoort bij de 3 beste van de 
witte wijn van 2020! Na de zachte en intense aanzet, 
volgt een heel complex midden: rijp, mineraal en fris 
tegelijk. Ook de finale is superlang: fruitvol, mineraal 
en fris tegelijk. Een ‘Wow’ wijn voor mezelf in deze 
jaargang. De flessen worden dit jaar voorzien van 
een zwart etiket met gouden letters ter ere van 655 
jaar Chateau Smith Haut Lafitte, de 30ste oogst van 
de familie Cathiard en de vierde keer bijna 100/100 
persnotities van befaamde critici! De rendementen 
waren zeer laag 29hl/ha!

90% Sauvignon blanc, 5% Sémillon, 5% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION
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2020

Les Hauts de Smith

Deze delicieuze tweede wijn is een succesnummer in ons 
gamma stockwijnen. Gezien de eerste wijn redelijk duur is, kan 
dit een aangenaam alternatief zijn voor de mensen die een 
betaalbare, lekkere fles zoeken met dezelfde stijl als de grote 
wijn, alleen is hij sneller toegankelijk. Deze wijn rijpt gedurende 
10 maanden op eiken vaten. Het is een heerlijke Pessac 
Léognan met een originele smaak. Hij is zeer exclusief en enkel 
door bevoorrechte partners zoals wij ingevoerd in België. Het 
verschil met “Le Petit Haut Lafitte” is dat deze “Les Hauts de 
Smith” gemaakt is van 100% sauvignon wat het grassige en 
minerale zeer sterk laat naar boven komen in deze wijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant mooie kwaliteit. Het minerale 
karakter van het terroir komt hier zeer sterk tot uiting 
en er is een mooi samenspel met de 100% sauvignon 
(deze stijl proeven we jaar na jaar in deze cuve).

100% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

2de wijn

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

Le Petit Haut Lafitte

Het kasteel Ch. Smith Haut Lafitte maakt 3 witte wijnen. De 
grote “premier vin” en daarnaast 2 verschillende “2de wijnen”: 
Petit Haut Lafitte en Les Hauts de Smith. Beide 2de wijnen 
komen van het grote terroir van Ch. Smith Haut Lafitte, de oogst 
ervan is ook manueel en het team dat de vinificatie doet zijn 
identiek. Het verschil tussen beide wijnen is de “assemblage” of 
de samenstelling van de tweede wijn. Bij “Le Petit Haut Lafitte” 
is dat 80% sauvignon en 20% semillon. Bij Les Hauts de Smith 
is het 100% sauvignon. Deze verschillen maken beide wijnen 
interessant. Deze “Le petit Haut Lafitte” is dus iets zachter van 
textuur. Hij rijpt 12 maand op de “lie” (pulp) en wordt af en toe 
geroerd (om de smaken van de pellen te integreren in de wijn). 
Hij rijpt op 50% nieuwe eik en 50% eik van 1 jaar.

Bleekgeel met schitterende spiegel.

Aroma’s van bloemen (acacia) maar ook exotisch fruit 
(abrikoos en perzik).

Vanaf de aanzet zeer zacht, daarna een zeer 
aangename middensmaak met opnieuw die exotische 
vruchten zoals bij de neus. Een zeer aangename 
frisheid brengt het geheel perfect in evenwicht en 
de minerale toets (vuursteen) ontbreekt hier niet 
(terroirexpressie). Heerlijke witte wijn!

80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

2de wijn

6 x 0.75 L
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2020

La Clarté de Haut Brion

De witte wijn van Ch. Haut Brion en Ch. La Mission Haut Brion 
is zeer zeldzaam en heel duur, doch enorm qua intensiteit en 
kwaliteit. Wie echter tegen een betere prijs eens een impressie 
wil krijgen van deze topwijnen, kan misschien ‘La Clarté’ eens 
proeven. Het gaat hier over de tweede wijn van de wijngaarden 
van de witte Ch. Haut Brion en Ch. La Mission Haut Brion, 
samengevoegd in 1 cuve onder de naam ‘Clarté de Haut 
Brion’. Vanaf de jaargang 2020 wordt deze wijn in de typische 
“Haut Brion” fles gebotteld, deze unieke stijl van fles moet een 
uitdrukking zijn van de zeer exclusieve stijl van de witte wijnen 
van Les Domaines Clarence Dillon.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze wijn 
de laatste jaren. Dit is een wijn afkomstig van de 2 
legendarische ‘witte’ wijngaarden van Bordeaux: Ch. 
Haut Brion en Ch. La Mission Haut Brion, van hun 
jonge wijnstokken.

74.80% Sémillon, 25,20% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2032

2de wijn

6 x 0.75 L

2020

Château de Fieuzal

Dit château dankt zijn naam aan de familie Fieuzal, die 
eigenaar was van het château tot 1851, vandaag zijn Brenda en 
Lochlann Quinn de nieuwe eigenaars. Op een totale wijngaard 
van 75ha is slechts 10ha bestemd voor witte wijn. Dit levert 
ongeveer 2000 kistjes op voor wereldwijde distributie. U begrijpt 
dat dit niet veel is. In België alleen al zijn er meer dan 2000 
wijnhandelaars... De flessen zitten steeds in papier verpakt in 
mooie kisten van 6 flessen.

Mooi geel met gouden schittering.

Reeds expressief zonder walsen, daarna mooie 
noties van rijpe peren, lychee, abrikoos, banaan en 
florale noties.

Zachte en volle aanzet, daarna een zeer intense 
middensmaak met vele noties van perzik, abrikoos, 
ananas en lychee samen met de minerale toetsen van 
het terroir. Op het einde komt er een zeer passende 
frisheid, wat het geheel in balans brengt. Zeer mooie 
finale vol van diverse fruitimpressies en lekker fris.

75% Sauvignon blanc, 25% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Larrivet Haut Brion

Deze cru is eigendom van de familie Gervoson en vandaag 
is het directeur Bruno Lemoine die er de cru naar de hoogste 
plaats binnen de appelatie brengt. De vinificatie van de witte 
wijnen gebeurt in eivormige- en verschillende houten cuves om 
perceelsgewijs te kunnen vinifiëren en om de frisheid, het fruit 
en de precisie beter te garanderen. Dankzij zijn heel mooi terroir, 
niet ver van Ch. Haut Bailly en Ch. La Louvière, kan de witte wijn 
zeer goed bewaren zonder zijn frisheid te verliezen.

Lichtgeel, schitterende spiegel.

Rijpe neus met veel exotische toetsen: sappige 
ananas en lindebloesems.

Zachte en rijke aanzet, het fruit proeft rijp en zacht, 
maar tegelijk fris. De zuren zijn niet te overheersend, 
maar juist genoeg om het geheel in balans te brengen. 
Ook de finale gaat verder met veel fruitimpressies 
en een lichte aciditeit. Een aanrader voor liefhebbers 
van een zachte, volle witte wijn. Lekker bij 
mooie visgerechten.

83% Sauvignon blanc, 17% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 13,90 %

Château Haut Brion

Ch. Haut Brion wit is een iconische wijn en behoort tot de 
meest exclusieve wijnen van de wereld. Slechts 400 kisten 
zijn ervan gemaakt per jaargang, het terroir is maar 2,90 ha. 
Het unieke terroir in de Graves, in combinatie met de hoge 
kwaliteit en de zeer kleine productie, maken van deze wijn 
een collectors item en gezien de zeldzaamheid is dit een 
interessante investering.

Niet geproefd, maar opgenomen in de catalogus 
wegens consistent extreem hoge kwaliteit.

72% Sauvignon blanc, 28% Sémillon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

18 - 2020
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2020

Château Lespault Martillac

Het eigendom, gelegen in Martillac, behoort toe aan de familie 
Jean-Claude Bolleau. Sinds 2009 hebben de eigenaars de 
vinificatie en het management van de wijngaarden overgelaten 
aan dhr. Olivier Bernard, eigenaar van Dom. de Chevalier. 
Hij en zijn team zijn vastbesloten om van deze wijn één 
van de pareltjes te maken van de appelatie. De werkwijze is 
precies dezelfde als op Dom. de Chevalier: bodem ploegen 
en bewerken, perceelsgewijze verwerking van de druiven, 
manuele oogst, kleine vaten voor perceelsgewijze vinificatie, 
geen gebruik van pompen, rijping van de witte wijn op de ‘lie’ 
(bezinksel van gistcellen in de wijn), vermengen van de ‘lie’ met 
het sap om nog meer smaak te bekomen, etc... Kortom, alles 
wordt in het werk gezet om een grote witte wijn te produceren. 
Bovendien is hij veel goedkoper dan zijn grote broer (Dom. 
de Chevalier). Er worden slechts 3000 flessen van deze 
lekkernij gemaakt.

Lichtgeel met schitterende spiegel.

Heerlijke neus met noties van rijpe 
conférenceperen en ananas.

Mooie vettige en zachte aanzet , gevolgd door 
een midden met veel exotische fruittoetsen en 
frisheid. Zeer zachte textuur, gepaste frisheid. Ook 
de finale blijft zacht, fris en fruitvol, ideaal voor bij 
visgerechten met saus.

70% Sauvignon blanc, 30% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

NIEUW

2020

Château Haut Bergey

Het terroir (gelegen in Léognan) van Ch. Haut Bergey is in 
totaal 44 ha beplant, doch slechts 2 ha is bestemd voor de 
witte wijn! Bepaalde percelen bevatten wijnstokken van meer 
dan 60 jaar oud. Het domein behoort toe aan de familie Garcin. 
Actueel is dhr. Paul Garcin directeur van het domein en dhr. 
François Prouteau maître de chai. Sinds 2015 biologisch en in 
2016 biodynamisch. Volgens dhr. Garcin helpt deze methode 
voor een betere terroir expressie, en proberen ze een harmonie 
te behouden zowel in de bodem als in de beplanting van de 
wijngaard. Deze witte wijn heeft een zeer pure smaak en 
wordt dus in heel beperkte mate geproduceerd. Snel wezen 
is de boodschap!

Lichtgeel.

Mooie aroma’s van witte vruchten perzik, lychee, 
ananas maar ook floraal (acacia).

Zeer zachte aanzet met veel mooie fruitexpressies, 
daarna een fijne frisheid en minerale toets, alles heel 
fijn gerijpt op de “lie” in grote eiken vaten om ten volle 
de mooie expressie van het fruit te behouden. Zeer 
mooie witte Pessac Léognan!

82% Sauvignon blanc, 18% Sémillon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château La Louvière

Ch. La Louvière is nieuw in onze selectie en niet zomaar. Op 
dit eigendom, buur van Ch. Haut Bailly en Ch. Carbonnieux, 
bestaat er al wijnbouw sinds de 14de eeuw. Het is vooral te 
danken aan de charismatische figuur André Lurton: de eigenaar 
die deze eigendom weer volledig heeft opgebouwd. Lurton 
was ook mede-oprichter van de appellatie Pessac Léognan, 
daardoor dat deze naam zo gekend is wereldwijd (jammer 
genoeg overleed hij in 2019). Maar de erfgenamen zetten 
zijn mooie werk verder. De 15 ha wijngaard voor de witte wijn 
bevat een diepe laag “graves”, steentjes op een kalksokkel. 
De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 26 jaar, wat de 
intensiteit en de kwaliteit van de wijn verklaart. De wijn rijpt 10 
maanden in Barriques op hun “lie” (bezinksel van de pellen) en 
wordt regelmatig hiermee in contact gebracht om de smaak 
complexer te maken.

Lichtgeel met groene schijn.

Zeer complexe neus met noties van buxus, exotisch 
fruit, gemaaid gras en mineralen.

De perfect rijpe sauvignon zorgt dit jaar voor een zeer 
mondvullende wijn vanaf het begin met daarna een 
zeer grote opleving bij elke inluchtname. Bovendien 
beschikt de wijn over een zeer levendige frisheid 
met in de afdronk veel fijne, sappige fruitsmaken 
(peren, ananas) en een mooie mineraliteit. Zeer 
sterk aanbevolen!

100% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château de France

De wijngaard van Ch. De France ligt op één van de hoogste 
punten van het dorpje Léognan, en de bodem bestaat uit 
diepe steenafzettingen van de Garonne. Daarbovenop is de 
ligging zeer zuidelijk en dus zonovergoten. Het ligt tussen 
Ch. De Fieuzal (linkerbuur), Dom. De Chevalier (achterbuur) 
en op wandelafstand van Ch. Malartic Lagravière. Deze witte 
wijn kan wedijveren met die van zijn beroemde buren, en dit 
voor een derde van de prijs. Onze meest verkochte Pessac 
Léognan. Vanaf 2014 werd de volledig heropgebouwde, nieuwe 
vinificatie chais in gebruik genomen, nadat die eerder na een 
verwoestende brand volledig was vernield.

Mooi citroengeel met gouden schittering.

Al zonder walsen zeer expressief, daarna lekkere 
noties van ananas, passievruchten en lychee.

Ongetwijfeld de witte Pessac Léognan met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding! Vanaf de aanzet zacht en 
fruitvol, daarna heel veel intensiteit; prachtige noties 
van gele perzik, citrus, ananas en bovendien minerale 
toetsen. Mooie frisheid op het einde, perfect in balans. 
Ook de finale blijft intens fruitvol, zacht en fris tegelijk. 
Een absolute aanrader, hier krijgt u een topwijn tegen 
een heel lage prijs.

80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

12 x 0.75 L

2020 - 19

PESSAC LÉOGNAN



20 - 2020

BORDEAUX WIT

©
 U

N
IO

N
 D

ES
 G

R
AN

D
S 

C
RU

S 
D

E 
BO

R
D

EA
U

X

Onder deze appelatie worden de witte wijnen van bekende kastelen uit de Médoc (Caillou Blanc de Ch. Talbot, 

Arums de Lagrange, …) of uit de streek St. Emilion gebotteld omdat de appelatievoorschriften nu eenmaal geen 

witte wijn toelaten. Vergis u echter niet, de kwaliteit van deze ‘Bordeaux blancs’ is dermate hoog dat ze kunnen 

rivaliseren met bepaalde grote wijnen uit de appelatie Pessac Léognan.  

Net zoals in de Graves regio, beschikken deze droge witte wijnen een mooie zachte, vettige en volle aanzet (door 

de droge zomer) en een lekkere frisheid op het einde (door de frisse nachten). De oogst van de sauvignon en 

sémillon kon vroeg en tijdig gebeuren in perfect droge condities. De wijnen beschikken over mooie aroma’s, zijn 

zacht en hebben een mooie elegantie en frisheid.  

Deze witte wijnen worden ten zeerste aanbevolen.

CLOS DES LUNES D’ARGENT
PAVILLON BLANC DE CHÂTEAU MARGAUX
CHÂTEAU TALBOT CAILLOU BLANC
LES ARUMS DE LAGRANGE
BLANC DE LYNCH BAGES

BLANC DE CHASSE SPLEEN
CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL BLANC
LES PAGODES DE COS
CHÂTEAU MONBOUSQUET
ALTO DE CANTENAC BROWN

AILE D’ARGENT DE MOUTON ROTHSCHILD
CHÂTEAU FONRÉAUD ‘LE CYGNE’
CHÂTEAU DU TERTRE BLANC



2020

alc. 13,50 %

Clos des Lunes d’Argent

Deze droge witte Bordeaux is afkomstig van een terroir in de 
Sauternes regio, één van de mooiste regio’s voor de productie 
van witte wijn. Deze Clos des Lunes heeft een magnifiek 
heuvelachtig terroir beplant met oude semillons en sauvignon 
blancs. De wijnstokken zijn zeer oud en alleen de beste druiven 
(perfect goudgeel gerijpt) worden geselecteerd door het 
team van Domaine de Chevalier (Olivier Bernard). Deze man 
weet als geen ander hoe de perfecte witte wijn smaakt en 
hoe je hem vinifieert. De oogst gebeurt er manueel in bakjes 
en er zijn opeenvolgende plukrondes volgens de rijpheid van 
de bessen. De wijn rijpt gedurende 6 maand op 25% eik en 
75% cuves in inox.

Lichtgeel met groene schijn.

Zeer levendige en frisse neus met hints van 
citrus en pompelmoes.

Deze wijn is gemaakt van oude wijnstokken van 
de sémillon druif en deze zorgt voor de zachte en 
smaakvolle aanzet. Daarna volgt een levendige en 
frisse middensmaak die de papillen prikkelt en zin 
geeft naar nog een glaasje! Dit is de perfecte aanrader 
als aperitief of als begeleider van frisse voorgerechten!

70% Sémillon, 30% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 13,20 %

Pavillon Blanc de Château Margaux

Ch. Margaux produceert onder de appelatie Bordeaux 
Blanc ook een witte wijn, met hetzelfde perfectionisme als 
hun rode wijn. De selecties zijn zeer drastisch, maar het 
resultaat is steeds magnifiek en kan wedijveren met de 
beste Pessac Léognan wijnen. Niet lang wachten echter, 
we hebben er slechts 24 flessen van beschikbaar. Deze 
zeldzame witte wijn wordt gevinifieerd met het ultramoderne 
verificatiemateriaal in hun nieuwe gebouwen, ontwikkeld door 
architect Norman Foster.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constante en extreem hoge kwaliteit.

100% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2035

2de wijn

3 x 0.75 L

2020

alc. 13,70 %

Château Talbot Caillou blanc

Georges Cordier, de grootvader van de actuele eigenaars van 
Ch. Talbot was één van de eerste die in de jaren 30 opnieuw 
wijnstokken aanplantte voor witte wijn in de regio Médoc, 
met vooral veel sauvignon blanc en een klein deeltje sémillon. 
Caillou Blanc is opgevoed op eik “sur lie” en door middel van 
roeren in het sap brengt men de wijn af en toe in contact met 
de “lie” (het bezinksel) voor nog meer aroma’s en smaak te 
creëren. Deze witte Bordeaux (want de appelatie St. Julien 
laat geen witte wijnen toe) is zeer aromatisch in de neus en in 
de mond zeer levendig en nerveus fris, iets wat zich telkens 
opnieuw manifesteert in elke jaargang. Kleine productie, dus 
zeldzaam, maar bij ons dus wel verkrijgbaar! De wijn rijpt 100% 
op eik, waarvan 30% nieuwe eiken vaten en de rest zijn vaten 
van 1 en 2 jaar oud.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit. Het rendement in 
2020 was laag: 35 hl/ha.

83% Sémillon, 17% Sauvignon blanc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2028

12 x 0.75 L

2020

Les Arums de Lagrange

Historisch gezien is de productie van witte wijnen in de Médoc 
ontstaan doordat de kastelen vaak feestjes en recepties 
organiseerden. Er werd enkel rode wijn geproduceerd en men 
had dus een frisse witte wijn nodig als aperitief of voor bij het 
voorgerecht. Dit was dus ook zo voor Ch. Lagrange, tot in het 
begin van de jaren 60. Daarna werd de productie stopgezet 
wegens de economische crisis. In 1997 werd echter de traditie 
heropgestart met deze droge witte wijnproductie onder de 
naam “Arums de Lagrange”. De productie is zeer beperkt en h 
ierdoor wordt de wijn veel gezocht. De wijn rijpt 50% op nieuwe 
eik en 50% op eiken vaten van vorig jaar om zo de frisheid en 
het fruit te bewaren in de wijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit. De oogst gebeurde 
van 31/08 tot 09/09/2020.

72% Sauvignon blanc, 17% Sémillon, 11% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2026

6 x 0.75 L
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2020

alc. 12,89 %

Blanc de Lynch Bages

Slechts 5.5 ha staan in voor deze witte wijn, die gevinifieerd wordt in 
Pauillac, maar deze appelatie niet mag dragen. De vinificatie is zeer 
bijzonder: perceelsgewijze oogst: 30 zones zijn opgesplitst voor de 
vinificatie van de witte wijn. Daarnaast worden de bessen gekoeld 
en zo snel mogelijk geperst om de intensiteit en de kwaliteiten te 
behouden. Slechts 25% wordt in inox gevinifieerd, de rest wordt direct 
in eik vergist en met een oxosysteem (een systeem waarbij het vat op 
wieltjes ligt en daardoor makkelijk gedraaid kan worden) vermengt men 
nog beter de ‘lie’ (vaste bezinksel) met het sap. Daarnaast hebben deze 
eiken vaten een eigen koelingssysteem binnenin waardoor de oxidatie 
verhinderd wordt. Na de fermentatie rijpt de wijn voor 70% nog verder 
op 50% nieuwe eik, de resterende 30% blijft in de cuves. Het resultaat 
is een opmerkelijk smaakvolle en expressieve wijn die kan wedijveren 
met de grote Pessac Léognans. Ch. Lynch Bages was, samen met Ch. 
Margaux, één van de eerste die een witte wijn maakte in de Médoc 
(vanaf de jaren ‘70, voor eigen consumptie, en vanaf de jaren ‘90 
voor commercialisatie) Vandaag behoort deze wijn wereldwijd tot de 
populairste witte Bordeauxwijnen.

Bleekgeel met groene schijn.

Zuivere en frisse aroma’s van exotisch fruit, 
ananas en perzik.

Ook in de mond overheersen de tropische fruittoetsen 
(ananas, perzik, lychee), maar er is ook een zeer 
mooie, fijne frisheid die het geheel perfect in balans 
brengt. De kwaliteit in zijn geheel is magnifiek en 
alles wat men verwacht is aanwezig (vettigheid 
in combinatie met frisheid en spanning). Een 
heerlijke wijn!

70% Sauvignon blanc, 20% Sémillon, 10% Muscadelle

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

2020

Blanc de Chasse Spleen

Ch. Chasse-Spleen werd in 1976 gekocht door dhr. Jacques 
Merlaut. Vandaag heeft zijn kleindochter, Céline Villars-Foubet, 
er de leiding. Deze wijn heeft veel succes in België, onder 
andere omwille van de naam, die meegeeft dat hij het best 
neerslachtigheid kan verdrijven, maar ook door de lange 
geschiedenis (sinds 1865) van het domein en vooral uiteraard 
door de kwaliteit van de wijnen. Deze witte is omwille van de 
kleine productie een zeldzaamheid (slechts 1.8ha tegenover 
100 ha voor rood).

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit. Er werden dit jaar 
slechts 1000 kisten gemaakt van deze witte wijn.

54% Sémillon, 39% Cabernet Sauvignon, 7% Muscadelle

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,00 %

Château Cos d’Estournel blanc

Cos d’Estournel maakt sinds 2004 deze witte wijn en vanaf 
jaargang 2018 werd een tweede witte wijn gecreëerd: Pagodes 
de Cos blanc, om de kwaliteit van de eerste witte wijn naar een 
hoger niveau te tillen. De rendementen zijn zeer laag (30hl/ha) 
en de wijn rijpt slechts voor 7% op nieuwe eik, om de frisheid en 
het zuivere fruit te behouden. Er worden slechts 800 kistjes per 
jaar geproduceerd, snel wezen is dus de boodschap!

Lichtgeel met groene schijn.

Zeer fruitvolle neus met peren, perziken en ananas, 
lichte minerale toets.

De sémillons waren zeer rijk en expressief, vandaar 
34% in de assemblage, wat deze topwijn een zeer 
mooie vettigheid bezorgt, naast heel wat fijn, fris fruit 
(citrusvruchten en exotische fruitsoorten). Zeer mooie 
vettige en tegelijk frisse afdronk. Super kwaliteit voor 
alle hoogstaande visgerechten.

66% Sauvignon blanc, 34% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,20 %

Les Pagodes de Cos

Deze tweede, witte wijn van Ch. Cos d’Estournel bestaat nog 
niet zo lang en heeft de bedoeling de eerste wijn naar een nog 
hoger niveau te tillen (waardoor de topwijn nog intenser en 
voller proeft), ideaal bij het hoofdgerecht, terwijl deze tweede 
wijn voorzien is van meer elegant en fris fruit, ideaal als aperitief 
of voorgerecht. Beide wijnen kunnen elkaar perfect aanvullen 
tijdens een volledig menu, elk in zijn stijl, waarbij deze Pagodes 
de Cos wit best eerst geserveerd wordt.

Lichte, citroengele kleur, schitterende spiegel, 
groene schittering.
Mooie mix van frisse citrus (pompelmoes), 
maar ook floraal.

Vanaf de inname zacht en fris, heel mooi, fris en 
levendig, mineraal met opnieuw heerlijke toetsen 
van pompelmoes en limoen. Het is een zeer 
levendige wijn door zijn ‘zoutige’, frisse karakter, 
dnakzij de ligging van het terroir langs de Gironde. 
Een ideale aperitiefwijn of partner bij uw weelderige 
zeevruchtenschotels.

90% Sauvignon blanc, 10% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2025

2de wijn

6 x 0.75 L
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SIDER

2020

alc. 12,65 %

Château Monbousquet

Dit château van Gerard Perse, eigenaar van Ch. Pavie ligt in 
Saint Emilion, waar normaal geen witte wijn gemaakt wordt. 
Met deze cuve probeert dhr. Perse te bewijzen dat er wel 
degelijk een grote witte wijn gemaakt kan worden in deze regio. 
Het terroir is er ook uiterst voor geschikt, en bestaat vooral uit 
graves. Het is een klein perceel van 1ha die deze hoogstaande, 
zeldzame doch prachtige wijn voortbrengt. Zijn aromatische 
expressie en zijn magnifieke smaak zullen u zeker bekoren. Kan 
wedijveren met een grote Pessac Léognan.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit.

62% Sauvignon blanc, 38% Sauvignon Gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

Blanc d’Exception

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Alto de Cantenac Brown

Deze witte Bordeaux uit de regio Margaux (Ch. Cantenac 
Brown) bestaat eigenlijk nog maar sinds 2011 en komt van 
een kleine klei-kalk wijngaard van 1.80 ha, aangeplant met 
hoofdzakelijk sauvignon (90%) en een beetje sémillon (10%). 
De bedoeling was om een zeer rechtlijnige, minerale witte 
wijn te maken zoals in Sancerre. Het mag gezegd worden dat 
ze in hun missie geslaagd zijn. Alto is een zeer minerale wijn, 
ideaal bij coquilles St. Jacques, fruits de mer of zomaar op 
een terras. Deze wijn rijpt op eik: 10% nieuwe vaten en 90% 
vaten die al 1 jaar gebruikt werden, om het hout niet te laten 
overheersen in de smaak.

Lichtgeel met groene schijn.

Fijne neus met aroma’s van gemaaid gras, buxus en 
witte vruchten.

Vanaf de aanzet zacht en elegant, mooi intens in 
het midden en een gepaste frisheid op het einde. De 
sauvignons proeven rijp en een licht geroosterde toets 
maakt van deze wijn een complex geheel. Het is een 
ideale partner voor bij uw visgerechten.

90% Sauvignon blanc, 10% Sémillon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Aile d’Argent de Mouton Rothschild

Sinds de jaren tachtig produceert men op Ch. Mouton 
Rothschild deze heel kleine productie (slechts enkele ha) witte 
druivenrassen op een zand-steen terroir. De wijnstokken zijn 
zeer dicht aangeplant (9000 voeten per ha) om de concurrentie 
tussen de wijnstokken aan te moedigen. Deze wijn wordt op 
50% nieuwe eik gelagerd. Hij is rijk, complex en elegant tegelijk 
en gekend bij de liefhebbers van grote witte Bordeauxwijnen.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens zijn 
zeldzame karakter en de hoge kwaliteit van deze wijn 
de afgelopen jaren.

52% Sauvignon blanc, 34% Sémillon, 14% Sauvignon gris

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

2020

Château Fonréaud ‘Le Cygne’

Sinds 1989 produceert Ch. Fonreaud deze witte wijn, 
afkomstig van 3 percelen die ongeveer samen 3ha vormen in 
de gemeente Listrac. Het terroir bestaat uit vooral stenen op 
kalkondergrond, wat de mineraliteit in de wijn verklaart. Deze 
kleine wijngaard wordt onderhouden als een moestuintje. 
Dankzij manuele oogst, in 3 of 4 fasen (volgens rijpheid) en 
rijping “sur lie” in eik met battonage zorgen ze ervoor dat 
de complexiteit van de druivensoorten ten volle tot uiting 
komt. Er worden per jaar slechts 18000 flessen van deze 
lekkernij gemaakt.

Niet geproefd, doch opgenomen in onze selectie 
door het zeldzame en exclusieve karakter (15% 
muscadelle!) van deze wijn.

65% Sauvignon blanc, 20% Sémillon, 15% Muscadelle

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

6 x 0.75 L

2020 - 23
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2020

Château du Tertre blanc

Ch. Du Tertre uit Margaux produceert hier op 3,86 ha zand-
steentjesterroir in beperkte hoeveelheid een zeer uitzonderlijke 
wijn met een eigenzinnige samenstelling van druivenrassen 
die u anders niet vindt in de appelatie Bordeaux blanc: viognier, 
gros manseng, chardonnay... Vandaar dat de wijn de appelatie 
‘Bordeaux Blanc’ niet mag dragen en gecommercialiseerd 
wordt als ‘Vin de France’. Een zeer interessante wijn echter om 
te ontdekken. De productie is zeer beperkt, dus snel bestellen 
is nodig. De wijn rijpt 6 maand in vaten van 228 liter en 500 
liter en heeft een hoog kwalitatief niveau. In januari 2021 
werd Ch. du Tertre, na 18 jaar eigendom geweest te zijn van 
de Nederlandse familie Albada Jelgersma, verkocht aan een 
verzekeringsmaatschappij, die de uitbating in handen heeft 
gegeven aan de familie Helfrich uit Alsace, één van de grootste 
wijnhandelaars in Frankrijk (1,2 miljard euro zakencijfer) en 
bekend onder de naam “Les Grands Chais de France”.

Lichtgeel met schittering in de spiegel.

Zeer complexe neus met bloemenaroma’s 
(acacia) maar ook sauvignon toetsen zoals 
kruisbessen en munt.

Zeer intense en zachte aanzet, vooral de chardonnay 
en viognier geven de vettige volle smaak en dit wordt 
in evenwicht gebracht door de levendigheid en frisheid 
van de gros manseng en de sauvignon. Ook een lichte 
minerale toets is aanwezig. Zeer lange en fruitvolle 
afdronk met veel nuances. Zeer lekker!

33% Sauvignon blanc, 27% Chardonnay, 20% Viognier, 
20% Gros Manseng

Openen vanaf 2023 - openen voor 2028

Vin de France

6 x 0.75 L

24 - 2020
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In 2020 heb ik zeer grote wijnen geproefd uit deze appelatie. Sommigen, zoals Ch. Haut Bailly, Ch. Smith Haut 

Lafitte, Ch. Pape Clément, Dom. De Chevalier of Ch. Carmes Haut Brion grenzen aan de perfectie. Maar, ook bij de 

goedkopere kastelen zijn prachtige wijnen gemaakt! Hun stijl is enerzijds rijp en zonnig, met tevens zeer verfijnde 

tannines, en toch hebben ze een mooie frisheid die het geheel in balans brengt. Een zeldzame combinatie van een 

warm jaar met zoveel frisheid en elegantie. De wijnen hebben dan ook sublieme kwaliteiten. Ik raad ze dan ook ten 

stelligste aan!

CHÂTEAU CHANTEGRIVE
GRAND ENCLOS DE CHÂTEAU CÉRONS
CLOS FLORIDÈNE 
CHÂTEAU RAHOUL
CHÂTEAU HAUT BRION
LE CLARENCE DE HAUT BRION
DOMAINE DE CHEVALIER
L’ESPRIT DE CHEVALIER
CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
LES HAUTS DE SMITH
LE PETIT HAUT LAFITTE
CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIÈRE

LE COMTE DE MALARTIC
CHÂTEAU HAUT BAILLY
HAUT BAILLY II (LA PARDE)
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
CHÂTEAU CARBONNIEUX
CHÂTEAU OLIVIER
CHÂTEAU LATOUR MARTILLAC
CHÂTEAU BOUSCAUT
CHÂTEAU DE FIEUZAL
CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION
LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION
CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION

CHÂTEAU BROWN
CHÂTEAU DE FRANCE
CHÂTEAU LA LOUVIÈRE
CHÂTEAU HAUT BERGEY
CHÂTEAU LA GARDE
CHÂTEAU LES CARMES DE HAUT BRION
CHÂTEAU LE THIL ‘COMTE CLARY’
CHÂTEAU LESPAULT MARTILLAC
CHÂTEAU LE PAPE 
CHÂTEAU COUHINS



2020

Château Chantegrive

Dit zeer bekende domein uit het zuiden van de appelatie werd 
in 1966 opgestart door Henri Lévèque op een oppervlakte van 
2ha. Vandaag omvat het domein 96ha, waarvan ongeveer 44ha 
bestemd is voor de productie van rode wijn. 30ha hiervan is 
bestemd voor deze eerste wijn, de overige 14ha komen in de 
tweede wijn terecht. Het chateau levert sinds 2006 schitterende 
kwaliteit. Dit is deels te danken aan de adviezen van consultant 
Hubert de Bouard (Ch. Angélus).

Zeer intens purper met violette rand.

Heerlijke neus van rijp fruit (cassis, bramen), 
kruiden en tabak.

Deze 2020 van Ch. Chantegrive is een zeer ernstige 
en complexe wijn. Het fruit is zeer rijkelijk aanwezig 
en de smaken zeer complex (opnieuw cassis, bramen 
en kruiden). Het geheel is zeer evenwichtig, het rijpe 
fruit heeft tegelijk een mooie frisheid en kruidige toets. 
Ook de finale blijft aanhouden met kruiden en zwarte 
vruchten. Zeer veel waar voor uw geld!

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

2020

Grand Enclos de Château Cérons

Deze wijn is afkomstig van een gedeelte wijngaard dat volledig 
is ommuurd (3m hoog). Deze ‘Enclos’ ligt centraal in het 
dorpje ‘Cérons’. Daarnaast ligt een gedeelte van het terroir op 
het plateau van Podensac. Dat maakt samen een geheel van 
25 ha. Het is de Italiaan Giorgio Cavanna (die een eigendom 
in Toscane had, Castello di Ama) die hier sinds 2000 alles 
vernieuwde, zowel in de chais als in de wijngaard. De wijn 
begint meer en meer een identiteit van een verfijnde lekkernij 
te krijgen die dankzij de cabernet sauvignon zeker minstens 10 
jaar kan bewaren. Giorgio Cavanna deed hiervoor beroep op 
Bertrand Léon, zoon van ex-technisch directeur van Ch. Mouton 
Rothschild Patrick Léon. Groene oogst, manuele oogst in 
bakjes, strenge triage, alles wordt gedaan volgens de principes 
van een Grand Cru, maar dan wel voor een lagere prijs!

Intens purper, ondoorzichtig.

Zeer expressieve neus met fijne noties van rijp fruit, 
zwarte bessen, cassis, kruiden en gerookte toets.

Het feest in de neus, zet zich verder in de mond, 
met vanaf de aanzet veel mooie fruittoetsen. Rijp 
en complex, binnen een mooi doch heel fijn tannine 
kader. De mooie rijpe toets en de impressies van 
het donker fruit met wat kruiden zorgen voor 
veel complexiteit. Bravo dit is werkelijk lekker! De 
rendementen waren laag 37 hl/ha voor de merlot en 
28 hl/ha voor de cabernet sauvignon.

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

6 x 0.75 L

2020

Clos Floridène

Clos Floridène behoort toe aan de familie Dubourdieu. Jammer 
genoeg overleden, ex-professor aan de universiteit te Bordeaux, 
Denis Dubourdieu, stond samen met zijn vrouw Florence aan 
de wieg van het succes van deze cru. De naam van het château 
komt door de samentrekking van de namen van dit koppel. 
Actueel zijn het de zonen Jean-Jacques en Fabrice Dubourdieu 
die het levenswerk van hun ouders met brio verderzetten. Het 
terroir met een omvang van 42ha ligt op een kalkplateau in 
Pujols-sur-Ciron. 17.3ha zijn bestemd voor rood en het domein 
is ook zeer gekend voor zijn witte wijn (zie Graves wit).

Purper met violette rand.

Zuivere neus, rijp en floraal.

Clos Floridène rood heeft een zeer fruitvolle aanzet 
met rode kersen in de hoofdrol. De wijn beschikt over 
een heel mooie structuur waarbinnen zuiver, delicieus 
fruit mooi verpakt zit. Ook de finale blijft verdergaan in 
deze delicieuze, soepele en fruitvolle stijl.

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

2020

Chateau Rahoul

Dit eigendom van 42 ha, gelegen in Portets, behoort toe 
aan Alain Thiénot, eigenaar van Champagne Thiénot en het 
Bordelees handelshuis Dourthe. Hij kocht het in 1986 en deed 
er imposante investeringen. Met name in 2007 toen hij, mede 
omwille van zijn streven naar perfecte kwaliteit, de wijngaard en 
het vinificatieapparaat vernieuwde. De rode wijn heeft een volle, 
rijke smaak. De stijl is verfijnd met zachte tannines.

Zeer diepdonker ingekleurd.

Expressief met noties van bosbessen, gerookte 
toetsen, kruiden en tabak.

Vanaf de aanzet ook hier heel veel donkere 
fruitsmaken, binnen een fijn tannine kader dat 
overspoeld wordt door het fijne, frisse sap. Ook in het 
midden veel mooi, fijn krokant fruit met wat kruiden. 
De finale gaat verder met hetzelfde elan. Ch. Rahoul 
is een excellente Graves, die mooie kwaliteiten heeft 
voor een zachte prijs.

62% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 6% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

26 - 2020

GRAVES



2020

Le Clarence de Haut Brion

Dit is de tweede wijn van Ch. Haut Brion, die vroeger ‘Bahans 
Haut Brion’ heette. De naam ‘Clarence’ is een hommage aan de 
Amerikaanse Bankier Clarence Dillon die in 1935 het domein 
kocht. Vandaag is het zijn afstammeling de prins Robert de 
Luxembourg die er directeur en eigenaar is. De tweede wijn is 
van zeer hoogstaand niveau en kan wedijveren met de eerste 
wijnen van vele andere Pessac Léognans.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens permanent hoge kwaliteit. Onlangs proefde 
ik een 2010 van deze wijn en die was ronduit 
schitterend. Wat een krachtige complexe en tegelijk 
verfijnde wijn met een enorme lengte!

60% Merlot, 31.70% Cabernet Sauvignon, 6.70% Cabernet 
Franc, 1.50% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

alc. 15,20 %
6 x 0.75 L

2020

l’Esprit de Chevalier

Deze tweede wijn van Domaine de Chevalier is afkomstig van 
druiven van het grote terroir, manueel geoogst met dezelfde 
zorgen als voor de eerste wijn en gevinifieerd in dezelfde 
delicieuze, geconcentreerde en elegante stijl. Alleen worden 
er hier sappen gebruikt die net iets te weinig structuur hebben 
voor de eerste wijn of de bessen van de jonge wijnstokken. 
De cuves die in de tweede wijn gaan moeten wel altijd 
evenwichtig zijn, goed gestructureerd en de geest van de grote 
wijn weerspiegelen! Alleen is de wijn sneller toegankelijk voor 
degustatie en consumptie.

Donker purper.

Rijpe vruchten (donker fruit), réglisse en tabak.

Vanaf de aanzet bevat deze wijn heel veel fijn delicieus 
sap, rijk en intens en een zachte textuur. Nu eigenlijk 
al zeer lekker en met een zeer mooie finesse. Ook 
de afdronk is lang, fruitvol en delicieus. Een lekkernij, 
met dezelfde verfijnde stijl als de eerste wijn, alleen al 
sneller toegankelijk.

50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

2de wijn

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 15,00 %

Château Haut Brion

Ch. Haut Brion is de enige in 1855 geklasseerde 1er Grand Cru 
Classé in Pessac Léognan. Hij is gelegen in Pessac, eigenlijk 
een gehucht van Bordeaux (dus zeer stedelijk), en de wijngaard 
ligt dan ook te midden van het woongebied en wordt bijna 
verdrongen door de urbanisatie. Zijn terroir is magnifiek en 
geniet van een microklimaat door zijn insluiting. Het château 
behoort (net als La Mission Haut Brion) toe aan de familie 
Dillon en het is Jean-Philippe Delmas en zijn keldermeester die 
er jaar na jaar onwaarschijnlijk goede wijnen maken.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens permanent hoge kwaliteit.

42.80% Merlot, 39.70% Cabernet Sauvignon, 17.50% Cabernet Franc

Openen vanaf 2030 - openen voor 2050

Premier Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,50 %

Domaine de Chevalier

Sedert 1983 is dit eigendom, gelegen in Léognan en volledig 
omringd door een bos, in handen van Olivier Bernard. Deze 
gepassioneerde eigenaar bracht het domein naar het 
koppeloton van de appelatie, kwalitatief net onder Ch. Haut 
Brion, Ch. Mission Haut Brion en Ch. Pape Clément. De stijl 
is die van een zeer opulente, maar heel verfijnde, precieze en 
delicate rode Pessac wijn, een stijl die u zeker zal bekoren en 
een enorm bewaarpotentieel heeft. Daarnaast blijft de prijs in 
vergelijking met de eerstgenoemde koplopers van de appelatie 
zeer redelijk. U ontvangt immers topkwaliteit!

Enorm intens purper, violette rand.

In de neus ontdekt men al de grootsheid van deze 
wijn. Expressief veel donkere fruitsoorten, kruiden en 
fijne noties van peperkoek.
In 2020 werden bessen binnengehaald van zeer grote 
kwaliteit, kleine cabernet sauvignons (slechts 38 hl/
ha), rijp doch met een magnifieke frisheid, waardoor 
deze rode wijn een uitzonderlijk hoog niveau bereikt 
en misschien wel het beste ooit op het domein. 
Vanaf de aanzet is deze wijn enorm weelderig door 
het overvloedige fruit dat rijp proeft en tegelijk fris 
met noties van zowel rode als zwarte fruitsoorten 
en mooie kruidige toetsen. De smaak gaat nog meer 
omhoog bij luchtinname, dit getuigt van absolute 
grote kwaliteit. Ook de finale is enorm lang en blijvend, 
met de gekende fijne stijl van het kasteel.

65% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 5% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2028 - openen voor 2040

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

2020 - 27

PESSAC LÉOGNANPESSAC LÉOGNAN



COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 14,50 %

Château Smith Haut Lafitte

Dit château met 56ha wijngaard is eigendom van Daniel en 
Florence Cathiard. Sinds hun aankoop in 1990, is de kwaliteit 
enorm gestegen, dankzij de werken in de wijngaard en de 
investeringen in een hypermoderne installatie. In 2010 werden 
deze inspanningen door Parker beloond met een score van 
100/100 voor hun jaargang 2009. Ch. Smith Haut Lafitte is 
een zeer demonstratieve wijn, zeer evenwichtig en enorm 
geconcentreerd met groot bewaarpotentieel. Wie het kasteel 
bezoekt kan er tevens zeer luxueus dineren, overnachten of 
genieten van de ‘vinotherapie’ in ‘Les Sources de Caudalie’. 
In elk van hun activiteiten vinden we hetzelfde streven naar 
perfectie terug. Vanaf 2019 is de wijn Bio gecertifieerd en ze 
noemen hun methode van werken hier “Bio precisie”. Hiermee 
willen ze aangeven dat ze moderne technieken combineren met 
biologische. Daartoe hebben ze een reeks kruiden aangeplant 
in het nabijgelegen bos om de wijngaard te behandelen met 
kruiden thee in geval van ziektes.

Zeer intens purper, violette rand.
Sublieme neus, reeds zonder walsen prachtige noties 
van zuiver zwart fruit (bosbessen, bramen, rijpe 
zwarte kers) maar ook kruiden en blonde tabak.
Voor mij was deze wijn één van de grootste wijnen van 2020. 
Ik had werkelijk een Wow gevoel na het proeven! Slechts 
45% van de oogst ging in de eerste wijn en de rendementen 
waren zeer laag 30 hl/ha. Het resultaat is fenomenaal: vanaf 
de aanzet ontdekt men één en al concentratie en puurheid in 
het sappige, delicieuze fruit. Daarna groeit de smaakervaring 
nog meer naar het midden toe. Ook de finale is enorm 
lang, fruitvol, complex kruidig en blijvend. Ondanks de rijpe 
warme gloed, toch verrassend mooi, zuiver en fris fruit! Een 
verbluffende wijn, in een speciale verpakking (etiket). Dit jaar 
n.a.v. 30-jarige vinificatie door de familie Cathiard en 655 
jaar wijnbouw op dit eigendom. Collectors item en ook als 
wijnliefhebber zeker niet te missen!

65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 4% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION NIEUW

2020

Les Hauts de Smith

Les Hauts de Smith is de ‘andere’ tweede wijn van het kasteel, 
die met dezelfde zorg en door hetzelfde team, die deze topwijn 
vinifieert, wordt gemaakt. Het geheel van de technieken 
is identiek, alleen bepaalde cuves komen in deze wijn. Hij 
onderscheidt zich van de andere 2de wijn door zijn grotere 
proportie merlot, wat hem jong al een zijdezachte touch geeft 
en sneller toegang zal geven tot consumptie. Maar vergis u 
niet, de rendementen waren ook hier heel laag 30 hl/ha en de 
concentratie van het sap is enorm! Sterk aanbevolen!

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens zeer mooie ervaringen met deze wijn; 
bijvoorbeeld schitterende 2015 & 2016!

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

2de wijn

6 x 0.75 L

28 - 2020

PESSAC LÉOGNAN



2020

Château Malartic Lagravière

Sinds 1998 behoort dit eigendom toe aan de familie Bonnie 
(Alfred Alexandre en heden zoon Jean-Jacques met zijn vrouw 
Severine Bonnie). Er is 62ha voor de rode wijn en 9ha voor de 
witte wijn. Dit terroir, een magnifieke heuvelrug in het hartje 
van het dorp Léognan bestaat uit een diepe laag steen, waarop 
wijnstokken staan die ondertussen een heel mooie leeftijd 
hebben en dus zeer intense en complexe wijnen opleveren. Dit 
ook dankzij de ultraperformante installaties in de chais. Vanaf 
2019 is het Eric Boissenot die er consultant is. Hij weet als geen 
ander goede wijnen te maken, hij werkt namelijk ook voor veel 
Grand Crus in de Médocregio. Sinds hij consultant is heeft Ch. 
Malartic Lagravière nog meer intensiteit, fruit en klasse.

Zeer intens purper, schitterende spiegel, violette schijn.

Heerlijk fijne neus met veel rijp, zuiver fruit, 
zwarte vruchten, kruiden (kruidnagel), peperkoek, 
reglisse en vanille.

Het château heeft veel minder wijn dan vorig jaar 
(-40% ongeveer), maar hetgeen werd gemaakt is 
subliem! Vanaf inname wordt de mond overweldigd 
door een enorme concentratie rijp fruit, zeer complex, 
kruidig (peperig). De smaken van bramen en 
zwarte bessen overheersen samen met kruiden en 
reglisse. Ondanks deze concentratie blijft alles zeer 
delicieus, verfijnd en fris. De afdronk is zeer lang en 
complex. Dit is een topwijn en hij biedt werkelijk veel 
waar voor uw geld!

50,40% Cabernet Sauvignon, 47.80% Merlot, 
1.80% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

Grand Cru Classé Graves

alc. 14,20 %
6 x 0.75 L

2020

Le Comte de Malartic

Sinds jaargang 2020 heet de 2de wijn van Ch. Malartic 
Lagravière: “Le Comte de Malartic” (in plaats van vroeger 
“La Reserve de Malartic”). Deze wijn wordt gemaakt van de 
jonge wijnstokken van het grote terroir, maar bevat tevens een 
grotere proportie merlot dan de 1ste wijn, waardoor de wijn 
toegankelijker is vanaf zijn jeugd. Ook hier worden de adviezen 
gevolgd van consultant Eric Boissenot. Vergis u echter niet, dit 
is een zeer geconcentreerde wijn met potentieel tegen een zeer 
zachte prijs, met een mooie terroir uitdrukking!

Mooi ingekleurd purper.

Zuiver fruit , kruiden.

Deze tweede wijn is al zeer toegankelijk, bezit een zeer 
mooie concentratie fijn, krokant fruit met zachte en 
sappige middensmaak en een heel mooie kruidigheid. 
Ook de finale is lekker, fruitvol en aangenaam. 
Verrassend goed voor deze kleine prijs!

78,20% Merlot, 17.80% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

2de wijn

alc. 14,50 %
6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Haut Bailly

Ch. Haut Bailly heeft een magnifiek terroir uit één stuk, een 
soort heuvelrug met ijzerhoudende stenen waarop wijnstokken 
staan die ongelofelijk dik zijn, diep geworteld en zeker 100 jaar 
oud. Dit geeft aan de wijngaard een surplus en zelfs in moeilijke 
jaren is Ch. Haut Bailly zeer geslaagd en een absolute aanrader. 
Wie zich geen Ch. Haut Brion kan veroorloven koopt beter 
een Ch. Haut Bailly. De kwaliteit ligt dicht bij eerstgenoemde 
en de prijs van Ch. Haut Bailly is 5 keer lager. Het château 
was eigendom van de Amerikaan Robert Wilmers die jammer 
genoeg overleed in december 2017. Het is zijn zoon dhr. Chris 
Wilmers die samen met Mevr Veronique Sanders (familielid van 
de vorige eigenaars) het kwalitatieve beleid verder zullen zetten. 
Chris Wilmers is professor ecologie aan de universiteit van 
Santa Cruz in Californië.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Sublieme en zeer verfijnde neus van zwart fruit, 
kruiden (réglisse, peper en muskaat) maar ook 
fijne cedernoties.

Ch. Haut Bailly 2020 heeft mij een enorm ‘Wow’ effect 
bezorgd en ik denk dat het moeilijk is om nog een 
betere wijn te maken dan deze! Het unieke terroir, 
samen met de zeer oude wijnstokken en het droge 
klimaat, en tenslotte de strenge selecties zorgen voor 
een legendarische Ch. Haut Bailly. Die is een synthese 
van complexiteit en frisheid, diepte en kracht. Zachte 
textuur en een elegantie in de tannines die typisch is 
voor de Ch. Haut Bailly! Kortom een perfecte wijn, die 
een legende wordt in de toekomst.

52% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 3% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Le Petit Haut Lafitte

Deze “Petit Smith Haut Lafitte” is nieuw in onze selectie. Hij 
wordt gemaakt van de jonge wijnstokken op het domein 
(gemiddelde leeftijd 11 jaar) en de oogst gebeurt manueel 
alsook de vinificatie wordt gedaan door hetzelfde team als dat 
van de 1ste wijn. De wijngaard wordt biologisch gecultiveerd 
(de wijngaard is gecertificeerd, maar de wijn nog niet). Bemerk 
dat het chateau twee verschillende “tweede wijnen” heeft. Deze 
“Le Petit Smith Haut Lafitte Rouge” onderscheidt zich van 
de andere tweede wijn door zijn assemblage 60% cabernet 
sauvignon en 40% Merlot. Ook hier zeer lage rendementen, wat 
de kwaliteit van deze 2de wijnen verklaart!

Niet geproefd, maar toch opgenomen in ons 
assortiment wegens de fantastische 1ste wijn 
van het kasteel, waardoor de 2de wijn ook super 
geslaagd zal zijn!

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

2de wijn

6 x 0.75 L

2020 - 29

PESSAC LÉOGNAN



COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Pape Clément

Dit vlaggenschip van het imperium van dhr. Bernard Magrez 
wordt volledig manueel ontrist, bes per bes, en alleen de bessen 
met een intacte pel komen in de wijn. Een gigantische kost aan 
personeel (meer dan 20 man voor het ontristen), maar met 
een buitengewoon resultaat. Ziehier een verleidelijke, fijne en 
elegante wijn met een zeer rijk volume.

Zeer intens purper, compleet ondoorzichtig.

Aroma’s van zwarte vruchten (cassis, bramen en 
zwarte kersen), een gebrande toets, tabak, kruiden en 
reglisse. Een feest voor uw neus!

Ik heb deze wijn één keer in Brussel en één keer op 
ons bureel in Vleteren geproefd, telkens op consistente 
wijze super goed! Vanaf de aanzet ontdekt men 
een enorme wijn, met een traditionele en pure stijl, 
gemaakt zonder enige toegift en zoals we dhr. Magrez 
kennen! Het zijn vooral de donkere fruitsoorten die 
overheersen samen met kruiden zoals reglisse. 
Alles perfect rijp en met veel frisheid, kortom perfect 
evenwichtig. Daarenboven leeft de wijn nog meer 
op bij luchtintrekking. Ondanks de indrukwekkende 
concentratie blijft alles heel fijn en delicieus. De finale is 
ook enorm lang. Een absolute aanrader!

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

2020

Haut Bailly II (La Parde)

In 2017 vierde La Parde Haut Bailly zijn vijftigste verjaardag. In 
1967 begon het met een perceel jonge wijnstokken (genoemd 
La Parde) die geklasseerd werden voor de 2de wijn en gebotteld 
werden onder de naam “Domaine de la Parde” door voormalige 
Belgische eigenaar Daniel Sanders. Ch. Haut Bailly was één van 
de eerste kastelen die een tweede etiket lanceerde om de kwaliteit 
van de eerste wijn te verbeteren. Vanaf 1979 werd deze tweede 
wijn hernoemd tot “La Parde Haut Bailly”. In 1987 creëerde het 
kasteel een derde wijn “Pessac-Léognan de Haut Bailly” om zo een 
nog betere tweede wijn te maken in de toekomst, die nu uiteindelijk 
een waar succes is geworden. Loten die vroeger in de eerste wijn 
gingen, worden nu geïntegreerd in de tweede wijn. De hoogstaande 
kwaliteit van de La Parde is te danken aan het feit dat de eisen voor 
de eerste wijn veel hoger liggen dan vroeger. Vanaf jaargang 2018 
heet deze wijn Haut Bailly II, verwijzend naar de tweede generatie 
van de familie Wilmers die nu aan het roer staat en het nieuwe 
hoofdstuk dat hierdoor begint.

Zeer intens purper en violette rand.

Sublieme neus van zwart fruit, ceder en tabak.
Dit mag je eigenlijk geen “tweede” wijn noemen, want 
deze Haut Bailly II is van dermate hoge kwaliteit dat hij 
kan rivaliseren met andere eerste wijnen van de appelatie. 
In de mond heeft de wijn vanaf de aanzet een enorme 
concentratie aan fruit, energiek en sappig. Na luchtinname 
leeft de wijn enorm op, wat getuigt van een zeer grote 
intensiteit en kwaliteit. Ook de finale is lang, mooi rijp, 
kruidig en met noties van réglisse. De verklaring van deze 
hoge kwaliteit is dat er in percentage veel minder van de 
oogst in de eerste wijn gaat (teneinde de absolute top te 
bereiken qua scores en kwaliteit) en dus is de tweede wijn 
ook zeer kwalitatief, want hij komt ook van dit grote terroir. 
En er wordt nog een derde wijn gemaakt “HB” genoemd, 
om de kwaliteit van de tweede hoog te houden.

54% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

2de wijn

12 x 0.75 L

30 - 2020

PESSAC LÉOGNAN

De nieuwe installatie van Château Haut Bailly



2020

Château Carbonnieux

Sinds 1956 is dit domein in handen van de familie Perrin. De 
zoon, Anthony Perrin, zet er nu het werk verder. De wijngaard 
van 85ha is voor 50% bestemd voor de rode wijn. De wijngaard 
ligt op een heuvel in het dorp Léognan. De stroom ‘l’Eau 
Blanche’, die langs de wijngaard vloeit, zorgt voor een perfecte 
drainage. De rode wijn vertoont hier sinds enkele jaren een 
opmerkelijke vooruitgang, met steeds een zeer goede prijs-
kwaliteitsverhouding.

Zeer intens purper.

Vooral zwarte vruchten zoals bosbessen, cassis, 
kersen en kruiden.

Deze Carbonnieux 2020 heeft een zachte aanzet, 
gevolgd door een zeer intens geconcentreerde 
middensmaak waarbij de fijne structuur zorgt voor 
kracht en dit wordt overspoeld door het rijkelijke 
fruit en belooft een mooie toekomst. Wel nog even 
bewaren, want deze cabernet-rijke wijn zal zich nog 
mooi ontplooien en nog complexer worden. De finale 
is intens en zeer fruitvol met wat kruiden en een 
mooie frisheid in het fruit.

60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc, 
5% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

Grand Cru Classé Graves

alc. 14,50 %
6 x 0.75 L

2020

Château Olivier

In 1953 werd Ch. Olivier omwille van zijn topterroir zowel 
voor rood als voor wit geklasseerd. Lange tijd echter was 
de kwaliteit van de wijn maar middelmatig. Dankzij de 
eigenaar Jean-Jacques de Bethmann werd in 2004 een 
groots investeringsplan opgezet. Een nieuwe directeur 
(Laurent Lebrun) voerde onmiddellijk een bodemstudie uit om 
perceelsgewijs te kunnen werken en de cépages af te stemmen 
op het terroir. Een nieuwe cuverie, een zoektocht naar perfecte 
rijpheid en strengere selecties zorgen voor veel hogere kwaliteit 
dan weleer, nog steeds tegen een betaalbare prijs.

Zeer intens purper, violet.

Heerlijke neus van kersen op siroop, maar ook 
bramen, bosbessen en kruiden.

Deze Cru Classé gaat de laatste jaren kwalitatief 
met grote stappen vooruit! Zo ook deze 2020, die de 
zachte, rijpe gloed van het droge jaar mee heeft in zijn 
smaak zonder evenwel te mankeren aan frisheid. Alles 
smaakt heel zacht, de tannines zijn zeer zijde-achtig 
en het fruit proeft rijp, fris en sappig, ook kruidig. 
Ook qua intensiteit zit alles geweldig goed. De finale 
tenslotte is zeer mooie met opnieuw rijp fruit en 
reglisse. Bravo! En dit voor een zachte prijs.

52% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 6% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

Grand Cru Classé Graves

alc. 14,70 %
12 x 0.75 L

2020

Château Latour Martillac

Deze cru van 50ha uit Martillac behoort sinds 1930 (3 
generaties) toe aan de familie Kressman. De cru dankt zijn 
naam tevens aan de toren die zich bevindt op het binnenplein 
van het château. Vandaag hebben de broers Tristan (algemeen 
directeur) en Loic (technisch directeur) er de leiding. Voor 
advies wordt er beroep gedaan op Axel Marchal. Wist u dat 
het etiket, met zijn typische gouden en zwarte strepen, verwijst 
naar een oud degustatieboekje van Alfred Kressman uit 1929, 
waarvan de kaft eveneens uit gouden en zwarte strepen 
bestond? Het boekje bestaat nog steeds en is te bezichtigen 
op het kasteel. Er staan proefnoties in van wijnen uit jaargang 
1880 en verder! Sinds jaargang 2020 wordt de wijn integraal 
gevinifieerd in de gloednieuwe, ultraperformante chais, wat 
nog voor meer kwaliteit en precisie zorgt in de wijn. Ook treedt 
Edouard Kressman (4e generatie van de familie) toe in deze 
jaargang. Dit om Valérie Vialard te helpen met de vinificatie.

Zeer intens purper, violette rand.

Expressieve neus met veel rijp fruit (donker), 
peperkoektoetsen en kruiden. Heerlijk!

2020 is de jaargang met het laagste volume sinds 
1991 (28hl/ha), maar wat geproduceerd werd, is 
van sublieme kwaliteit. Voor een zeer aantrekkelijke 
prijs krijgt u een wijn met een enorm intense aanzet, 
daarna blijft de wijn trapsgewijs zich nog verder 
ontplooien. Het fruit is rijp, energiek, complex en zeer 
delicieus. Het overvloedige sap proeft zeer verfijnd 
en licht kruidig. Ook de afdronk is groots en blijft lang 
hangen. Ik proefde onlangs een 2006 van dit kasteel 
en dit proefde fantastisch complex met cedernoties 
en met nog steeds heel fris, intens fruit. Deze 2020 zal 
er in de toekomst nog boven gaan.

60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

Grand Cru Classé Graves

alc. 13,96 %
6 x 0.75 L

2020

Château Bouscaut

Sophie Lurton en haar man Laurent Cogombles hebben 
belangrijke investeringen gedaan op dit chateau, gelegen te 
Cadaujac, niet ver van Smith Haut Lafitte. Ze werken er met 
zeer lage rendementen (27 hl/ha) en de wijn wordt gevinifieerd 
op 40% nieuwe eik. De malbec (4%) geeft aan de wijn een extra 
dimensie (kruidige toets) en de merlot neemt een belangrijke 
plaats in de assemblage van de wijn. Hij heeft baat bij een 5-tal 
jaar kelderrust alvorens hem te openen.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus van donker fruit, maar ook 
floraal (viooltjes).

Ook hier zeer lage rendementen 30 hl/ha dit jaar. Maar 
wat geproduceerd is, mag er wezen! 2 keer geproefd 
op verschillende plaatsen en steeds verrassend goed! 
Na inname ontdekt men heel veel lekker rijp fruit, fris 
en kruidig door de malbec (peper, muskaat, reglisse). 
Daarnaast heeft de wijn een zalig zacht mondgevoel, 
waardoor hij nu al heel lekker proeft (met potentieel)! 
Ook de afdronk is zeer intens, lang en blijvend. Bravo!

63% Merlot, 33% Cabernet Sauvignon, 4% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

Grand Cru Classé Graves

alc. 14,50 %
12 x 0.75 L

2020 - 31

PESSAC LÉOGNAN



2020

Château Larrivet Haut Brion

Dit château, gelegen pal tegenover Ch. Haut Bailly, produceert 
op 61,10ha rode wijn. Het is een zeer interessant terroir van 
heel goede kwaliteit. De prijzen van de wijnen blijven gunstig 
voor de geboden kwaliteit. Het is eigendom van de familie 
Gervoson en Bruno Lemoine is er directeur. Sinds 2015 heeft 
men een nieuwe keldermeester, François Gaudichon, die 
oenoloog is en ervaring heeft opgedaan in de regio Bourgogne 
(Vosne Romanée). De adviezen komen sindsdien van Stéphane 
Derenoncourt (vroeger Michel Rolland).

Intens purper, violette rand.

Sublieme neus van zwart fruit, geroosterd brood, 
gerookte toets.

Het was ook hier een zeer vroegtijdige oogst met 
laag rendement (28hl/ha). Misschien door dit lage 
rendement en de zeer grote concentratie van de 
bessen. Want vanaf de aanzet (die heel zacht en 
rijp proeft), volgt een zeer evenwichtige en intense 
middensmaak met mooie kruidige toetsen (peper, 
muskaatnoot, reglisse). De intensiteit is enorm, want 
na luchtintrekking explodeert de wijn nog meer! Ook 
de finale is lang, complex, fris en heerlijk. Deze cru 
levert een magnifieke kwaliteit dit jaar met een zeer 
mooie expressie van het terroir en de jaargang, voor 
een zeer eerlijke prijs.

58% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot, 13% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L
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2020

alc. 14,70 %

Château La Mission Haut Brion

Dit is een apart kasteel dat toebehoort aan de eigenaar 
‘Domaines Clarence Dillon’. Het is in dezelfde straat als Ch. 
Haut Brion gelegen te midden van Bordeaux stad in Pessac, 
aan de overkant van de straat. Het terroir, ongeveer 30ha 
groot, heeft praktisch dezelfde eigenschappen als dat van 
Ch. Haut Brion. Ch. La Mission Haut Brion en Ch. Haut Brion 
worden vaak met elkaar vergeleken omwille van het feit dat ze 
dezelfde eigenaar hebben. Ch. La Mission Haut Brion proeft 
meestal iets ronder in zijn jeugd, maar is zeker van uitzonderlijk 
hoge kwaliteit.

Niet geproefd doch opgenomen in ons aanbod door 
permanent extreem hoge kwaliteit de laatste jaren. 
Ook zeer goede scores van de critici dit jaar. De prijs is 
goed als belegging, er is stijgingspotentieel.

48.6% Merlot, 43,2% Cabernet Sauvignon, 8,2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2030 - openen voor 2050

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,30 %

La Chapelle de La Mission  
Haut Brion

Net zoals Ch. Haut Brion behoort Ch. La Mission Haut Brion, 
dat aan de overzijde van de straat is gelegen, tot de groep 
‘Clarence Dillon’. Deze tweede wijn van Ch. La Mission 
Haut Brion wordt door hetzelfde team, met dezelfde hoge 
kwaliteitseisen en lage rendementen gevinifieerd als dat van 
Ch. Haut Brion. Ook het terroir is hetzelfde, de wijngaard ligt pal 
in het centrum van Pessac en geniet van een microklimaat. Het 
ligt namelijk helemaal ingesloten in de stad en wordt dus iets 
meer beschermd. Het is er ook altijd net iets warmer, wat de 
wijn steeds mooi rijp maakt. Prijs-kwaliteitgewijs zeer goed!

Niet geproefd, doch opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit.

44.7% Merlot, 55,30% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2028 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L

2020

Château de Fieuzal

Château de Fieuzal is één van de “bijoux” van de appelatie 
Pessac Léognan, het kasteel heeft 400 jaar historie en was in 
het bezit van 5 families. Tot het in 2001 in de handen kwam van 
de Ierse familie Brenda & Lochlan Quinn. In 2011 hebben zij de 
wijngaard volledig aangepakt maar ook de bouw van de nieuwe 
chais voor de vinificatie. Dit heeft bijgedragen tot de grotere 
kwaliteit van de wijn de laatste jaren. De wijngaard omvat 70 
ha en wordt manueel geoogst en gevinifieerd door Stephen 
Carrier (afkomstig uit de Champagneregio) bijgestaan door 
de adviezen van consultant Thomas Duclos. Deze cru heeft 
een enorme intensiteit, complexiteit en rondeur zonder aan 
verfijning en precisie te verliezen.

Zeer intens purper, violette rand met 
schitterende spiegel.
Heerlijke noties van rode kersen op siroop, maar ook 
bosvruchten, cassis, framboosjes en vanille.

Deze cru verrast mij door zijn zalige zachte smaak 
waarbij het fruit delicieus proeft, ook hier afwisselend 
rode en zwarte vruchten (zoals bij de neus) met 
heerlijke kruidige toetsen. Alles proeft zeer zacht, 
precies, elegant en sappig kortom een toonbeeld van 
elegantie en typisch voor het terroir van Léognan. De 
finale is zeer intens fruitvol met noties van kruiden en 
cacao. Zeer sterk aanbevolen!

65% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Grand Cru Classé Graves

6 x 0.75 L

32 - 2020
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2020

Château Brown

Dit kasteel, gelegen aan de ingang van het dorpje Léognan, 
heeft een domein van 60ha in totaal. Slechts 29ha (23,5ha voor 
rood en 5.5ha voor wit) is aangeplant voor wijnbouw. Het terroir, 
typisch voor deze regio, bestaat uit zeer kwalitatieve graves met 
een ondergrond van klei en een gedeelte klei-kalk. De eigenaars 
zijn de familie Mau (wijnhandelaars) en de familie Dirkzwager. 
Vandaag is Jean Christophe Mau er de gerant. Alles wordt in 
het werk gesteld om een topwijn te maken: manuele oogst 
in kleine bakjes, kleine rendementen (42hl/ha), driedubbele 
triage van de bessen, beredeneerd sproeien (enkel indien echt 
nodig), eerst koude voorgisting, rijping op nieuwe eik (40%), ... . 
Bovendien blijven de prijzen hier gematigd en betaalbaar voor 
de aangeboden topkwaliteit.

Zeer intens purper.

Complex geheel van bramen en bosbessen, maar ook 
kruiden en bloemen.

Dit jaar proeven we vooral het zwarte fruit in deze 
mooie Pessac Léognan. Deze is perfect evenwichtig 
en combineert rijkelijk veel fruit met kruiden en 
frisheid. De finale vertoont dezelfde mooie impressies. 
Aanrader voor een milde prijs! Zijn zachte textuur 
en intense fruitigheid in combinatie met kruiden zal 
u zeker bekoren!

64% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

alc. 14,50 %
12 x 0.75 L

2020

Château de France

Ch. de France is eigendom van de heer Arnauld Thomassin, 
die succesvol zijn vader opvolgt. Het terroir, een magnifieke 
heuvelrug in het landelijke dorp Léognan ligt pal naast de 
Grand Cru Ch. de Fieuzal, op enkele honderden meters van 
Ch. Malartic Lagravière en juist voor Dom. de Chevalier. Alle 
voorwaarden om een grote wijn te maken zijn er aanwezig, 
en de wijngaard heeft ondertussen een zeer respectabele 
leeftijd. De witte wijn van dit château is formidabel, net als 
de rode, maar deze vraagt een minimale bewaring van 5 jaar 
voor de cabernet sauvignon, rijkelijk aanwezig, zich mooi kan 
ontwikkelen. Dit is een coup de coeur prijs-kwaliteit voor deze 
appelatie. 5 jaar na de oogstdatum wordt deze wijn een waar 
juweeltje, om van te genieten. De prijs is zeer laag omdat 
hij indertijd, bij het opmaken van het klassement niet werd 
geklasseerd. Hij verdient vandaag echter meer dan ooit een 
klassering en is de gedoodverfde favoriet mocht er ooit een 
herziening komen van het klassement van de Graves.

Zeer intens purper.

Heerlijke complexe neus van rijpe cabernet, zwart 
fruit en kruiden.

Het is ondertussen een paar jaar dat het vinificatie-
materieel op dit kasteel volledig vernieuwd werd en 
sindsdien is de kwaliteit en precisie, maar vooral ook 
de textuur (zachtheid) van de wijn veel verbeterd! In 
2020 is de kwaliteit enorm, het fruit proeft rijp en zeer 
complex, krokant en sappig, kruidig en veel zwarte 
vruchten; hoe langer men hem in de mond houdt, hoe 
meer men ontdekt! De afdronk is heerlijk en blijvend 
met zwarte kersen en kruiden. Onklopbaar prijs/
kwaliteit en reeds een echte lekkernij slechts 5 jaar na 
oogstdatum! Absoluut aanbevolen.

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château La Louvière

Ch. La Louvière heeft een historie van 700 jaar wijnbouw en een 
prachtig geklasseerd kasteelgebouw uit de 18e eeuw. Het ligt 
naast Ch. Carbonnieux en Ch. Haut Bailly en dankt vooral zijn 
naam en faam aan eigenaar André Lurton (die jammer genoeg 
in 2019 overleden is) maar de familie zet het werk van dhr. 
André Lurton verder op een voortreffelijke manier. Sinds 2020 
gebeurt 20% van de vinificatie integraal (dus zowel de eerste 
als de tweede gisting) in barrigues (vaten in eik van 225 liter) 
en een gedeelte in gebakken klei amforen. Deze methode zorgt 
ervoor dat de wijn minder gemarkeerd is door het eik en een 
meer delicate expressie geeft van het fruit. Tenslotte gebeurt 
de rijping 12 maand op eik (40-50% nieuw) en 10% op betonnen 
amforen, opnieuw om de expressie en de zuiverheid van het 
fruit te laten domineren.

Zeer intens purper.

Zuivere neus van rijp, fijn fruit (zwart) 
maar ook kruiden.

Nieuw in onze selectie en dit niet zomaar! Het château 
heeft dit jaar de merlots, die uitzonderlijk waren, 
geprivilegieerd in de assemblage, wat leidt tot een 
hoog % (65%) in het totaal. De smaak heeft dan ook 
vanaf de aanzet een enorme intensiteit van fruit, een 
zachte textuur en zeer zuivere expressie in het fruit. 
Ook de afdronk is zeer mooi met afwisselend rood en 
zwart fruit vermengd met kruiden. Absolute aanrader 
voor een goede prijs.

65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

NIEUW

2020

Château Haut Bergey

Dit mooie kasteel, gelegen te Léognan omvat 42 ha voor de 
rode wijn en sommige wijnstokken zijn meer dan 60 jaar 
oud. Dit verklaart de intensiteit van de wijn en zorgt voor 
een sublieme terroir expressie en rijpingscapaciteit! Het 
terroir is een beetje versnipperd en bestaat uit verschillende 
samenstellingen (graves = steentjes, zand en klei), waardoor 
de 5 typische druivenrassen van Bordeaux allemaal in de 
assemblage zitten van deze wijn (elk van hen werd aangeplant 
op het best geschikt terroir). Daarom is deze wijn ook zo 
complex. Maar de eigenaars (de familie Garcin), en meer 
bepaald de directeur Paul Garcin weten als geen ander op 
perfectionistische wijze het beste hieruit te halen samen met 
de keldermeester François Prouteau. Sinds 2015 biologisch en 
vanaf 2016 biodynamisch, wat de wijn een enorme zuiverheid 
en levendigheid bezorgt in het fruit- en de terroirexpressie.

Zeer intens purper, violette rand.

Sublieme en zeer zuivere neus van fijn, rijp 
fruit (zwarte vruchten) maar ook een getoaste 
toets en kruiden.

Nieuw in onze selectie dit jaar en niet zomaar! 
Dankzij de biologische benadering en de complexe 
assemblage (5 druivenrassen) is de smaak 
verrassend complex met verschillende nuances en 
tevens zeer zuiver en verfijnd. Ook het midden zit vol 
van sappig en krokant fruit (alsof het openbarst in de 
mond) met een kruidig toetsje en wat reglisse. Heerlijk 
en dit vraagt naar nog een glaasje!

40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 13% Cabernet Franc, 6% 
Petit Verdot, 1% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

2020 - 33
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2020

Château Le Thil ‘Comte Clary’

Dit château met 8ha wijnstokken werd gekocht in de zomer 
van 2012 door de buren dhr. en mevr. Cathiard, eigenaars van 
Ch. Smith Haut Lafitte. Het team van Ch. Smith Haut Lafitte 
vinifieert hier met grote precisie en volgens de biologische 
principes deze hoofdzakelijk merlot gerichte Pessac Léognan. 
De wijn heeft een zeer zachte, fluwelige toets en smaakt heerlijk 
intens fruitig. Ideaal voor bij een goed stuk vlees. Het château 
heeft ook gastenkamers waar u kunt logeren en ligt dus pal 
naast Smith Haut lafitte.

Diepdonker purper.

Aroma’s van zwarte kersen, maar ook frisse, 
blauwe pruimen.

Gezien de excellente kwaliteit van de merlot druif 
dit jaar (95% van de wijn) en het feit dat de wijn 
gevinifieerd wordt door het topteam van Ch. Smith 
Haut Lafitte, kunt u wel begrijpen dat deze wijn een 
absolute aanrader is dit jaar. Vanaf het begin rijk en 
mondvullend met afwisselend noties van rood en 
zwart fruit, streelt deze wijn ongelofelijk de mond. De 
concentratie is groot en de wijn smaakt zeer zuiver 
en fris. Ook de finale blijft intens, fruitig en delicieus 
lang hangen. De rendementen waren laag 30 hl/
ha. De wijn rijpt 14 maand op eiken vaten waarvan 
30% nieuwe eik.

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

2020

Château Lespault Martillac

Ch. Lespault Martillac is één van de oudste eigendommen uit 
Martillac en behoort momenteel toe aan de familie Jean-
Claude Bolleau. Sinds 2009 hebben zij het management en de 
vinificatie overgelaten aan dhr. Olivier Bernard, tevens eigenaar 
van Dom. de Chevalier. Dhr. Bernard is vastbesloten om hier 
samen met zijn team gebruikmakende van dezelfde technieken 
als op Dom. de Chevalier een topwijn te maken. Mechanische 
bodembewerking zonder onkruidverdelgers, perceelsgewijze 
oogst en vinificatie, manuele oogst, geen gebruik van pompen... 
Alles wordt opgevolgd met oog voor het kleinste detail. En 
dit alles voor een fractie van de prijs van Dom. de Chevalier! 
Opgelet, want de productie is niet zo groot en iedereen 
wil dit pareltje.

Donker purper met schitterende spiegel.

Heerlijke aroma’s van cassis, zwarte kersen en 
bramen maar ook kruidige toets.

Deze wijn beschikt over een heel fijne structuur, met 
daarin ontzettend veel fruit, rijp en fris! Daarenboven 
voelt hij zijdezacht aan in de mond. De tannines zijn 
heel verfijnd en het fruit zeer zuiver, intens, rijp en 
delicieus sappig. Olivier Bernard doet hier, net als op 
Dom. de Chevalier een vinificatie volgens de regels 
van de kunst! Bravo!

60% Merlot, 27% Cabernet Sauvignon, 13% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
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6 x 0.75 L
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2020

alc. 13,70 %

Château Les Carmes de Haut Brion

Deze kleine cru van 6.4ha ligt temidden van Pessac (Bordeaux) 
niet ver van Ch. Haut Brion. De familie Chantecaille heeft 
in 2010 het eigendom verkocht aan dhr. Patrice Pichet 
(immobiliënmakelaar). Hij heeft er grootse investeringen 
gedaan. Allereerst heeft hij het vinificiatiematerieel vernieuwd, 
in een nieuw gebouw, getekend door de bekende designer dhr. 
Philippe Starck en architect Luc Arsène-Henry. Het gebouw, in 
de vorm van een boot, op de kleine rivier die tussen de wijngaard 
loopt, staat symbool voor de wijnhandel die Bordeaux voerde 
per boot op de Gironde. Daarnaast werd Guillaume Pouthier 
(ex-CVBG en Maison Chapoutier uit de Rhône) aangetrokken 
voor de vinificatie. De cru heeft als unieke eigenschap een heel 
hoog percentage cabernet franc (42%) en wordt voor de helft 
gevinifieerd zoals in de Rhône vallei ‘grappes entières’ (volledige 
trossen die met tak en bessen samen gevinifieerd worden). 
Tenslotte wordt 84% in nieuwe eiken barriques gerijpt, 7% in 
grote eiken vaten (foudres) en 9% in stenen kruiken (jarres). 
Stéphane Derenoncourt is er consulent.

Niet geproefd, doch aangeboden wegens constante, 
zeer hoge kwaliteit. Ook zeer interessant als belegging 
wegens kleine productie en hoge vraag naar deze wijn.

40% Cabernet Franc, 34% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot

Openen vanaf 2026 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

2020

Château La Garde

Vignobles Dourthe kocht dit mooie château in 1990 omwille 
van het fantastische terroir, een mooie heuvelrug van 
steentjes in de gemeente Martillac. Gemotiveerd door deze 
fantastische bodem werd een opmerkelijke investering 
gedaan ter verbetering van het terroir en de chais, om een 
hogere kwaliteit te bekomen in deze regio waar delicate, 
elegante en aantrekkelijke rode wijnen worden geproduceerd. 
Ch. La Garde is vooral rond, soepel en verleidelijk en tegelijk 
elegant en verfijnd.

Zeer intens, ondoorzichtig.

Heerlijke neus van donker fruit, vermengd met noties 
van kruiden en tabak, maar ook geroosterd brood.

Gezien de uitzonderlijke kwaliteit van de merlots 
dit jaar, werd ook hier het % opgedreven in de 
assemblage 65% i.p.v. 52% vorig jaar, waardoor de 
wijn een zeer intense en mondvullende stijl heeft, 
met in het midden een enorme concentratie fijn, 
krokant fruit (fris geplukt) rijp en kruidig. Mooie 
fruitvolle afdronk opnieuw met zeer veel zuiver fruit en 
fluwelige smaak.

65% Merlot, 34% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L
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2020

Château Le Pape

Dit kasteel werd in 2012 gekocht door de eigenaars van Ch. Haut 
Bailly (familie Wilmers) en is gelegen naast Ch. Haut Bailly, met 
een schitterend terroir in Léognan. De wijngaard, 9 ha op een halve 
kilometer van Ch. Haut Bailly, omvat meer merlot 80%, wat de zachte 
en ronde stijl verklaart van de wijn, samen met een mooie frisheid. 
Ch. Le Pape geniet bovendien van de ervaring en de expertise van 
het team van Ch. Haut Bailly en de oogst en vinificatie gebeurt met 
dezelfde aandacht voor topkwaliteit. Het werk in en rond de renovatie 
van de wijngaard begint langzaam zijn vruchten af te werpen. Het 
beperken van de rendementen, de beredeneerde behandeling 
van ziektes en het bewerken van de bodem hebben de wijngaard 
aangezet om dieper zijn wortels te vestigen waardoor de bessen 
nu intenser proeven en meer het terroir reflecteren. De wijn is dan 
ook meer en meer gestructureerd, met veel materie en smaakvolle 
merlots die zorgen voor de zachte touch. Er is tevens mogelijkheid 
om hier als liefhebber te overnachten, te proeven en te genieten in een 
oase van rust. (Zie website Ch. Haut Bailly).

Zeer donker purper.

Fijne neus van rijp fruit, complex en zuiver.

Deze nieuwkomer in ons assortiment verdient uw 
aandacht! Het is een ander kasteel van de makers 
van Ch. Haut Bailly en bevat meer merlot wat ook 
merkbaar is in het glas. Vanaf inname wordt de mond 
rijkelijk gevuld door zeer veel mooie fruitimpressies 
binnen een mooie, fijne structuur. Alles smaakt sappig 
en lekker, de Merlots waren prachtig van kwaliteit en 
de cabernets rijp. Deze laatste zorgen voor een extra 
dimensie en kruidige toets in deze lekkernij. Ook de 
finale is fruitvol, fris met hints van réglisse.

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Couhins

Dit eigendom, met 12 ha wijngaard voor rood, ligt aan de poort 
van Bordeaux stad in Villenave-d’Ornon. Het behoort toe aan 
het “National Institute for Agricultural Research (INRA) en het 
is zowat een laboratorium om de nieuwste technieken uit te 
testen. Het terroir bestaat uit 3 types, een steenrijke heuvelrug 
op een ondergrond van klei (hoogste punt van de regio), 
welke aangeplant staat met cabernet sauvignon wat ideaal 
is voor dit druivenras. Het tweede terroir richting het noorden 
is frisser en bestaat uit klei op een kalksokkel (hier staan de 
witte wijndruiven) maar ook de merlot. Tussenin ligt de derde 
zone, bestaande uit zand, steentjes en klei, op een ondergrond 
van klei, hier groeit de cabernet franc en petit verdot. Het 
chateau wordt geadviseerd door Derenoncourt Consulting en 
de bedoeling is om wijnen te maken met zachte tannines, fijne 
aroma’s van ceder en rijp fruit, grote complexiteit in combinatie 
met elegantie kenmerkend voor de grote wijnen van de 
appelatie. Vanaf 2020 is het domein in conversie naar bio.

Mooi purper met violette rand.

Heerlijke neus met florale toetsen, maar ook mooi rijp 
zwart fruit, kruiden en hints van cacao!

Deze wijn is nieuw bij ons en niet zomaar. Het is de 
prachtige kwaliteit die ons aanzette deze aan u aan te 
bieden! Deze wijn heeft een zeer rijpe, intense aanzet 
met een heel mooi volume van zwart fruit dat kruidig 
is en fris. Ze is ook fijn, delicieus en sappig. Net als 
in de neus ook hier die noties van cacao. Heerlijke 
wijn dus die nog intenser proeft bij luchtinname. 
Tenslotte wil ik u meegeven dat de textuur zeer zacht 
is van deze wijn (haast romig) zonder zijn frisheid te 
verliezen. Absoluut lekker!

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020 - 35
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BORDEAUX  
SUPÉRIEUR
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Normaal gezien hoeft u Bordeaux Supérieur wijnen niet te kopen in primeur, maar de wijnen die we hier voorstellen, 

behoren tot de beste van de appelatie. Door hun klasse en de extreem goede persnoteringen, riskeert u hen later 

na de botteling niet meer te vinden, ofwel te duur. Daarenboven zijn de prijzen hier gematigd. De wijnen die we hier 

voorstellen zijn enorm gekleurd, ze zijn zeer aromatisch in de neus, zijn enorm intens en fruitig in de mond met een 

aanwezig maar niet merkbaar tanninekader. De afdronk is fruitig en vraagt naar meer. Zeker te ontdekken is Dom. 

de Cambes, een perceel terroir vlak voor Roc de Cambes, gevinifieerd in dezelfde exclusieve, exotische en luxueuze 

stijl door wijnmaker Mitjavile (Tertre Rôteboeuf - St. Emilion) , maar een stuk goedkoper. Ware liefhebbers zijn er 

dol op. Reserveer ook een kistje Sécret de Ribebon, want deze wijn is zeker prijs-kwaliteit onklopbaar als wijn voor 

elke dag! Ontdek ook Ch. La Cour D’argent, een zeer geconcentreerde wijn met veel fruit aan een scherpe prijs voor 

elke dag!

DOMAINE DE CAMBES
SECRET DE RIBEBON

CHÂTEAU CROIX MOUTON
CHÂTEAU LA COUR D’ARGENT



2020

Secret de Ribebon

Dit magnifieke eigendom aan de rand van de Dordogne, 
behoort toe aan dhr. Alain Aubert, tevens eigenaar van Ch. La 
Couspaude. Het is zijn vrouw, apothekeres van opleiding, die 
hier op Ribebon deze confidentiële cuve vinifieert. Een klein 
gedeelte (van de oudste stokken) van de oogst is afkomstig van 
de beste terroirs (klei-kalk, steentjes, kalkrots). De wijn wordt 
gelagerd op nieuwe eik en gemaakt zoals een Grand Cru. Het is 
de bedoeling dat u iedere dag voor een zeer scherpe prijs kunt 
genieten van een topwijn.

Mooi intens ingekleurd.

Aroma’s van zwarte kersen en bramen 
maar ook tabak.

De cabernets in deze wijn zijn afkomstig van zeer 
oude wijnstokken en zorgen voor een zeer mooie 
structuur, waarin afwisselend rode en zwarte (frisse) 
vruchten zitten en een lichte kruidigheid. Voor 
dergelijke prijs zo’n prachtige kwaliteit maken, dat heb 
je niet bij iedereen! Sterk aanbevolen.

60% Merlot, 20% Cabernet Franc, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

2020

Château Croix Mouton

Ch. Croix Mouton is een wijn die zijn appelatie overstijgt, 
d.w.z dat de kwaliteit hoger is dan men zou verwachten. Het 
eigendom is in handen van Jean-Philippe Janoueix, tevens 
eigenaar van Ch. La Confession (St. Emilion) en Ch. La 
Croix St. Georges (Pomerol). Kleine rendementen (46hl/ha), 
bewerking van de bodem, ontblading, triage bij het oogsten, 
gebruik van zwaartekracht bij het in de cuves brengen van de 
druiven, rijping op nieuwe eik, enz... dragen allemaal bij tot een 
topwijn aan een zeer betaalbare prijs. Jean-Philippe Janoueix 
is een zeer secuur persoon, en dit reflecteert zich tevens in de 
kwaliteit van de door hem gemaakte wijnen. Lees eveneens 
mijn commentaren over zijn nieuw aangekocht kasteel Ch. 
Cap Saint Georges (Saint Georges St. Emilion), en zijn andere 
hierboven vernoemde wijnen.

Intens purper met violette rand.

Mooi rijp fruit, maar ook lichte houttoets en kruiden.

Deze wijn staat steeds garant voor veel fruitplezier 
en een zachte textuur, alles zeer geconcentreerd en 
lekker verfijnd en eigenlijk levert deze cru steeds meer 
concentratie en intensiteit dan u zou verwachten. 
Dat is ook dit jaar opnieuw zo, hij blinkt ui in zijn 
complexiteit, concentratie en zachtheid.

97% Merlot, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

alc. 14,20 %
6 x 0.75 L

2020

Château De la Cour d’Argent

Château La Cour d’ Argent behoort al sinds het ontstaan toe 
aan de Barraud familie. Actueel is het Dennis Barraud die er 
de wijn maakt, een zeer goede wijnmaker alsook bekend van 
Château Lynsolence en Château des Gravières in Saint Emilion. 
Het terroir bestaat uit 10ha klei-kalk in Gémissac en uit 9ha 
zand-steentjes in Saint Sulpice de Faleyrens. De wijnstokken 
hebben reeds een zeer respectabele leeftijd (gemiddeld 35 jaar 
oud) en de rendementen worden laag gehouden op 45hl/ha 
zoals in een Grand Cru. Tenslotte, de wijn rijpt 14 maanden op 
eiken vaten die al eerder gebruikt zijn. Deze factoren bepalen 
allemaal de intensiteit en complexiteit van deze wijn en het 
succes aangezien deze wijn vaak een score krijgt van 90/100 
van verschillende critici. Dit allemaal voor een kleine prijs.

Zeer intens purper, violette rand.

Heel mooi boeket van vooral rood fruit, kersen 
maar ook floraal.

Ziehier een zeer interessante wijn voor elke dag! Deze 
wijn beschikt over heel wat fijn, krokant en sappig 
fruit, dat rijp proeft en fris tegelijk. Het geheel is zeer 
evenwichtig en sappig en blijft mooi hangen. Voor 
deze prijs dergelijke kwaliteit krijgen, dat is uniek!

95% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Domaine de Cambes

Alweer een klassewijn van de superwijnmaker François 
Mitjavile. Deze cuve komt van het terroir vlak voor Roc des 
Cambes, de vlakte waar geen appelatie ‘Côtes de Bourg’ is. 
Zoals gewoonlijk trekt dhr. Mitjavile zich hier niets van aan 
en vinifieert hij hier op zijn eigen wijze een topwijn onder de 
simpele appelatie ‘Bordeaux Supérieur’. Ook hier de extreem 
rijpe stijl, hij laat het fruit rijpen tot het als het ware kraakt in 
de mond en tot de pitten de zachte smaak hebben van een 
goede koffie of sigaar. In deze toestand zijn de bessen wel heel 
fragiel, vandaar de voorzichtige manuele, en dus dure oogst, 
om intact fruit binnen te halen. Het resultaat is verrassend en in 
blinde proeverijen zou deze wijn zeker boven massa’s grote St. 
Emilions uitkomen.

Zeer diep purper.

Rijpe fruitaroma’s, zuiver, gecombineerd met gerookte 
toetsen en noties van tabak en koffie.

Na een zachte, sensuele aanzet komt een zeer fruitvol 
midden met veel sappig fruit, fris en krokant aanwezig. 
De tannines zijn zeer zacht, dhr. Mitjavile wacht steeds 
het laatste moment af om te oogsten, zonder evenwel 
frisheid te verliezen. Aanrader van formaat!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2032

6 x 0.75 L

2020 - 37

BORDEAUX SUPÉRIEUR
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CÔTES DE BOURG

De verschillende cuves die ik proefde van Ch. Haut Macô vertonen een zeer grote puurheid en zuiverheid in het 

fruit, met zijdezachte tannines. De klei in deze regio reguleerde perfect de watertoevoer in deze droge zomer. Alles 

werd mooi rijp en de cuve voor hun “ cuvée Jean Bernard” is uitmuntend van kwaliteit dit jaar. 

Graag ook uw aandacht voor Roc de Cambes, van de hand van François Mitjavile, eigenaar van Tertre Rôteboeuf, 

die hier opnieuw in zijn zwoele, unieke en rijpe stijl een fantastische wijn maakte met respect voor de expressie 

van het terroir en het karakter van de jaargang. De ware liefhebbers kopen elk jaar hun kistje en komen van ver om 

deze cultwijn te bekomen.

CHÂTEAU HAUT MACÔ ‘CUVÉE TRADITION’
CHÂTEAU HAUT MACÔ ‘CUVÉE JEAN BERNARD’
ROC DE CAMBES



2020

Château Haut Macô  
‘Cuvée tradition’

Deze wijn ‘Cuvée Tradition’ wordt gevinifieerd in vaten van 
2 en 3 jaar, om zo een volledige expressie van het fruit te 
bekomen. Hij zal u dan ook zeker bekoren vanaf zijn jeugd door 
zijn souplesse en harmonie. Een perfecte ‘huiswijn’ voor elke 
dag. Karaferen kan een extra dimensie geven. Vanaf jaargang 
2014 werd voor het eerst een klein beetje malbec toegevoegd, 
wat de wijn een extra dimensie, iets meer extra kleur en een 
peperige toets geeft.

Intens purper, violette schijn.

Expressieve neus van prachtig fruit en bloemennoties.

Zeer intense smaak, mooie structuur met veel rode 
vruchten (bessen en kersen), sappig, kruidig met 
zachte tannines. Dit is een lekkere fles voor een zeer 
betaalbare prijs. Bovendien is de 2020 enorm gelukt, 
de kwaliteit van de merlots was extra dit jaar, en dat 
voelt men in deze mondvullende wijn met zeer mooi 
zuiver fruit! De wijn voor elke dag!

70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet 
Franc, 5% Malbec

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Roc de Cambes

François Mitjavile is hier de eigenaar. Hij is volgens mij een 
filosoof die zijn eigen weg volgt en erin slaagt een zeer 
eigen stijl te ontwikkelen, zonder daarbij de meest complexe 
technieken te gebruiken. Zijn motto: ‘Mijn manier van werken 
en techniek zijn niet ingewikkeld, maar de kwaliteit van mijn 
fruit is buitengewoon’. Feit is dat de prijs van zijn wijn in deze 
appelatie een beetje buitengewoon is maar toch is deze wijn, 
voor amateurs van Bordelese wijn, één van de meest gezochte 
wereldwijd dankzij de speciale en unieke stijl.

Zeer intens purper.

Heerlijke aroma’s van rijp, zuiver fruit met hints van 
koffie en cacao.

Deze cru blijft trouw aan zijn stijl: heel rijp, waardoor 
de tannines zeer zacht zijn, haast romig en de smaak 
blijft toch fris dankzij het terroir. Ik denk persoonlijk 
dat de frisheid intenser is dan vorig jaar, het fruit is 
zeer elegant, krokant (het barst als het ware open 
in de mond) en is zeer intens. Ook na luchtinname 
blijft de wijn zich nog meer te ontplooien trapsgewijs 
naar nog meer nuances. Ook de finale is enorm lang, 
opnieuw met veel fruit en frisheid. Dit is een cru die dit 
jaar zeker niet mag ontbreken in uw collectie, nu de 
kwaliteit van de merlots exceptioneel is.

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Haut Macô  
‘Cuvée Jean Bernard’

Deze Cuvée Jean Bernard is de topcuve van het kasteel, 
waarbij de beste terroirs, de rijpste bessen van de oudste 
wijnstokken als een Grand Cru Classé gevinifieerd worden 
op nieuwe eik gedurende 8 à 12 maanden. Daardoor kan 
hij in kwaliteit wedijveren met een Grand Cru Classé van St. 
Emilion. Het zijn nu Anne en Hugues Mallet, broer en zus die 
de familietraditie van het domein verderzetten. Deze wijn kreeg 
van Alain Bloeykens in 2013 een topscore van 5 sterren voor de 
2011 dankzij zijn zeer goede kwaliteit, trouwens voor een zeer 
aanvaardbare prijs. Dus niet te missen in uw kelder

Zeer intens purper, violette rand.

Sublieme neus van donker fruit, zwarte kersen, tabak 
maar ook bloemengeuren (viooltjes) en vanilletoets.

Vanaf de aanzet is deze topcuve zeer overvloedig 
en rijk, het fruit proeft puur, sappig en fris tegelijk, 
maar ook kruidig (peper, reglisse). Het midden 
zit ook boordevol fijn, knapperig fruit met veel 
nuances in de smaak en het eiken vat is zeer goed 
geïntegreerd. Bravo, dit is echt een pareltje voor een 
zeer zachte prijs!

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

2020 - 39

BOURG CÔTES DE BORDEAUX
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FRONSAC

De zomer van 2020 was zeer droog en opmerkelijk was de vegetatieve voorsprong van het millésime, twee tot drie 

weken vroeger dan normaal. De oogst kon dan ook binnengehaald worden vóór alle regenbuien van oktober, en de 

zonnige, droge periodes voor en tijdens de oogst hebben de opmerkelijke, exceptionele kwaliteit bepaald van de 

jaargang. Zowel de merlots als de cabernet francs kwamen tot hun perfecte, sublieme rijpheid. Bovendien bezitten 

de châteaus van de crus die wij hier presenteren een klei-kalkterroir dat voor een perfect gedoseerde watertoevoer 

zorgde tijdens de droogte en dat een heel minerale, frisse toets bezorgde aan deze zonnige wijnen. Onze selectie 

bevat de meest kwalitatieve ‘rising stars’ van de appelatie.

CHÂTEAU DALEM
CHÂTEAU LA VIEILLE CURE 
CHÂTEAU LA RIVIÈRE

CHÂTEAU TROIS CROIX
CHÂTEAU MOULIN HAUT LAROQUE
CHÂTEAU LA DAUPHINE

CHÂTEAU FONTENIL
CHÂTEAU DE CARLMAGNUS
CHÂTEAU DE LA HUSTE



OUT
SIDER

2020

alc. 14,50 %

Château Dalem

Het eigendom van ongeveer 10 ha is één van de oudste 
wijnkastelen van de regio (sinds 1610) en wordt op dit moment 
gerund door mevr. Brigitte Rullier Loussert. Ze beschikt over 
een ideaal plateau en hellingen van klei - kalk met zuidelijke 
expositie, gelegen te Saillans. Daarnaast streeft mevr. Rullier 
ernaar om te werken zoals de Grand Crus, m.a.w. groene oogst, 
ontblading, manuele oogst, strenge triages en tweede gisting 
op eik zijn een absolute must voor haar! Ch. Dalem behoort 
tot de top 10 van de beste Fronsac wijnen, met een kwaliteit 
die veel beter is dan u zou verwachten. Sinds jaargang 2019 
werd een volledige nieuwe ondergrondse “chais à barriques” 
(vatenkelder) en nieuw vinificatie-materieel in gebruik genomen, 
waardoor de precisie van de wijn nog verbeterd is, al was deze 
reeds hoog, hij is nu nog beter! Vanaf jaargang 2020 doet mevr. 
Rullier beroep op consultant Eric Boissenot (die veel Grand 
Crus adviseert in de Médoc regio) teneinde een nog diepere en 
verfijnde smaak te bekomen van het fruit.

Diepdonker, violette rand.

Zeer zuivere en expressieve neus van fijn, rijp fruit 
maar ook minerale toets van het kalkterroir.

Vanaf het begin overweldigt het rijpe fruit de mond. 
De concentratie en de diepte is enorm, het fruit 
heeft een ongekende finesse, na luchttrekking leeft 
de wijn nog meer op en stapsgewijs ontdekt men 
nog meer nuances in het fruit. Daarbij is de smaak 
zeer vloeiend en zacht, m.a.w. de tannines zijn al 
versmolten met het mooie zuivere fruit. Ook de finale 
blijft veel delicieus en fijn fruit bevatten met een mooie 
frisheid. Bravo, één van de mooiste Ch. Dalem’s die 
ik al ooit proefde. De rendementen waren laag 35 hl/
ha en de wijn rijpt 50% op nieuwe eiken vaten 50% op 
vaten van 1 jaar.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Vieille Cure

Château La Vieille Cure heeft een wijngaard die bestaat uit één stuk van 
20 ha in de gemeente Saillans. De meeste Fronsacs van deze gemeente 
behoren tot de top van de appellatie, wegens de hogere ligging en het 
terroir van kalk-klei. Sinds 1780 wordt hier reeds wijn gemaakt. De 
wijngaard ligt magnifiek gesitueerd op het plateau van Saillans en een 
gedeelte op de zuid-oost hellingen langs de rivier de Isle op een hoogte 
van 65 meter. Hierdoor geniet deze wijngaard van een zeer zonnige 
expositie en perfecte drainage. Dit geeft een genereuze en rijpe smaak 
aan de wijn met een minerale toets van het terroir. In 1986 kochten 
en vernieuwden Amerikaanse vrienden (Gant/Ferenbach en Sachs) 
het domein. Alsook deden ze bepaalde heraanplantingen, zonder te 
raken aan de zeer oude wijnstokken (sommige zijn meer dan 100 jaar 
oud). Deze oude stokken zorgen voor extra dimensies in deze topper 
uit de appelatie. Sinds juli 2018 werd het eigendom verkocht aan de 
Franse ondernemer dhr. Jérôme Pignard die het succes verder zet op 
dezelfde kwalitatieve manier. De oenoloog is mr. Jean Philippe Fort (van 
Laboratoires Rolland) en mr. Jean-Luc Thunevin geeft er de adviezen.

Compleet ondoorzichtig purper.

Heerlijke neus vol van zuiver, rijp fruit (bramen, 
cassis en bosbessen) maar ook mineraal, wat 
chocolade en koffie.

Het feest in de neus zet zich verder in de mond. 
Bramen en bosbessen barsten als het ware open in de 
mond, zo fijn en levendig fris proeft het fruit, verhoogd 
met een kruidige toets, licht getoast en cacao. Ook de 
finale gaat verder op dezelfde wijze. Bij de toppers van 
deze appelatie!

80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château La Rivière

Ch. La Rivière, eigendom van een Chinese producent van 
luxueuze thee en uitbater van luxe hotels, is het mooiste kasteel 
van de Fronsacregio. Het domineert de Dordogne vanuit de 
hoogte en heeft in zijn park opvallend veel bronnen met puur 
drinkbaar water. Het château behaalde de ISO14001 norm 
m.b.t. beperkt gebruik van chemicaliën, en dit zowel in de 
wijngaard, in de kelders als in de bureaus. Het château beschikt 
tevens over 8 ha ondergrondse kelders die de ideale omgeving 
vormen voor de rijping van de wijnen op fles. De jongste jaren is 
de kwaliteit van de wijnen enorm verbeterd.

Zeer intens purper, schitterende kleur.

Bramen en bosbesjes, maar ook noties van 
cacao en koffie.

Net zoals alle Fronsac wijnen in het algemeen, is 
2020 ook hier een exceptioneel jaar met enorm mooie 
merlots die zuiver, puur, elegant en fris tegelijk zijn en 
de mond compleet vullen. De structuur van de wijn 
is zeer mooi gedekt door het weelderige fruit met 
een fijne kruidigheid maakt het deze wijn compleet! 
Ook de finale blijft zeer intens en lang. Bravo! Lage 
rendementen: 35 hl/ha dit jaar.

84% Merlot, 8% Cabernet Franc, 6% Cabernet 
Sauvignon, 2% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Les Trois Croix

Ch. Les Trois Croix is het familiale eigendom van Patrick Léon, 
die helaas in december 2018 overleed. Patrick Léon werkte 
sinds 1960 in de wijnwereld met zijn oenologisch labo. Daarna 
als technisch directeur en directeur bij Ch. Lascombes en later 
20 jaar als technisch directeur van Ch. Mouton Rothschild. 
Hij stond ook aan de basis van het succes van Opus One 
en Almaviva. Ch. Les Trois Croix kocht hij in 1995 en wordt 
vandaag gerund door zijn zoon Bertrand, die lang werkte bij 
zijn vaders bedrijf in wine consulting. Het terroir ligt op 86 
meter hoogte ten opzichte van de Dordogne en bestaat uit klei, 
rustend op een kalkrots. Dit is ideaal voor de merlot, die hier 
80% van de assemblage uitmaakt. Het chateau behoort bij de 
10 besten van de appelatie en maakt deel uit van de groepering 
‘Expression Fronsac’.

Intens purper, ondoorzichtig.

Direct zeer expressief, fijn fruit, heel zuiver, 
licht mineraal.

Ook hier zorgen de zuivere en rijpe merlots voor een 
compleet mondvullende wijn, waarbij de energie 
en finesse in het fruit uitzonderlijk zijn. Alles is 
mooi rijp en daardoor voelt de wijn aan als fluwelig, 
zonder evenwel aan frisheid te mankeren! Ook de 
finale blijft mooi hangen, is zacht, fruitvol en licht 
kruidig! Aanrader!

86% Merlot, 14% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

2020 - 41

FRONSAC
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2020

alc. 14,85 %

Château Moulin Haut Laroque

In de Fronsacregio zijn een aantal kastelen aan een serieuze 
opgang bezig. Hun kwaliteit stijgt jaar na jaar. Ch. Moulin 
Haut Laroque is één van deze top kastelen die kan wedijveren 
met een goede St. Emilion Grand Cru Classé! Het chateau 
is historisch eigendom van de familie Hervé en de eerste 
botteling was in 1890! De oogst gebeurt er manueel, transport 
van de druiven in kleine bakjes, drie trieertafels en een 100% 
verplaatsing via de zwaartekracht (dus geen pompen die 
zorgen voor stress in de wijn), dit alles draagt bij tot deze 
topkwaliteit! De wijn rijpt jaarlijks op 35% nieuwe eik, de rest op 
eik van 2 jaar. Sinds 2012 is het Thomas Hervé, zoon van Jean-
Noël en Dominque Hervé die er de leiding heeft en probeert de 
goede reputatie van de cru te consolideren. Het eigendom heeft 
16ha grootte in de gemeente Saillans, het hoogste plateau 
van de Fronsac waar zich de besten bevinden. De gemiddelde 
leeftijd van de wijnstokken is 50 jaar en de malbecs hebben een 
leeftijd van 100 jaar, dit verklaart de intensiteit en complexiteit.

Compleet ondoorzichtig purper.

Zwart fruit, maar ook viooltjes, fijne kruiden en 
tabak. Subliem!

In deze assemblage dragen de verschillende 
druivenrassen bij tot een heerlijke wijn vol nuances. 
De merlots vullen de mond met fijn, delicieus fruit. 
De cabernets geven de wijn structuur en vooral veel 
mooie fruitimpressies en wat tabak en de malbecs 
zorgen voor een kruidige toets op dit lekkere geheel. 
Een waar plezier om te proeven en zeer hoogstaand! 
Rendement zeer laag: 29,5 hl/ha!

70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 8% Malbec, 2% 
Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Dauphine

Château La Dauphine behoort niet alleen qua smaak tot de 
mooiste 10 van de appelatie Fronsac, maar ook qua domein en 
château is het één van de mooiste van de regio. Dit eigendom 
van ongeveer 40 ha, ligt op een helling naast de Dordogne en 
was eigendom van de familie Jean-Pierre Moueix. Actueel is 
het Jean Halley en nu zijn zoon Guillaume die deze cru volledig 
getransformeerd hebben naar het hoogste niveau binnen de 
appelatie. Het vinificatiemateriaal werd volledig vernieuwd 
en de wijnstokken die een redelijke leeftijd hebben liggen aan 
de basis van een zeer goede wijn. De wijngaarden worden nu 
actueel veel beter onderhouden en een tweede wijn zorgt ervoor 
dat deze 1ste wijn op een nog hoger niveau staat dan vroeger. 
Het Château streeft naar een beter behoud van onze planeet 
en behaalde in 2018 het certificaat HVE niveau 3 (Haute Valeur 
Environnementale). Hiermee bereikten ze het hoogste niveau met 
betrekking tot respect van de mens tegenover de natuur. In 2019 
werd de wijn ook bio-gecertificeerd, na 3 jaar conversie naar bio.

Compleet ondoorzichtig purper.

Floraal, maar ook zeer zuiver en fris. Prachtige noties 
van het zwarte fruit en mineraal door het terroir.

Ziehier een kasteel dat een enorme opmars maakt in 
kwaliteit de laatste jaren. Deze 2020 impressioneerde 
mij enorm door het rijke, overvloedige fruit (noties van 
bramen en zwarte kersen) dat rijp doch krokant fris 
en energiek de papillen streelt vanaf het begin tot het 
einde. De tannines zijn zeer verfijnd en deze topper 
heeft een zalig zacht mondgevoel en ook de finale zit 
vol van het zuivere fruit met wat kruiden. Dit was voor 
mij een “Wow” bij de degustatie in primeur en voor 
deze prijs hoeft u hem zeker niet te laten!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château Fontenil

Château Fontenil is een eigendom dat de befaamde consultant 
Michel Rolland samen met zijn vrouw Dany Rolland, beiden 
afgestudeerd als oenologen, kocht in 1986 met 10ha verdeeld 
over verschillende terroirs te Saillans. De gemiddelde leeftijd 
van de wijnstokken is 50 jaar en de rendementen worden laag 
gehouden (vaak rond de 45hl/ha). Hun bedoeling is er om iets 
fantastisch van te maken binnen de minder gekende appelatie, 
gebaseerd op 100% merlot. Het is voor hen een uitdaging om 
hier op hun eigen domein het beste van henzelf te geven, dit 
in combinatie met de de goede terroirs die hooggelegen en 
zuidelijk georiënteerd zijn.

Zeer donker purper, violette rand.

Mooie zuivere neus van rijp, intens veel fruit en cassis.

Vanaf de aanzet zeer zacht en enorm intens. Het 
midden is een echte fruitbom, mondvullend en 
energiek, fris en complex met zeer zachte textuur. 
Ook de finale blijft verdergaan op dezelfde manier met 
hints van cacao en heel veel fruit.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château de Carlmagnus

Deze cru van 20 ha in de appelatie Fronsac, en meer bepaald 
gelegen in het dorp met dezelfde naam, behoort toe aan 
dhr. Arnaud Roux-Oulié. Het kasteel dankt zijn naam aan 
de keizer Charlemagne die zou gepasseerd zijn in Fronsac 
en daar een fort liet bouwen. Het terroir bestaat uit klei-kalk 
en een stuk ligt op het kalkplateau. De adviezen komen van 
consultant Stéphane Derenoncourt en Hannah Fiegenschuh. 
De wijn rijpt 30 à 40% op nieuwe eiken vaten en dit gedurende 
12 à 14 maanden.

Zeer donker purper.

Donker fruit (blauwe pruimen, bosbessen, bramen) 
maar ook kruiden en floraal!

De kwaliteit die hier geboden wordt voor deze kleine 
prijs is enorm! De mond is vanaf inname gevuld 
van het zuivere sap, fris, evenwichtig, energiek en 
kruidig. De afdronk is intens en lang. Wine Advocate 
gaf deze wijn een score van 91-93/100, en dit voor 
deze kleine prijs! Daarenboven is deze jaargang 
een speciale editie met een kunstwerk op het etiket 
van de hand van de eigenaar zelf! (Arnaud Roux). 
Het idee is op de eerste plaats dat er een eigen 
identiteit zit in zijn wijnen, met behoud van een beetje 
fantasie en instinct.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION
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2020

Château de la Huste

Ch. La Huste is een eigendom van slechts 8 ha dat gelegen 
is in Saillans dicht bij Libourne langs de rivier de “Isle” vallei. 
Het kasteel behoort toe aan de familie Michel Rullier (Sinds 
1955) en sinds 2002 is het zijn dochter Mevr. Brigitte Rullier 
(tevens eigenares van Ch. Dalem) die hier het levenswerk 
van haar vader verderzet. Ch. La Huste is een elegantere en 
soepelere wijn dan Ch. Dalem, met onmiddellijk intens veel 
fruitplezier gegarandeerd. De productie is relatief klein en de 
vinificatie gebeurt met dezelfde precisie als op Ch. Dalem. Ch. 
La Huste is dus vlotter toegankelijk en is hierdoor een ideale 
wijn voor elke dag.

Enorm intens purper, violet.

Zeer expressief, mooi zuiver fruit, fris en subtiel.

Deze wijn van mevr. Rullier is gevinifieerd in een 
fruitvolle en soepele stijl, wat nu reeds zorgt voor 
zachtheid en verleiding. De finale blijft soepel en rond, 
met veel verleidelijk fris en rijp fruit. Aanbevolen als 
leuke en lekkere wijn voor elke dag. Een verrassend 
hoge score van Wine Advocate (92-94/100).

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

12 x 0.75 L
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De wijngaarden in deze kleine appelatie zijn mooie heuvels of aangeplante hellingen bestaande uit klei-kalk, wat 

een zeer groot voordeel was in het droge jaar 2020. De klei en het kalk zorgden voor een gepaste watertoevoer 

waardoor de merlots (hier bijna monopolistisch in de assemblage) perfect rijp en expressief waren. Het resulteerde 

in 2020 in enorm mondvullende, energieke wijnen met mooi krokant fruit en frisheid. Bovendien zijn de prijzen hier 

zeer gunstig. Wij presenteren enkel de toppers van de appelatie. Ze kunnen wedijveren met de wijnen uit Castillon 

en uit St. Emilion!

CHÂTEAU MARSAU
CH. PUYGUERAUD



NIEUW

2020

Château Marsau

Ch. Marsau is een parel in de appelatie Côtes de Francs en is 
reeds lang eigendom van de familie Jean Marie Chadronnier. 
Sinds 2012 beheren Mathieu (commercieel) en zijn vrouw 
Anne-Laurence (vinificatie) het domein met oog voor perfectie. 
De kwaliteit van de wijnen is de laatste jaren dermate hoog dat 
het kan rivaliseren met bepaalde St. Emilions. De wijngaard 
bestaat uit 100% merlot op klei op het hoogste punt van 
de appelatie. Mijns inziens zit de kwaliteit van de wijnen 
ook op dat niveau!

Zeer intens purper met violette rand.

Rijpe zwarte vruchten, maar ook noties van bloemen.

Deze wijn hadden we vroeger in ons assortiment, en 
hadden we toen wat uit het oog verloren. Maar het 
was de prachtige kwaliteit van deze 2020 die mij ertoe 
aanzette hem opnieuw aan te bieden. Vanaf het begin 
tot einde zijn de merlots (exclusief 100% in deze wijn) 
zeer genereus en uitbundig. Het fruit is kraakvers, 
sappig, fris, complex en kruidig (reglisse). Ook de 
finale is enorm fruitvol en blijvend.

100% Merlot

Openen vanaf 2024 - openen voor 2032

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 14,50 %

Ch. Puygueraud

Dit eigendom van 32,9 ha (28 ha in productie) werd aangekocht 
door Georges Thienport in 1946. Hij heeft de wijngaard, 
bestaande uit klei en kalk met daaronder een ondergrond van 
kalkrots met ‘zeesterrenfossielen’ (net zoals in St. Emilion), 
herplant in 1970. Sinds 1983 maakt zijn zoon Nicolas 
Thienpont hier de wijnen (gekend van Ch. Larcis Ducasse, Ch. 
Pavie Macquin en Ch. Beausejour Duffau). En reeds enkele 
jaren is het zijn kleinzoon Cyrille die er de wijnen maakt, met 
nog meer precisie en expressie. De oenoloog consultant is 
Stéphane Derenoncourt. Het domein staat aan de top van 
de appelatie en biedt een verrassende kwaliteit die u niet zou 
verwachten in deze regio!

Zeer intens, ondoorzichtig purper.

Sublieme neus van donkerfruit, tabak, reglisse, kruiden 
en minerale toets.

Nieuw dit jaar in ons aanbod en dit niet zomaar! 
Door hagel in april en zeer strenge selecties was het 
rendement maar 15 hl/ha! Er zijn slechts 4700 kisten 
voor de hele wereld. Maar wat overblijft gaf mij echt 
een ‘Wow’ gevoel, zo’n prachtige rijpe aanzet met heel 
veel mooie zwarte vruchten, wat kruiden, sappig en 
groeiend naar het einde toe. Ook de finale blijft super 
lekker complex en heeft een minerale, frisse toets aan 
het fruit. Top!

88% Merlot, 12% Cabernet Franc

Openen vanaf 2024 - openen voor 2032

6 x 0.75 L
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De kalk- en klei-kalkterroirs van de regio Castillon waren in 2020 duidelijk in het voordeel. Dit zijn immers frisse 

terroirs, die aan zonnige jaargangen een zeer frisse toets geven en bovendien als zeer goede waterregulatoren 

fungeren: als de plant water tekort komt, zorgt het kalk of de klei voor de aanvoer van water. De merlots die hier 

goed gedijen vertonen een rijpe toets, maar ook veel frisheid, wat zorgt voor mondvullende wijnen met veel krokant 

fris fruit en veel elegantie. De cabernet francs, laattijdiger, werden ook perfect rijp en rijk en zorgen voor heel veel 

fruitige aroma’s, hints van tabak en in de mond ook voor zeer mooi fruit dat smaakvol, zacht en sappig fris is met 

mooie lengte. Ontdek onze toppers, deze streek zit vol juweeltjes!

CHÂTEAU JOANIN BÉCOT
L’AURAGE
CHÂTEAU MONTLANDRIE

CLOS LUNELLES
CHÂTEAU D’AIGUILHE
DOMAINE DE L’A

CHÂTEAU HYOT ‘PRESTIGE’
CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES 
CHÂTEAU ALCEE



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Joanin Bécot

Dit château, eigendom van mevr. Juliette Bécot, dochter van 
co-eigenaar Gérard Bécot van Ch. Beauséjour Bécot, behoort 
tot de toppers van de appelatie. Ze streeft hier sinds 2001 
het kwaliteitsniveau van een St. Emilion Grand Cru Classé 
na. Gelegen op de top van Castillon bestaat het 12 ha grote 
terroir voornamelijk uit klei-kalk, wat een zeer fijne, sensuele 
en delicate wijn levert, net zoals in St. Emilion met goede 
bewaarkracht en jong toch zeer aangenaam. Het château 
wordt geadviseerd door consultant/oenoloog Thomas Duclot 
en rijpt voor 50% op nieuwe eiken vaten, 10% op eiken van 1 
jaar, 25% in inox en 15% in gebakken klei amfora’s. Dit zorgt 
ervoor dat de puurheid en finesse van het fruit nog meer naar 
voor komt in de laatste jaargangen.

Diepdonker purper.

Sublieme neus van zwarte kersen, bramen, frisse 
pruimen maar ook florale noties.

Verleidelijke wijn met veel charme en elegantie in het 
fruit. Het fruit proeft intens, delicieus en verfijnd. De 
houtlagering is mooi geïntegreerd en het mondgevoel 
zeer zacht. Ook de finale blijft fruitig, fris en krokant. 
Mooi! De rendementen waren zeer laag 20hl/ha.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2032

12 x 0.75 L
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2020

L’Aurage

Dit is een wijn die gevinifieerd wordt door Louis Mitjavile, zoon 
van François Mitjavile (Tertre Rôteboeuf, Roc de Cambes). Op 
de vraag of de zoon de stijl van zijn vader volgt, antwoordde de 
vader: ‘Hij waardeert mijn stijl, hij werkt volgens mijn principes 
van souplesse, zeer grote kwaliteit van het fruit en volgens de 
ideeën van evolutie van smaken, maar toch laat ik hem vrij, 
want een zoon heeft er nood aan zijn vader te verdringen.’ Hoe 
dan ook, feit is dat deze wijn zeer complex en uitermate rijp en 
mooi is en uw aandacht zeker verdient! Een château om in de 
toekomst in de gaten te houden!

Zeer intens purper.

Aroma’s van rijp fruit, zuiver, noties van koffie en tabak, 
zeer aangenaam!

Vanaf de aanzet overweldigend veel fruit, zeer lekker 
fris en krokant, met heel fijne tannines die men 
haast niet merkt! Deze smaakimpressies verbeteren 
nog naar het einde toe en de finale blijft enorm 
lang hangen met opnieuw veel zuiver en rijp fruit 
en een mooie kruidige toets. Een heerlijke wijn met 
bewaarpotentieel en grote favoriet van mezelf!

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

2020

Château Montlandrie

Ch. Montlandrie omvat een wijngaard van 9ha kalk/klei terroir 
en was lange tijd zeer goed opgevolgd en gevinifeerd door 
dhr. Denis Durantou (Ch. l’Eglise Clinet) die jammer goenoeg 
in 2020 overleed aan een zeer agressieve ziekte. Hij maakte 
zowel in kleine als grote jaren fantastische wijnen waarbij 
hij rijpheid, concentratie, elegantie en finesse combineerde 
met delicaatheid en frisheid. Vanaf jaargang 2020 zijn het de 
dochters Noémie en Constance die het levenswerk van hun 
vader verderzetten en het mag gezegd zijn: de kwaliteit blijft 
op het rendez-vous! Ontdek tevens de andere wijnen van de 
familie Durantou: Saintayme (in St. Emilion), La Chenade en Les 
Cruzelles (in Lalande Pomerol) en hun Pomerols (l’Eglise Clinet 
en Petite Eglise). Allemaal prachtige wijnen, elk in hun stijl; met 
een perfecte expressie van het terroir.

Enorm intens purper.

Noties van fijn donker fruit maar ook mineraal 
(kalk expressie).

De 2 dochters van dhr. Durantou zetten met glans 
het werk van hun vader verder. Deze cru, altijd het 
toonbeeld van finesse en elegantie in het fruit, 
heeft opnieuw een enorme intensiteit fruit, dat zeer 
overvloedig aanwezig is en nog extra explodeert bij 
luchttrekking in de mond. Hierbij wordt op geen enkel 
moment, de finesse en frisheid verloren! Alles is zeer 
verfijnd, delicieus en mineraal dankzij het topterroir, 
waarop alles mooi rijpte in deze droge zomer dankzij 
de goede watertoevoer uit de kalkgrond.

75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,79 %

Clos Lunelles

Clos Lunelles heeft een magnifiek terroir in Saint-Colombe, 
het hoogste punt van de Castillonregio. Het heeft gelijkaardige 
bodemeigenschappen als in St. Emilion. Het ligt er namelijk 
in het verlengde van. In vogelvlucht situeert het domein zich 
slechts enkele kilometers van Ch. Pavie te St. Emilion, dat door 
dezelfde eigenaar wordt gevinifieerd. Zeer lage rendementen 
(26hl/ha), groene oogst, twee ontbladingen, 50% nieuwe eik 
en 50% eik van één jaar... Al deze ingrepen zorgen voor een 
kwaliteit die kan rivaliseren met menig St. Emilion Grand Cru 
Classé. In blinde proeverijen zou hij er zeker bovenuit komen.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod door 
permanent hoge kwaliteit tegen een schappelijke prijs.

80% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2026 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château d’Aiguilhe

Bij een vergelijkende proeverij in groep in een restaurantje 
in St. Génes de Castillon kwam dit château er als beste 
uit. Bovendien was de wijn 10 jaar oud en nog top! Niet 
verwonderlijk als u weet dat het superduo Stephan von 
Neipperg (eigenaar) en adviseur Stéphane Derenoncourt 
hier de wijn vinifiëren. Binnen de appelatie, die naast St. 
Emilion ligt, is dit één van de crus die opvallend beter is dan 
sommige Grand Cru Classés van St. Emilion. Een recent 
bezoek aan het domein maakte veel duidelijk: de wijngaard 
betaat uit prachtige heuvelruggen met veel klei-kalk en zeer 
mooie , perfect onderhouden oude wijnstokken die intense 
vruchten produceren.

Zeer donker purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus van rijp doch mineraal fris fruit, hint 
van blonde tabak en kruiden.

Soepel en rond, daarna verleidelijk mooi fruit vol 
charme en elegantie. Ook het midden zit vol genereus 
veel fijn, sappig fruit dat uitbundig en heel intens 
de mond overspoelt. Het dynamische en de kennis 
van de wijnmaker/eigenaar dhr. Von Neipperg 
zorgen ervoor dat de kwaliteit jaar na jaar top is, 
maar volgens mij is 2020 wel uitzonderlijk lekker! 
Rendement: 32 hl/ha.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2035

6 x 0.75 L
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Domaine de l’A

Stéphane Derenoncourt verwerft in 1999 dit domein als 
een soort ‘labo’ voor zijn consultant-activiteiten. Hij geniet 
wereldwijd naam en faam omwille van zijn kennis en het advies 
dat hij kan geven met betrekking tot vooral kalk-kleiterroirs, dus 
voornamelijk in de Rive droite met onder andere St. Emilion als 
referentie. Hij deed de kwaliteit van de wijnen van von Neipperg, 
Ch. Clos Fourtet, Ch. Pavie Macquin, Ch. Beauséjour Duffau, 
Dom. de Chevalier, Ch. Prieuré Lichine en andere châteaus 
die hij adviseerde naar de top rijzen. Op Dom. de l’A, zijn eigen 
domein in St. Colombe, verhoogde hij de beplantingsdichtheid, 
verlaagde hij de rendementen en gebruikte hij 50% nieuwe eik. 
Met als gevolg dat Dom. de l’A zijn appelatie heden overstijgt en 
kwalitatief bij de outsiders van zijn streek behoort.

Diepdonker purper met schitterende spiegel.

Subtiele neus van bramen, kruiden en 
noties van tabak.

Deze cru zorgde voor een ‘Wow’ effect bij mij! Zuiver 
en geraffineerd. Deze cuve zit vol levendig, fijn 
delicieus fruit, waarbij de smaken van zwarte vruchten 
overheersen in een geheel van zijdezachte tannines. 
De finale blijft enorm lang hangen en getuigt opnieuw 
van grote klasse. Absolute aanrader.

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Hyot ‘Prestige’

Deze cru van Alain Aubert kent bij ons een groot succes. 
Dhr. Aubert legde ons uit waarom: de wijngaard paalt aan 
de appelatie St. Emilion Grand Cru. Wanneer men voor de 
wijngaard staat heeft men links Côtes de Castillon en rechts St. 
Emilion Grand Cru. Het terroir is identiek, maar de appelatie is 
niet zo gerenommeerd en dus veel goedkoper. Ook hier rijping 
op eiken vat. De reden van de lage prijs van deze cru is dat de 
eigenaar, Alain Aubert, over meerdere kastelen beschikt in de 
appelatie en daarbuiten. Als gevolg produceert dhr. Aubert meer 
dan 1 miljoen flessen per jaar. Deze wil hij verkopen, vandaar de 
scherpe prijs. Maar dit impliceert niet noodzakelijk een mindere 
kwaliteit, integendeel! Perfectie en passie is hier de regel.

Mooi intens purper.

Heerlijke aroma’s van zuiver fruit en bloemen.

Deze cru levert voor een kleine prijs een cuvée 
prestige met intens veel fruit, energiek en fris 
aanwezig in het midden en een mooie afdronk die 
vraagt naar meer... Heel zachte wijn met zeer veel 
fruit, goed geïntegreerd hout en fijne tannines. De 
wijn voor elke dag!

70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Cap de Faugères

Bij een bezoek aan Ch. Faugères (St. Emilion Grand Cru) 
ontdekten we deze rijke, mooie Côtes de Castillon uit St. 
Colombe, van dezelfde eigenaar Silvio Denz. Voor de vinificatie 
wordt een beroep gedaan op het duo Michel Rolland en 
Stephan von Neipperg, wat tevens het grote succes van 
deze wijn verklaart. Bij de leaders van de appelatie en 
absoluut aanbevolen.

Zeer intens purper, violette rand.

Mooie aroma’s van bessen en bramen, fris en zuiver.

Deze wijn is gevinifieerd door het team van Ch. 
Faugères volgens de regels van de kunst en met zeer 
veel precisie. Hij is fruitig en soepel, wat onmiddellijke 
zachtheid en verleiding geeft. Ook de finale is fruitvol 
en aangenaam. Zeer leuke wijn met zeer mooi fruit 
en vele nuances, bovendien perfect gevinifieerd! Lage 
rendementen dit jaar 19hl/ha!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT NIEUW

2020

alc. 14,50 %

Château Alcée

Nicolas Thienport (gekend als wijnmaker op Ch. Larcis 
Ducasse, Ch. Pavie Macquin en Ch. Beauséjour Duffau) kocht 
in juli 2011 3 ha wijngaard in Castillion naast Ch. Monbadon, 
op de top van het kalkplateau. In januari 2014 vergroot hij 
de wijngaard met nabij gelegen percelen in Saint-Philippe-
d’Aiguille op een plateau met afwisselend kalk-klei grond met 
een sokkel van kalk eronder. Heden ten dage is het château 11 
ha groot (10,50 ha in productie). De wijngaard werd volledig 
onder handen genomen: slechte stokken uitgetrokken, nieuwe 
aangeplant, maar met hogere densiteit om de concurrentie 
te bevorderen tussen de stokken en dus diepere wortels 
en betere bessen te hebben. Daarnaast gebeurt nog veel 
opbrengstbeperking en manuele oogst. Ook in de kelders 
gebeurt alles zoals bij een Grand Cru! Tenslotte rijpt de wijn 
12à16 maand in vaten van 225l en 500l, die elk jaar voor de 
helft vernieuwd worden. Alcée is een prachtige verfijnde wijn 
met delicieus fijn fruit dat fris proeft ondanks de warme jaren.

Zeer diepdonker purper.

Heerlijke neus van donker fruit en tabak, minerale 
toetsen en frisheid van het terroir.

Nieuw in ons aanbod primeur en dit omwille van de 
prachtige kwaliteit van deze wijn op het klei-kalk terroir 
van Castillon. Deze terroir was duidelijk een voordeel in dit 
droge, warme jaar. De merlots en de cabernets konden 
water halen uit dit terroir en perfect rijpen. De smaak is 
dan ook subliem, met een enorme concentratie zuiver, 
sappig fruit, zwarte vruchten die als het ware openspatten 
in de mond. Dit alles vermengd met fijne kruiden en een 
frisse zoute toets op het einde waardoor men goesting 
krijgt naar nog een glaasje. Ook de afdronk is subliem. 
Prachtige wijn voor een zeer zacht prijsje. Door de hagel 
in april werd slechts 15 hl/ha geoogst en slechts 1500 
kisten gemaakt voor de hele wereld.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L
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LUSSAC SAINT EMILION & MONTAGNE 
SAINT EMILION & ST. GEORGES ST. EMILION
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Deze terroirs, aan de rand van St. Emilion, die wat frisser gelegen zijn dan in het hart van St. Emilion, waren dit 

jaar ideaal. De grote, lange en warme zomer zorgde voor zeer rijpe druiven met behoud van hun frisheid door die 

frissere terroirs en de koele nachten. Ch. Chéreau heeft hierdoor magnifieke wijn gemaakt en proef zeker ook eens 

hun topcuve l’Egerie de Chéreau. Op Clos de Bouard produceert de dochter van Hubert de Bouard (Ch. Angélus) 

een magnifieke fruitbom met heerlijke smaak. Idem dito voor Ch. Cap St. Georges waar Jean-Philippe Janoueix 

de beste wijn maakt van de appelatie St. Georges St. Emiion met een opvallend zachte, enorm intense, zuivere en 

fruitige smaak. Zeker niet te missen in 2020! Ontdek tevens onze heerlijke nieuwkomer Ch. Indépendance, een 

Montagne St. Emilion van dhr. Alain Aubert, met zeer intense smaak voor de aangeboden prijs.

L’EGERIE DE CHÂTEAU CHÉREAU
CHÂTEAU CHÉREAU
CHÂTEAU CLOS DE BOUARD

CHÂTEAU INDÉPENDANCE
CHÂTEAU CAP SAINT GEORGES



2020

Château Chéreau

Château Chéreau is een familiedomein van de familie Silvestrini 
sinds 1958, toen begonnen de grootouders Aurélien en Regine 
Silvestrini met een klein eigendom van 1ha wijngaard in Lussac 
Saint Emilion. Actueel is het Sabine Silvestrini, dochter van 
Max die er ondertussen 30ha wijngaard, ook in Montagne en 
Pomerol (zie Dom. de la Pointe) het werk verderzet op een zeer 
rigoureuze manier. De nieuwste technieken worden er gebruikt 
met respect voor traditie. De observatie van de wijngaard 
zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk behandelingen moeten 
gebeuren “lutte raisonné”. De oogst gebeurt bij perfecte rijpheid 
en daaropvolgend gebeurt een zeer nauwkeurige triage. Deze 
Château Chéreau wordt gevinifieerd in inox, teneinde het 
fruitige karakter 100% te laten uitkomen. Wie houtlagering 
wenst, kiest beter voor de topcuvée L’Egérie de Chéreau. 
Deze gewone Cuvée is een heel aangename Lussac Saint 
Emilion voor elke dag.

Mooi purper, violette rand met schitterende spiegel.

Zeer expressief, aroma’s van rijp rood fruit, aardbeien, 
framboos. Dit alles zeer zuiver, fris en floraal.

Soepel en zeer fruitvolle wijn met zeer veel charme, 
het terroir komt naar boven, het geeft een mooie 
frisheid aan het sappige fruit dat in het midden zit. 
Alles is mooi in evenwicht, de tannines zijn zacht en 
de finale fruitvol. Een heerlijke lekkernij voor elke dag!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

PRIJS
KWALITEIT

Lussac Saint Emilion

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

l’Egerie de Château Chéreau

Dit is de supercuve van Ch. Chéreau, eigendom van 
dhr. Silvestrini, een eigenaar waar wij reeds 30 jaar mee 
samenwerken wegens de zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding 
van zijn wijnen (Ch. Chéreau, l’Egerie de Ch. Chéreau, Dom. de 
la Pointe). Deze l’Egerie komt in feite van de meest zuidelijk 
gerichte en beste bodems en percelen. De rendementen 
worden er tevens meer beperkt en de oogst gebeurt zeer strikt 
perceel per perceel in kleine loten. Nadien wordt ontzettend 
veel aandacht besteed aan de assemblage en de rijping op 
nieuwe eik. Dit is een wijn met allures van een Grand Cru aan 
een betaalbare prijs en met een mooie bewaarcapaciteit indien 
nodig (10 jaar).

Zeer intens, purper met violette rand en een 
schitterende spiegel.
Fijne aroma’s van rode kersen, ook een minerale toets 
van kalk, maar allemaal zeer zuiver. Nadien florale 
toetsen, heerlijk!
Deze topcuve van Ch. Chéreau heeft duidelijk meer 
structuur (deze is echter wel heel verfijnd), en deze 
structuur zit vol zuiver, krokant fruit dat ook hier zeer 
jeugdig en fris proeft. De rode vruchten domineren 
en er is een zeer mooie frisheid, typisch voor deze 
jaargang en dit terroir. Dit alles maakt de wijn zo 
heerlijk en smakelijk zodat men nog goesting krijgt 
in nog een glaasje. Het hout is perfect geïntegreerd 
in het rijke sap en ondersteunt de wijn. De afdronk is 
lang en opnieuw proef je het frisse, zuivere fruit met 
die minerale toets. Een sterke aanrader!

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Lussac Saint Emilion

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,50 %

Château Clos de Bouard

Het château behoort sinds 2017 toe aan mevr. Coralie de 
Bouard, dochter van dhr. Hubert de Bouard (Ch. Angélus). Het 
gaat hier om een 30 ha eigendom dat ze kocht van de familie 
Castel in Montagne St. Emilion. De wijnstokken hebben een 
gemiddelde leeftijd van 40 jaar. Vader geeft hier de adviezen, 
en net zoals op La Fleur de Bouard (Lalande Pomerol) en Ch. 
Angélus worden hier kleine rendementen toegepast 35 hl/
ha met dubbele triage (manueel met sorteertafel en via een 
optisch oog). Dit zorgt ervoor dat hier topkwaliteit gemaakt 
wordt die evenwaardig is met veel St. Emilion Grand Cru 
Classés. Tenslotte rijpt de wijn net als alle grote wijnen, bijna 24 
maand op 50% nieuwe eik. Het terroir is fantastisch (klei - kalk, 
zoals in St. Emilion) en de wijn toont een enorme concentratie 
door de lage rendementen, strenge triage en oude wijnstokken! 
Er wordt trouwens nog een tweede wijn gemaakt (La Dame de 
Bouard) om de kwaliteit van de eerste nog op te tillen naar een 
extreem niveau.

Zeer intens purper. Ondoorzichtig, violette rand.

Sublieme aroma’s van bosbesjes en bramen, maar 
ook ceder noties en chocolade.

Deze wijn heeft een zeer mooie structuur (fijne, 
zijdezachte tannines), waarin ontzettend veel fruit 
zit dat zuiver proeft en vooral noties geeft van zwart 
fruit vermengd met zachte kruiden (peper, muskaat). 
Het hoge percentage cabernet franc draagt bij tot een 
complexe smaak met een enorme fruitigheid en zeer 
lekker divers met kruiden er doorheen. Ook de finale 
blijft enorm lekker en intens. Aanrader!

66% Merlot, 25% Cabernet Franc, 9% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2035

Montagne Saint Emilion

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Indépendance

Ch. Indépendance is een kleine cru van slechts 3ha in 
Montagne St. Emilion op een terroir van klei-kalk. Bemerk het 
hoge percentage cabernet franc, dat heel wat complexiteit en 
fruitigheid brengen in de wijn, en de cabernet sauvignon kracht 
een bewaarpotentieel. Deze cru is sinds 2018 gevinifieerd en 
eigendom van dhr. Alain Aubert, tevens mede-eigenaar van Ch. 
La Couspaude en zijn eigen kastelen Ch. Hyot, Ch. Ribebon en 
Ch. Jean De Gué (en nog enkele andere die wij niet verdelen).De 
gemiddelde leeftijd van de wijngaard hier is 25 jaar, wat al hele 
mooie intense wijnen oplevert. Gezien de kleine oppervlakte, 
verzorgt de familie de wijngaard als een klein moestuintje, alles 
wordt met de hand gedaan zoals bij de grand crus. Alleen de 
prijs blijft zeer redelijk en is zeer laag voor de geboden kwaliteit.

Ondoorzichtig purper.

Mooie noties van bessen, bramen en bosvruchten. 
Maar ook kruiden, ceder en vanille.

Nieuw in ons assortiment wegens de prachtige 
kwaliteit van deze cru. Vanaf het begin al ontdekken 
we heel veel charme en liefelijkheid. Deze wijn is 
oprecht, met zijn zeer zachte textuur en genereus fruit. 
In het midden ontwikkelden zich fijne fruitsmaken 
met vooral zwarte vruchten (bramen, cassis en 
bosbessen). Gevolgd door een zeer mooie fruitintense 
finale die reeds zeer aangenaam is. Hier krijgt u 
waar voor uw geld!

60% Merlot, 20% Cabernet Franc, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Montagne Saint Emilion

12 x 0.75 L

2020 - 51

LUSSAC EN MONTAGNE



2020

Château Cap Saint Georges

Dit domein was vroeger eigendom van de familie Geens (eerder 
onder de naam Ch. Cap d’Or), een naam die bij vele mensen 
nog steeds een belletje doet rinkelen. Jean-Philippe Janoueix 
is er sinds 2014 eigenaar. Hij poogt van dit domein binnen de 
randgemeenten van St. Emilion een pareltje te maken. Het 
terroir van 19ha, met een samenstelling klei-kalk, een zuidelijke 
expositie (12ha) en een zuid-oostelijke expositie (7ha) leent 
zich hiertoe perfect. Maar dit is niet alles! De wijnstokken zijn 
gemiddeld 33 jaar oud en de zeer lage rendementen (44hl/
ha) leveren een zeer intense en complexe wijn vol materie en 
finesse. Jean-Philippe, perfectionist zoals we hem kennen van 
Ch. Croix Mouton, Ch. La Confession en Ch. Croix St. George, 
gebruikt tenslotte de technieken van de Grand Cru’s om hier te 
vinifiëren: manuele oogst, encuvage middels zwaartekracht, 
ontblading, groene oogst, 2de wijn maken om de eerste 
te verbeteren, enz... kortom dit is een absolute aanrader 
voor uw kelder.

Zeer diepdonker purper, violette rand, 
schitterende spiegel.
Aroma’s van rode kersen (rijp) maar ook 
noties van zoethout.

Het dynamisme en de kennis van de eigenaar die 
zonder enige toegift zijn wijnen vinifiëert, zorgen voor 
een zeer verleidelijke, soepele wijn, extreem fruitig. 
Alles is mooi in balans en de afdronk is opnieuw 
fruitvol, zuiver en zacht. Zeer mooie wijn voor wie 
houdt van zachte, volle wijnen met veel fruit.

84% Merlot, 8% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2032

PRIJS
KWALITEIT

Saint Georges Saint Emilion

alc. 14,48 %
6 x 0.75 L

52 - 2020

ST. GEORGES ST. EMILION
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EMILION
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Als er een regio is met exceptionele kwaliteit in 2020, dan is het St. Emilion. De merlots bereiken in 2020 een 

absoluut summum in kwaliteit, waardoor ze zorgen voor een gigantische reserve delicieus fruit dat uitzonderlijk 

puur en elegant proeft, en dat in combinatie met een heel mooie frisheid. Dat terwijl de cabernets francs zeer 

kleine besjes waren, en wijnen gaven met extreme concentratie, een groot potentieel hadden, maar zeer zacht 

geëxtraheerd dienden te worden. Ze dragen bij tot heerlijke aroma’s van bosaardbeien en ander rood fruit, tabak 

en zeer mooie fruitimpressies in de mond, naast structuur en lengte. Heel edel, als hij rijp is en dat was hij, dit 

bezorgde de meeste wijnen een extreme complexiteit en geeft ze een enorm bewaarpotentieel. Terwijl de grote 

namen een wijn presenteren die grenst aan de perfectie, leveren de goedkopere wijnen extreem veel kwaliteit voor 

uw geld!

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
PETIT CHEVAL
CHÂTEAU AUSONE
LA CHAPELLE D’AUSONE
CHÂTEAU PAVIE
ARÔMES DE PAVIE
CHÂTEAU ANGÉLUS
LE CARILLON DE L’ANGÉLUS
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR
   DUFFAU LAGAROSSE
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR BÉCOT
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
CHÂTEAU CLOS FOURTET
CLOSERIE DE FOURTET
CHÂTEAU VALANDRAUD
VIRGINIE DE VALANDRAUD
CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
CHÂTEAU FIGEAC
PETIT FIGEAC
CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE
CLOS LA GAFFELIÈRE

CHÂTEAU BÉLAIR MONANGE
CHÂTEAU CANON LA
   GAFFELIÈRE
LA MONDOTTE
CHÂTEAU LARCIS DUCASSE
CHÂTEAU TROTTE VIEILLE
CHÂTEAU CANON
CHÂTEAU PAVIE DÉCESSE
CHÂTEAU LAROZE
CHÂTEAU SOUTARD
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
CHÂTEAU GRAND MAYNE
CLOS DE L’ORATOIRE
CHÂTEAU VILLEMAURINE
CHÂTEAU LA SERRE
CHÂTEAU LA COUSPAUDE
CHÂTEAU FOMBRAUGE
CLOS LA MADELEINE
CHÂTEAU MONBOUSQUET
CHÂTEAU SAINT GEORGES
   CÔTE PAVIE

CHÂTEAU BELLEVUE
CHÂTEAU DE PRESSAC
CHÂTEAU DASSAULT
CHÂTEAU LARMANDE
CHÂTEAU DESTIEUX
CHÂTEAU GRAND PONTET
CHÂTEAU BARDE HAUT
CHÂTEAU BELLEFONT BELCIER
CHÂTEAU FLEUR CARDINALE
CHÂTEAU FAUGÈRES
CHÂTEAU PÉBY FAUGÈRES
CHÂTEAU GRAND CORBIN
   DESPAGNE
CHÂTEAU SANSONNET
CHÂTEAU LA CLOTTE
CHÂTEAU LA MARZELLE
CHÂTEAU LES GRANDES
   MURAILLES
CHÂTEAU CORBIN
CHÂTEAU LA TOUR FIGEAC
CLOS DES JACOBINS

CHÂTEAU FONPLÉGADE
CHÂTEAU BERLIQUET
CHÂTEAU LAROQUE
CHÂTEAU QUINAULT L’ENCLOS
CLOS SAINT MARTIN
CHÂTEAU FONROQUE
CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU
CHÂTEAU JEAN FAURE
CHÂTEAU LE PRIEURÉ
CHÂTEAU LA COMMANDERIE
CHÂTEAU QUINTUS
DRAGON DE QUINTUS
CHÂTEAU LA CONFESSION
CHÂTEAU GRAND BARRAIL
   LAMARZELLE FIGEAC
TERTRE RÔTEBOEUF
CHÂTEAU BELLEVUE MONDOTTE
CHÂTEAU MONTLABERT
CHÂTEAU HAUT GRAVET
CHÂTEAU MOULIN
   SAINT GEORGES

CHÂTEAU FONBEL
LE DÔME
CHÂTEAU HAUT BRISSON
CHÂTEAU CROIX DE LABRIE
SAINTAYME - SAINTEM
CHÂTEAU GODEAU
CHÂTEAU CROQUE MICHOTTE
CHÂTEAU MANGOT
CHÂTEAU MANGOT TODESHINI
   DISTIQUE
CHÂTEAU PEYMOUTON
CHÂTEAU TOUR
   ST. CHRISTOPHE
CHÂTEAU LES GRAVIÈRES
LYNSOLENCE
CHÂTEAU TEYSSIER
CHÂTEAU LAFORGE
VIEUX CHÂTEAU MAZERAT
CHÂTEAU CANDALE
CHÂTEAU L’ARCHANGE
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2020

alc. 14,20 %

Château Cheval Blanc

Deze cru is eigendom van de Belg Albert Frère en Bernard 
Arnault. Het is Pierre Lurton (van de tak van Dominique 
Lurton) die er de wijn vinifieert (net als in Château d’Yquem). 
Deze topwijn wordt gevinifieerd in de ultra moderne nieuwe 
chais van de architect Christian de Portzamparc. 50 speciaal 
gevormde (tronconische) betonnen cuves staan in voor een 
microvinificatie per perceel. Er werd gekozen voor beton omdat 
dit een goede thermische isolatie heeft en een tronconische 
vorm omdat dit voor een zachtere extractie van de bessen zorgt 
voor een betere gisting. Ook wordt alles gevinifieerd met het 
principe van de zwaartekracht (dus de wijn of bessen worden 
niet meer omhoog gepompt). Een gigantische investering ten 
dienste van de kwaliteit!

Notitie van het kasteel: “zwart fruit vermengd zich met 
kruiden (‘garrigue’ en peper) en munt.”

Niet geproefd, notitie van het kasteel: de aanzet is 
warm en opulent. De kracht en de volheid van deze 
wijn zijn opmerkelijk, de wijn heeft een grote lengte 
dankzij een rijke en volle tanninestructuur. De wijn 
heeft een indrukwekkende finale.

65% Merlot, 30% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé A

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,30 %

Petit Cheval

Deze tweede wijn van Ch. Cheval blanc wordt in heel kleine 
mate geproduceerd van de jonge wijnstokken op het terroir. 
Ook wij hebben maar enkele kistjes van 6 flessen per jaar dus 
snel wezen is de boodschap. Hij reflecteert perfect de stijl van 
de eerste wijn, alleen is hij sneller drinkklaar.

Notitie van het kasteel: de neus bevat heel wat rode 
vruchten, de frisheid is ongelofelijk.

Notitie van het kasteel: De aanzet is direct en zeer 
precies en gaat over in een midden dat overvloedig 
is en teder met tannines die omhuld zijn en die de 
wijn brengen naar een sappige, krokante finale die 
delicieus is. De finale is fruitig en complex.

59% Cabernet Franc, 41% Merlot

Openen vanaf 2026 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,70 %

Château Ausone

Deze magnifieke cru van 7ha ligt in het midden en op het 
hoogste punt van Saint Emilion. De naam vindt zijn oorsprong 
bij de dichter Ausonius die hier verbleef. Alain Vauthier en sinds 
2005 ook zijn dochter Pauline, vinifiëren hier in hun nieuwe 
cuverie perceelsgewijs. Hun consultant is Michel Rolland. Het 
terroir is één van de beste van St. Emilion, klei-kalk op een dikke 
laag van kalk, wat ervoor zorgt dat de wijn een ongelofelijke 
en unieke volheid heeft zonder verlies van delicaatheid en 
finesse. Helaas wordt er slechts weinig van gemaakt, maar dit 
maakt dan van de wijn ook een goede belegging. Lees ook de 
commentaar van de schitterende tweede wijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in onze selectie 
wegens constant extreem goed kwaliteit!

50% Cabernet Franc, 50% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé A

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,30 %

La Chapelle d’Ausone

De kwaliteit van de tweede wijn van Ch. Ausone is dermate 
hoog, dat hij kan concurreren met veel Premier Grand Cru 
Classés. Immers deze wijn komt van hetzelfde topterroir, van 
dezelfde vinificatieploeg, alleen de wijnstokken zijn jonger 
(gemiddeld 15 jaar oud). De wijnen van Ausone en Chapelle 
d’Ausone zijn in overgang naar bio.

Niet geproefd, maar opgenomen in onze selectie 
wegens zeer hoge kwaliteit. Bemerk het zeer hoge 
percentage cabernet franc (60%), ideaal voor de 
liefhebbers van dit nobele druivenras en gevinifieerd 
volgens de regels van de kunst!

60% Cabernet Franc, 35% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

54 - 2020

SAINT EMILION
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2020

alc. 14,82 %

Château Pavie

De cru behoort sinds 1997 toe aan Gérard Perse, die tevens 
eigenaar is van Ch. Pavie Décesse, Ch. Monbousquet en Clos 
Lunelles. Sindsdien kent de cru enorm veel succes. De stijl van 
deze wijn wordt bepaald door de zoektocht naar zeer rijp fruit, 
stevige extractie en luxueuze rijping op 80% nieuwe eik. Ch. 
Pavie is geen wijn voor onmiddellijk plezier, maar heeft baat 
bij wat kelderrust om zich te ontplooien. De cru heeft twee 
terroirs. Het klei-kalkplateau 85 meter boven de Dordogne met 
een onderliggende kalklaag en de helling van de Côte Pavie met 
een bodem die bruin is en iets fijnere textuur heeft, maar ook 
klei-kalk. De eerste levert het volume en de rondeur, de laatste 
brengt de frisheid. Het geheel is magnifiek, de rendementen 
zijn heel laag (38 hl/ha). De cru werd in 2012 gepromoveerd 
tot Premier Grand Cru Classé A. Hierdoor kwam hij naast Ch. 
Ausone en Ch. Cheval Blanc te staan in het klassement.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant extreem hoge kwaliteit, zeker in dit 
jaar waar de St. Emilion wijnen extreem lekker zijn!

50% Merlot, 34% Cabernet Franc, 16% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé A

6 x 0.75 L

2020

alc. 15,00 %

Arômes de Pavie

Deze tweede wijn van Ch. Pavie, is tevens afkomstig van het 
grote terroir van Ch. Pavie, en wordt gevinifieerd door hetzelfde 
team en op dezelfde krachtige wijze. Alleen zijn de wijnstokken 
waarvan de bessen komen iets jonger, wat de wijn iets lichter 
maakt dan de krachtige eerste wijn. Vergis u niet, ook hier 
zijn de rendementen zeer laag 42hl/ha en is de concentratie 
enorm en veel intenser dan bepaalde eerste wijnen van 
andere St. Emilions. De prijs is ook meer haalbaar, waardoor 
u toch een zeer goede indruk kunt krijgen van de stijl en de 
kwaliteit van Ch. Pavie.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens constant 
extreem hoge kwaliteit van deze tweede wijn. 
Bemerk het hoge percentage cabernet franc, voor de 
liefhebbers van dit edele druivenras!

50% Merlot, 50% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Angélus

Deze cru is eigendom van Hubert de Bouard, een fantastische 
wijnmaker en tevens adviseur op verschillende andere 
domeinen. De laatste jaren volgen de topwijnen elkaar hier 
op, telkens met een enorme rijkdom en concentratie aan 
fijn fruit. Het terroir is schitterend gelegen met een bodem 
samengesteld uit klei-kalk. De wijn kan zonder problemen heel 
erg lang bewaren (enkele van mijn klanten getuigen dat zij 
reeds erg oude jaargangen hebben geproefd en waren razend 
enthousiast). Het resultaat van deze kwaliteit werd in 2012 
beloond met een promotie in het klassement van St. Emilion 
Grand Cru Classé ‘B’ naar ‘A’, en voegt zich zo bij Ch. Ausone en 
Ch. Cheval Blanc.

Compleet ondoorzichtig purper, schitterende spiegel.

In de neus ontdekt men reeds de grootsheid van deze 
wijn: zeer expressief veel zwarte vruchten, bramen, 
bosbessen, boysenberries, frisse pruim maar ook 
kruiden en floraal (viooltjes en pioenroos).

Als er één wijn is in jaargang 2020 waarvan ik bijna 
van omvergeblazen ben, dan is het toch wel Ch. 
Angélus! Nog nooit proefde ik hem zo rijk, complex 
en intens, zonder evenwel zijn elegantie en finesse 
te verliezen. Deze wijn wordt werkelijk een legende, 
vanaf de aanzet worden de papillen overspoeld door 
overvloedig fris fruit, sappig, zuiver met fijne tannines! 
Alles is dermate fijn en op zijn plaats, dat het nu 
al aangenaam is om hem te proeven! De finale is 
oneindig en van zeer hoog niveau. Bravo!

60% Merlot, 40% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé A

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Le Carillon de l’Angélus

Het succes van Ch. Angélus heeft gevolgen gehad voor de 
prijs, die zeer hoog opgelopen is. Daarom is deze tweede wijn 
het beschouwen waard. Hij geeft een zeer goede impressie 
van de stijl van de eerste wijn, is iets minder bombastisch, dus 
sneller toegankelijk. Gemaakt door het team van Ch. Angélus. 
Vanaf 2020 werd een nieuwe cuverie (thermogereguleerd) in 
gebruik genomen voor de 2de wijn en wordt er nog strenger 
geselecteerd. Er wordt nu ook al een derde wijn gemaakt, 
waardoor de kwaliteit van de tweede wijn nog hoger is 
dan vroeger. Ook bevat deze tweede wijn deels de merlots 
afkomstig van een 5ha groot terroir naast Ch. Figeac.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Sublieme neus van kleine rode vruchten (framboos, 
kersen, bosaardbei), maar ook donkere vruchten en 
kruiden (peper, muskaat).

Voor de tweede keer wordt Carillon d’Angélus 
gevinifieerd in een gloednieuwe chais in St. Magne de 
Castillon met de nieuwste technieken en niet alleen 
het fruit van de jonge wijnstokken van Ch. Angélus 
gaat hier in de cuves, maar ook de bessen van een 
terroir van 5ha naast Ch. Figeac zorgen ervoor dat 
dit een zeer intense, volumineuze wijn is vol van het 
fijne, krokante fruit, zeer delicieus en ondanks de grote 
concentratie toch zeer fris en knapperig. Een absolute 
aanrader voor wie de eerste wijn te duur vindt.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN OUT
SIDER

BELEGGINGS
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2020 - 55

SAINT EMILION
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2020

alc. 14,50 %

Château Beauséjour Bécot

Dit château, gelegen in het hart van St. Emilion, geniet van een 
excellent kalkterroir, wat zorgt voor een enorme verfijnde maar 
intense Saint Emilion. Een stijl die enkel de grootste St. Emilions 
hebben. Gérard Bécot is sinds 2 januari 2014 op pensioen en het 
is nu zijn schoonzoon, Julien Barthe, die de algemene directie 
over het domein heeft. De broer van Gérard, Dominique Bécot, 
staat aan het hoofd van de werken in de wijngaard. Ook de 
kinderen van Dominique, zoon Pierre en dochter Caroline, werken 
op het domein. De kwaliteit steeg de laatste 5 jaar enorm. Sinds 
jaargang 2017 wordt de cru niet langer geadviseerd door Michel 
Rolland maar door Thomas Duclos van Oeno Team. Het is ook 
in 2017 dat Juliette Bécot haar man Julien kwam vergezellen en 
de wijn een nieuwe stijl bezorgde: meer frisheid en zachter van 
textuur, zonder evenwel de rijkdom en de structuur van de wijn 
te verliezen. Hierdoor heeft de cru de titel “Rising Star” van de 
appelatie verworven en dit nog steeds tegen een heel goede prijs, 
waardoor hij voor de wijnliefhebber betaalbaar blijft.

Niet geproefd, doch aangeboden omdat dit een 
“Rising Star” is in de appelatie en heel veel kwaliteit 
biedt voor zijn prijs!

85% Merlot, 13% Cabernet Franc, 2% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,60 %

Château Beauséjour  
Duffau Lagarosse

Ch. Beauséjour Duffau Lagarosse omvat een wijngaard 
van 6,20 ha in het centrum van St. Emilion met een zeer 
kalkhoudend terroir, zowel op het plateau als op de helling 
die zuid-westelijk gericht is, en die geniet van een perfecte 
expositie t.o.v. de zon en een fris terroir dat water afgeeft 
als er grote droogte is. Het kasteel behoorde toe aan de 
familie Duffau-Lagarosse en tot wijnjaar 2020 werd de wijn 
gevinifieerd door Nicolas Thienpont (Ch. Pavie Macquin, Ch. 
Larcis Ducasse,...). Begin 2021 werd het eigendom te koop 
gesteld en er waren veel geïnteresseerde kandidaten, maar 
finaal heeft (in april 2021) de familie Courtin-Clarins (van de 
cosmeticagroep ‘Clarins’) het eigendom verworven en hebben 
ze de jonge landbouwster Joséphine Duffau-Lagrosse (één van 
de erfgenamen) aangeduid als dirigent van het eigendom. De 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 40 jaar en dit geeft 
samen met het fantastisch terroir en de supervinificatie een 
exceptionele wijn.

Niet geproefd, doch opgenomen in het aanbod 
wegens de constant hoge kwaliteit van deze wijn de 
afgelopen jaren. Het rendement was zeer laag 22 
hl/ha, waardoor er dus heel weinig geproduceerd 
word. Snel wezen is de boodschap, want 2020 is 
exceptioneel goed in St. Emilion! Slechts 15.000 
flessen werden geproduceerd dit jaar!

81,5% Merlot, 18,5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN

56 - 2020

SAINT EMILION



COUP
DE CŒUR

2020

Château Troplong Mondot

Dit château was geruime tijd in handen van Christine Valette 
en haar man Xavier Pariente. In april 2014 is Christine, na een 
zware strijd tegen kanker, overleden aan de zeer jonge leeftijd 
van 57 jaar. Het was Christine Valette en haar man die deze 
cru gehesen hebben tot de rang Premier Grand Cru Classé 
in 2006, dankzij een spectaculaire vooruitgang in de kwaliteit 
van deze wijnen de laatste 10 jaar. Het terroir van Ch. Troplong 
Mondot ligt boven op het hoogste punt van de Côte Pavie, 
in Saint Laurent de Combes, waar de grootste wijnen van 
Saint Emilion worden gemaakt. Ch. Troplong Mondot is een 
zeer diepe, delicate maar sensuele en volle wijn die heel goed 
bewaart. In de zomer 2017 werd dit eigendom gekocht door 
de verzekeringsmaatschappij Scor tegen een gigantisch hoge 
prijs per hectare (schatting meer dan 5 miljoen euro/ha). Het is 
actueel directeur Aymeric de Gironde (ex Ch. Cos d’Estournel) 
die er de leiding heeft.

Zeer intens purper, violette rand, ondoorzichtig.

Heerlijke aroma’s van cassis, zwarte kersen, bramen, 
alles fris en zuiver.

Bij deze wijn had ik een echt “Wow” effect en ik denk 
dat dit de beste Ch. Troplong Mondot is van de 
afgelopen jaren, in de “nieuwe stijl”, waarbij het fruit en 
de delicieuze expressie ervan centraal staan. Vanaf de 
aanzet tot het einde ontdekt men werkelijk een bom 
van rijp, fijn en zuiver fruit, welke stapsgewijs groeit en 
opleeft. Bij elke luchttrekking ontdekt men nog meer 
nuances en toetsen in dit delicieuze geheel. Alles is zeer 
puur, compact en kraakvers, kortom heerlijk! Ook de 
finale blijft zeer intens, rijk, zuiver en fris. Grote klasse, 
deze wijn mag zeker niet ontbreken in uw kelder!

85% Merlot, 13% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Clos Fourtet

Na jarenlang eigendom te zijn geweest van de familie Lurton, 
ging deze magnifieke cru in 2001 over in handen van Philippe 
Cuvelier, ook eigenaar van Ch. Poujeaux (Moulis). De wijngaard 
van 20ha is magnifiek gesitueerd tegen de kerk in het centrum 
van St. Emilion en heeft dus een superterroir van klei-kalk 
met kalkonderlaag. Onder het nieuwe regime worden de 
rendementen zeer sterk beperkt (32hl/ha) en met de hulp 
van wonderconsultant Stéphane Derenoncourt wordt een 
fantastische, zeer verfijnde en intens geconcentreerde wijn 
gemaakt, zijn rang van Premier Grand Cru Classé waard. Sinds 
eind vorig jaar is er een nieuwe directeur, dhr. Emmanuel de 
Saint Salvy (ex-Bellefont Belcier) die er de leiding heeft, in plaats 
van dhr. Tony Ballu, die op pensioen ging.

Zeer intens purper, violette rand met 
schitterende spiegel.
Heerlijke neus met zeer mooi fruit, fris en mineraal, 
maar ook florale toetsen, subliem!

Deze cru bezorgde mij een “Wow” effect tussen alle 
Saint-Émilions die ik proefde in Brussel, waar de Union 
des Grands Crus een degustatie had georganiseerd. 
Het heerlijke van in de neus was maar een voorbode 
voor deze exceptionele wijn: hij overstelpte de mond 
met een enorme concentratie zuiver fruit die een 
sublieme finesse had en delicieus, sappig en fris/
krokant doorging tot in de magnifieke, ellenlange 
finale. Deze zeer complexe en fijne wijn is één van de 
indrukwekkendste van de appelatie in 2020.

90% Merlot, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

2020

Closerie de Fourtet

Deze tweede wijn geeft een zeer goede impressie weer van het 
magnifieke terroir van 20 ha, dat gelegen is tegen de kerk van 
St. Emilion. De kalkrots zorgt voor een heel mooie mineraliteit 
en verfijning, ook in deze tweede wijn. 20% van de oogst gaat 
jaarlijks in deze cuvée.

Niet geproefd, maar opgenomen in de catalogus 
wegens de zeer hoge kwaliteit van de 1ste wijn in 
2020 en de geslaagdheid van de appelatie St. Emilion 
in 2020 in het algemeen.

88% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN

2020 - 57

SAINT EMILION



2020

alc. 14,50 %

Virginie de Valandraud

Deze tweede wijn van Ch. Valandraud werd gecreëerd in 1992 
en is genoemd naar de dochter van de eigenaar Jean-Luc 
Thunevin. De bessen komen van dezelfde wijngaard en de 
wijn wordt gemaakt door hetzelfde team, maar in dit geval 
worden de jongste wijnstokken gebruikt. De wijn wordt 20 
maanden gerijpt op nieuwe eik, wat 10 maanden minder is dan 
voor de eerste wijn. Virginie de Valandraud is hierdoor sneller 
toegankelijk dan de grote broer, maar geeft wel een goede 
expressie van de stijl van de eerste wijn weer.

Niet geproefd, maar toch aangeboden gezien de 
zeer geslaagde 1ste wijn van het kasteel, de zeer 
exceptionele kwaliteit van de wijnen van St. Emilion 
in 2020 en de goede scores van de critici: James 
Suckling (93-94) - Bettane + Desseauve (94-95).

80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2024 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Pavie Macquin

Deze 15ha grote wijngaard op het centrale plateau van St. 
Emilion is uit klei-kalk samengesteld en levert grootse wijnen. 
Mede dankzij het succesvolle duo Stéphane Derenoncourt en 
Nicolas Thienpont is deze cru in 2006 terecht gepromoveerd 
naar Premier Grand Cru Classé. Absolute top! Pas op: slechts 
weinig kistjes beschikbaar.

Compleet ondoorzichtig purper, violette schijn.

Enorm expressief en compleet, het fruit springt in de 
neus, donker fruit, mineraliteit, kruiden, reglisse.

Twee keer geproefd en consistent dezelfde 
vaststelling: dit is een enorme wijn, met een aanzet 
van rijp fruit, complex, kruidig en tegelijk fris, mineraal 
dankzij het grote terroir. Zowel de merlots proeven 
enorm rijp doch fris en vullen de mond extreem, terwijl 
de cabernets zorgen voor extra smaken van fruit en 
kruiden. Het geheel is zeer explosief en uitbundig 
maar verliest nooit zijn fijnheid en frisheid. Ook de 
finale is extreem lang, fruitig en verfijnd. Ook hier een 
echt ‘wow’-gevoel!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,90 %

Château Figeac

Ch. Figeac was onder leiding van Thierry de Manoncourt 
jarenlang een referentie in St. Emilion. In augustus 2010 
overleed hij jammergenoeg. Zijn dochter Laure en schoonzoon 
Eric d’Aramon kwamen toen aan het roer en zetten sindsdien 
het levenswerk van de heer Manoncourt verder. Sinds het 
nieuwe klassement van St. Emilion, waarbij Ch. Figeac niet 
gepromoveerd werd naar Premier Grand Cru Classé A (ipv. B) 
werd de heer d’Aramon door de weduwe Manoncourt en haar 
vier dochters afgezet. Een nieuwe directeur (Frédéric Faye), een 
extra gerant (Jean-Valmy Nicolas, mede-eigenaar van Ch. La 
Conseillante) en de adviezen van Michel Rolland hebben het 
imago van de cru fors verbeterd.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Prachtige geuren van zuiver, rijp fruit maar ook 
noties van cacao, tabak en chocolade. Ook hints van 
kruiden. Zeer complex!

Voor de derde keer opnieuw dit jaar een “Wow” voor Ch. 
Figeac, die niet ophoudt met de successen aaneen te rijgen. 
Ik denk dat het moeilijk is om nog een uitzonderlijkere 
kwaliteit te hebben dan dit! Vanaf de aanzet overweldigt 
hij de volledige mond. Heerlijke noties van bramen en 
frisse bosbessen, woudvruchten, bosaardbeien maar 
ook fijne kruiden en toetsen van cacao in de mond. Het 
geheel ontploft telkens weer opnieuw bij luchtintrekking. 
De cabernets proeven zeer rijp en zijn zeer energiek en 
fris. De merlots vullen de mond volledig. Deze diversiteit in 
druivenrassen en het topterroir maken dat Figeac een zeer 
complexe wijn is met grote diepte en lengte. Een topper!

37% Merlot, 32% Cabernet Franc, 31% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 15,00 %

Château Valandraud

Na een carrière van 12 jaar als bankbediende, daarna kruidenier en 
restaurateur in St. Emilion om daarna te eindigen als négociant-handelaar in 
wijnen, stort Jean-Luc Thunevin zich in het avontuur van Ch. Valandraud. In 
1989 beslist hij om samen met zijn partner Murielle zijn eigen wijn te maken 
en vindt een terroir op de heuvel van Fongaban (de naam Valandraud is een 
samentrekking van ‘Vallon’ en ‘Andraud’, de naam van zijn partner). In 1990 had 
hij nog geen chais, dus droeg hij de vruchten naar de coöperatieve. In 1991 
maakten ze de wijn in een atelier van hun huis, dat ze de ‘garage’ noemden, 
een oude vinificatiekelder van de familie Bécot. Dit is hoe de term ‘garagewijn’ 
werd geboren, temeer dat de chai afgesloten was als een garage. Doordat 
Thunevin geen grote middelen had (hij had bijvoorbeeld geen ontrister) werden 
de bessen met de hand geplukt, wat toen al een goede selectie was, slechte 
bessen werden immers reeds geweerd. Ook pompen had hij niet, dus moest 
hij handmatig de bessen in de cuves gieten. Het zwaartekrachtprincipe werd 
hier noodgedwongen al een feit. Tenslotte had hij geen grote cuves en moest 
hij opnieuw noodgedwongen de malolactische gisting in kleine barriques 
laten gebeuren, een systeem dat nu ook veel opgang kent. Al deze toevallige 
factoren droegen bij tot een prachtige wijn die lovende pers kreeg, en die 
hoewel het terroir niet gekend was, nu geklasseerd werd tot Premier Grand Cru 
Classé in het nieuwe klassement van 2012.

Zeer intens purper, violette rand.

Reeds voor het walsen zeer expressief, veel donker 
fruit, rijp & zuiver, notie van tabak.

Wat zijn de St. Emilions toch mooi in 2020! Deze 
cru heeft duidelijk de goede weg gevonden qua stijl 
want dit is een sublieme wijn met zeer veel rijp fruit, 
dat nog verder groeit en complexer wordt met meer 
nuances na luchtintrekking. Het fruit is zeer fris, 
het kraakt in de mond (alsof het openbarst terwijl 
men proeft). De donkere fruitimpressies samen met 
kruiden en reglisse, geven de wijn een zalige smaak 
en dit in combinatie met een fluwelige structuur. 
Ook de finale is enorm lang en magnifiek. Een echte 
aanrader van formaat!

90% Merlot, 7% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN

58 - 2020

SAINT EMILION



2020

alc. 13,50 %

Petit Figeac

Petit Figeac (de naam komt van een perceel in het hart van de 
wijngaard) afkomstig van de bessen van de jonge wijnstokken 
van het grote terroir van Ch. Figeac. Deze tweede wijn is 
gemaakt door dezelfde ploeg als de eerste wijn. De oogst, 
vinificatie en botteling gebeurt met dezelfde veeleisende 
richtlijnen als de grote wijn! Deze tweede wijn heeft een 
onmiskenbare charme en een mooie zachtheid in de mond, een 
stijl die veel toegankelijker is met behoud van de geraffineerde 
geest van de grote wijn. Centraal staat de expressie van het 
fruit en de finesse van de tannines, om u veel plezier te bieden.

Niet geproefd, maar opgenomen in het assortiment 
door de grote kwaliteit van de 1ste wijn en de 
uitzonderlijke gelaagdheid van St. Emillon in het 
algemeen in 2020.

71% Merlot, 19% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

2020 - 59

SAINT EMILION

Deze nieuwe chais van Château Figeac verwelkomt binnenkort de eerste oogst 2021!



COUP
DE CŒUR

2020

Château Bélair Monange

Deze cru van 23,5ha bevindt zich naast Ch. Ausone en heeft 
een kalkbodem op het plateau en een klei-kalksamenstelling 
op de hellingen. De cru was lange tijd eigendom van de familie 
Dubois-Challon (sinds 1916) tot dat mevrouw Dubois-Challon 
het château schonk bij haar overlijden in 2003 aan dhr. Delbeck. 
In 2008 kwam het domein in handen van de familie Moueix (Ch. 
Petrus), die de naam van de grootmoeder van Christian Moueix 
“Monange” toevoegde aan de naam Ch. Bélair van weleer. Nu 
is het de équipe van het huis Moueix onder leiding van Eric 
Murisasco die de wijn vinifieert. De cru heeft sindsdien nog 
meer structuur zonder zijn grote elegantie te verliezen. Onlangs 
werd het terroir van buur Ch. Magdeleine, ook eigendom van 
Moueix, geïntegreerd in Ch. Bélair Monange.

Zeer donker purper, violette rand.

Enorm complexe neus van zuiver fruit (bosbessen en 
cassis, zwarte kersen) maar ook bloemengeuren en 
noties van blonde tabak. Zeer verfijnd.

Ch. Bélair Monage behoort in 2020 tot de absolute 
toppers met zijn ongelofelijke concentratie rijp fruit 
dat fris, mineraal, delicieus proeft en een perfecte 
weerspiegeling geeft van het grote terroir. Na 
luchtintrekking blijft de smaak exploderen en ontdekt 
men nog meer nuances in de zachte fruitsmaken. 
De tannines zijn zo fijn dat je ze haast niet merkt, 
alhoewel ze aanwezig zijn en zorgen voor potentieel. 
Ook de finale is ellenlang en belooft een zeer 
grote toekomst.

98% Merlot, 2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Canon la Gaffelière

Deze cru, eigendom van dhr. Stephan Von Neipperg, is sedert 
het nieuwe klassement van 2012 gepromoveerd tot Premier 
Grand Cru Classé. Terecht, want de eigenaar heeft door strenge 
selecties en lage rendementen, de kwaliteit heel hoog gebracht. 
Het terroir is voor een gedeelte zeer kwalitatief (klei-kalk), maar 
het vlakkere gedeelte aan de voet van de helling met klei-zand 
is qua samenstelling zeer filtrerend en warm. Hier heeft hij 
cabernet franc aangeplant die het opmerkelijk goed doet en die 
bijdraagt aan de kracht en de aromatische complexiteit van de 
wijn, naast de opulente en mondvullende merlot. De cabernets 
dragen tevens bij tot de elegantie en de natuurlijke finesse 
van Ch. Canon La Gaffelière. Vanaf jaargang 2015 is de wijn 
bio-gecertificeerd.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

De neus heeft alle tekenen van een uitzonderijke 
wijn: zeer mooi, zuiver fruit, floraal (viooltjes) en ook 
kruiden (peper).

Volgens mij is dit één van de grootste Ch. Canon La 
Gaffelières van de afgelopen jaren! Vanaf de aanzet 
is hij zeer volumineus met veel krokant fruit. Deze 
genereuze smaken van vooral zwarte vruchten 
(bramen, bosbessen, zwarte kersen) zijn zeer puur en 
delicieus. Hoogstwaarschijnlijk door de biologische 
werkwijze, en ze worden nog intenser en complexer 
naar het einde toe. Alle druivenrassen proeven zeer 
rijp, de wijn proeft zijdezacht en heeft een enorme 
lengte en diepgang. Een legendarische wijn! Absolute 
aanrader, rendement 32hl/ha.

55% Merlot, 30% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château La Gaffelière

Het domein behoort reeds meer dan vijf eeuwen toe aan de 
familie Malet de Roquefort. Het terroir is mooi gelegen op de 
helling (iets lager dan Ausone) en een gedeelte ligt in de vlakte. 
In het verleden was het château wat kwalitatief onregelmatig, 
maar sinds men beroep doet op Stéphane Derenoncourt voor 
de vinificatie staat hij weer tussen de mooiste wijnen van de 
appelatie. Sinds 2004 werd er meer cabernet franc aangeplant 
waardoor deze nu 35% van de wijngaard omvat, welke de 
laatste jaren in de assemblage fors is verhoogd, om deze 
wijn meer complexiteit en structuur te geven met een volle 
expressie van het terroir.

Zeer mooi purper violet met schitterende spiegel.

Sublieme aroma’s van krokant fris fruit maar ook zeer 
floraal en noties van tabak. Een feest!

Eén van de vedetten van jaargang 2020, deze Ch. 
La Gaffelière heeft zeer veel elegantie en zuiverheid 
in het fruit, dat rode en zwarte fruitimpressies geeft 
vanaf het begin tot in de lange finale. Na luchtinname 
nog meer van al dit lekkers, zuiver fruit dat fris proeft 
binnen een heel fijn tanninekader met een zeer 
zacht mondgevoel. De finale is lang, blijvend en zeer 
complex! 42 hl/ha rendement. Bravo!

60% Merlot, 40% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Clos La Gaffelière

Sinds 1985 bestaat Clos la Gaffelière, deze tweede wijn komt 
voor 90% van wijngaarden aan de voet van de hellingen en hij 
wordt door hetzelfde team en met dezelfde eisen geoogst en 
gevinifieerd als de eerste wijn. Vaak worden ook de bessen van 
de jonge wijnstokken op de kalkhellingen erbij gevoegd, wat 
zorgt voor een minerale toets. De wijn bestaat overwegend 
uit merlot (90%) aangevuld met cabernet franc. Hij is sneller 
toegankelijk en heeft een zeer fruitvolle en zachte smaak.

Diepdonker purper, violette rand.

Floraal, maar ook rijp fruit (aardbeien, bosbessen).

Deze tweede wijn van Ch. La Gaffelière heeft een zeer 
zachte textuur, de tannines zijn heel fijn en het fruit 
proeft rijp en tegelijk fris, lekker en delicieus, mooi 
geconcentreerd. Op het einde is er ook een “coté 
saline” (= zoute kant van het kalkterroir zoals bij de 
grote wijn) die de mond en het geheel verfrist en doet 
vragen naar nog een glaasje.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN

60 - 2020

SAINT EMILION



OUT
SIDER

2020

La Mondotte

De kleine wijngaard van 4.5 ha op het kalkplateau van St. 
Emilion naast Ch. Pavie Décesse, Ch. Troplong Mondot en 
Tertre Rôteboeuf, heeft een ondergrond van klei-kalk op een 
rotsachtige subbodem. Deze bodemstructuur zorgt voor een 
excellente waterregulering en bevordert de diepe worteling 
van de wijnstok, en zorgt zo voor intensere smaken en een 
betere weerstand in tijden van droogte. Dankzij de golving 
van het terroir en de excellente zuidelijke expositie zijn de 
bessen steeds vroeg rijp, wat vooral de vroegrijpe merlot ten 
goede komt. De kwaliteit van dit terroir zorgt elk jaar voor 
een perfect rijpe merlot met een extraordinaire opulentie en 
een onnavolgbare finesse. De rendementen zijn echter heel 
klein 18hl/ha en er zijn dus zeer weinig flessen. Snel wezen 
is de boodschap! Ook La Mondotte werd in 2012 terecht 
gepromoveerd tot Premier Grand Cru Classé B, omwille van zijn 
uitzonderlijke kwaliteit.

Zeer intens purper, violette schijn.

Sublieme neus van fijn, zuiver en rijp fruit. Maar ook 
een minerale toets (frisheid, zoute toets, mint, tijm) 
dankzij het schitterende terroir.

De wijnen van Baron Von Neipperg zijn subliem 
dit jaar (zie ook Canon La Gaffelière, Clos de 
l’Oratoire en Ch. d’Aiguilhe). Maar deze is toch het 
summum qua kwaliteit! Het terroir, in combinatie 
met de onberispelijke vinificatie zorgt voor een 
echte ‘wow’ wijn die kan wedijveren met de toppers 
van de appelatie. Het fruit is rijp en explosief, 
complex en kruidig maar vooral ook zuiver en fris. 
Het vraagt echt naar meer! De wijn gaat zelfs nog 
stapsgewijs omhoog in kwaliteit. De finale is extreem 
lang en subliem.

79% Merlot, 21% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Larcis Ducasse

Ch. Larcis Ducasse behoort al meer dan een eeuw toe aan 
de familie Gratiot Attmane. Het wonderteam van Nicolas 
Thienpont en Stéphane Derenoncourt vinifiëren er de wijn (net 
als op Ch. Pavie Macquin en Ch. Beauséjour Duffau Lagarosse). 
Het terroir is magnifiek gesitueerd tussen Ch. Pavie aan de 
linkerzijde en Ch. Bellefont Belcier aan de rechterzijde. Het 
bestaat uit drie bodemtypes : kalk op het plateau, klei-kalk 
op de hellingen en zand aan de voet van de hellingen. De 
uitstekende blootstelling aan de zon en de complexiteit van 
de terroirs maken van Ch. Larcis Ducasse een complexe wijn 
met veelzijdige kenmerken: concentratie maar ook verfijning en 
delicaatheid met een minerale toets. De cru werd in het nieuwe 
klassement van 2012 tot St. Emilion Premier Grand Cru Classé 
B gepromoveerd omwille van de uitstekende kwaliteit van de 
laatste 10 jaar.

Intens purper, schitterende spiegel.

Heerlijke neus van rijpe zwarte kersen, maar ook een 
gebrande toets en lichte kruidennoties.

Ch. Larcis Ducasse 2020 is een fenomenale wijn 
met een mooie ragfijne tanninestructuur, waarbinnen 
het fruit zeer dicht en intens zit samengepakt. Er is 
een zeer grote zuiverheid in het fruit en een lekkere 
kruidigheid. De smaak gaat nog omhoog naar het 
einde toe. Dit getuigt van grote kwaliteit! Ook de finale 
is subliem, lang en intens. Bravo aan het team van 
Nicolas Thienpont. Helaas ook hier merkelijk minder 
wijn dan vorig jaar, snel wezen dus!

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,90 %

Château Trotte Vieille

Château Trotte Vieille is één van de mooiste kastelen gelegen 
op het plateau van St. Emilion (niet ver van Ch. Troplong 
Mondot) met een wijngaard van 12ha. Het is eigendom van 
de handelaar Borie-Manou (familie Castéja). De naam komt 
(volgens een legende) van een oude dame (vieille) die elke dag 
langs het domein voorbij kwam (en trottinant) om het nieuws 
van de dag te vernemen. Tegenwoordig is het Philippe Castéja 
die er directeur is. De aanplant is zeer origineel: 50% merlot 
en 50% cabernet franc. De cru is in zijn jeugd zeer klassiek en 
krachtig. De wijn heeft een mooie frisse, pure en fruitige stijl 
met een mooi bewaarpotentieel.

Zeer intens purper, violette schittering.

Mooie noties van rode (frambozen en aardbeien) 
en zwarte (frisse pruim) vruchten. Ook 
tabaknoties en floraal.

De wijn heeft vanaf het begin een zeer grote omvang, 
het fruit is zeer complex, intens en sappig. Bovendien 
is de textuur zeer zacht en heeft de wijn zijdezachte 
tannines. Deze lekkernij is ideaal voor de cabernet 
franc liefhebbers (50% van de assemblage). Het 
fruitige karakter met veel nuances komt hiervan, 
alsook de kruidige toets (zuiver peper). Ook leeft de 
smaak nog op na luchtintrekking. De finale blijft intens, 
fruitvol en zeer lang. Bravo!

50% Cabernet Franc, 49% Merlot, 1% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Canon

Deze cru van 34ha behoort toe aan de familie Wertheimer, 
net zoals Ch. Rauzan Ségla in Margaux. Deze familie is 
tevens eigenaar van het modehuis Chanel. Actueel is het 
directeur John Kolosa en de jonge keldermeester Stéphane 
Bonnasse die er de kwaliteit jaar na jaar verbeteren. In 2011 
is het eigendom vergroot met 12.5ha dankzij de aankoop 
van de buur Ch. Matras, deze wijngaard werd geïntegreerd in 
de tweede wijn “Clos Canon”. Het terroir van Ch. Canon ligt 
helemaal op de top van St. Emilion op het kalkplateau en levert 
een geconcentreerde maar elegante, delicieuze wijn die qua 
kwaliteit op het niveau zit van de grootste St. Emilions! Er wordt 
hier gebruik gemaakt van bio-producten ter behandeling van 
ziektes echter zonder certificatie voor het ogenblik.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant extreem hoge kwaliteit.

68% Merlot, 32% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

Saint Emilion Premier Grand Cru Classé B

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN
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2020 - 61
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2020

alc. 14,81 %

Château Pavie Décesse

Sinds 1997 behoort deze kleine cru van 3.65 ha toe aan 
Gerard Perse, tevens eigenaar van Ch. Pavie. De wijngaard 
van Ch. Pavie Décesse situeert zich helemaal boven op het 
kalkplateau van St. Emilion en heeft onder de kalklaag ook 
een laag klei-kalk. De cru kende sinds 1997 een opmerkelijke 
kwaliteitsverbetering, dankzij de toepassing van groene oogst, 
ontblading, tweede ontblading, manuele oogst, triage en zeer 
kleine opbrengsten (17hl/ha). Daarenboven wordt de wijn nog 
luxueus opgevoed op 100% nieuwe eik. Ch. Pavie Décesse is 
een bom van een wijn die minimum vijf jaar kelderrust vereist 
en zeker 20 jaar kan bewaren. Voor wie Ch. Pavie te prijzig 
vindt, stellen wij u hier een valabel alternatief voor, aan de helft 
van de prijs! Deze wijn werd in 2012 gepromoveerd van St. 
Emilion Grand Cru naar St. Emilion Grand Cru Classé omwille 
van de constant hoge kwaliteit van de laatste 10 jaargangen.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant extreem hoge kwaliteit.

88% Merlot, 12% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Laroze

Dit eigendom van 27ha behoort sinds meer dan een eeuw 
toe aan de familie Meslin. Vandaag is het Guy Meslin die er 
met volle passie en overgave de cru als één van zijn eigen 
kinderen soigneert. Het terroir bevindt zich aan de voet van de 
hellingen ten oosten van St. Emillion en omvat oude zand- en 
kleigronden. De wijnen zijn niet zo bombastisch als de toppers 
van de appelatie, maar blinken uit in elegantie en delicatesse. 
Dhr. Meslin was één van de eersten die de triage van de bessen 
in een waterbad deed, waarbij de rijpe bessen (die een hoger 
soortelijk gewicht hebben) dalen in het waterbad en de niet 
rijpe boven komen drijven. Deze worden dan afgevoerd zodat 
alleen de allermooiste bessen voor de topwijn overblijven. Dit 
mechanisme, aangevuld met een manuele triage vooraf, zorgt 
voor een zeer kwalitatieve wijn zonder enige fout en een heel 
zuivere smaak. Het château wordt door dhr. Hubert de Bouard 
(Ch. Angélus) geadviseerd.

Mooi intens purper, violette rand, schitterende spiegel.

Zeer verfijnde neus van mooi (donker) fruit, maar ook 
floraal. Hij heeft zijn naam niet gestolen.

Als u mij vraagt wat de beste koop is binnen de 
appelatie (prijs/kwaliteit), dan is het zeker de Ch. 
Laroze! De eigenaar heeft zijn prijs zelfs nog gedaald 
tegenover vorig jaar! Voor een prikje koopt u hier een 
wijn met vanaf de aanzet enorm veel fijn, delicieus, 
sappig fruit dat krokant proeft en enorm opleeft na 
luchtintrekking in de mond. Het is allemaal mooi rijp, 
complex en de tannines zijn zeer edel. Bravo voor de 
eigenaar mr. Meslin. Aanrader van formaat!

68% Merlot, 24% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Soutard

Ch. Soutard is een imposant kasteel aan de noord-oostelijke 
ingang van St. Emilion, dat volledig werd vernieuwd aan 
zowel de binnen- als de buitenkant (met een gloednieuwe, 
ultraperformante cuverie). Jarenlang behoorde het toe aan 
de familie Ligneries, tot het in 2006 werd gekocht door de 
verzekeringsmaatschappij La Mondiale (tevens ook eigenaar 
van Ch. Larmande). Het terroir omvat momenteel 30ha, dankzij 
de integratie van 7ha van Ch. Cadet Piola sinds 2012. Ch. 
Soutard is een heel gekende cru in België en behoort dankzij de 
nieuwe eigenaars bij de beste St. Emilion Grand Cru Classés. 
De consultant is Michel Rolland.

Ondoorzichtig purper, violette schittering.

Aroma’s van bosbessen en bramen, zeer zuiver, maar 
ook peperkoekkruiden, reglisse en florale noties.

Op twee verschillende plaatsen geproefd en 
verschillende tijdstippen en consistent uitzonderlijk 
goed geproefd! Ch. Soutard is een serieuze, dichte 
en volle wijn met fijne tannines, welke omringd zijn 
door heel veel krokant fruit (met impressies van 
donkere vruchten), en dit alles zeer delicieus, fris en 
verfijnd, sappig en zeer intens. Het geheel is magnifiek 
evenwichtig en hoogstaand. De finale blijft verdergaan 
op dezelfde wijze. Aanrader! Vorig jaar werd de wijn 
niet aangeboden, dit jaar opnieuw wel. Profiteer ervan!

76% Merlot, 14% Cabernet Franc, 6% Cabernet 
Sauvignon, 4% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château La Dominique

Ch. La Dominique heeft een fantastisch terroir, gelegen tussen 
Ch. Cheval Blanc en Ch. l’Evangile! Daarnaast heeft de eigenaar, 
Clément Fayat (gekend van de wegenbouw), aanzienlijk 
geïnvesteerd in de wijngaard en de wijnkelders (getekend door 
de bekende architect Jean Nouvel). Tevens kan men er het 
restaurant ‘La Terrasse Rouge’ bezoeken met zicht op Ch. La 
Conseillante en Ch. Pétrus. Voor de vinificatie wordt beroep 
gedaan op Jean-Luc Thunevin (Ch. Valandraud) om zo de 
kwaliteit te verbeteren. Sinds 2011 gaat nog slechts 55% van de 
totale productie in de eerste wijn (tegenover 80% voorheen). Dit 
komt zowel de kwaliteit als de smaak ten goede. Heden is de 
zoon van Clément Fayat, Jean-Claude, er de directeur. Ook werd 
onlangs de aanplant van cabernet franc verhoogd van 15% naar 
30%. Dit terroir is voor deze cépage namelijk uiterst geschikt.

Zeer intens purper, violette rand.

Mooie neus van rode en zwarte vruchten afwisselend, 
maar ook gebrande toetsen en wat cacao.

Twee keer geproefd, één keer in Brussel en één keer in 
Vleteren en op consistente wijze uitstekende noties! 
Direct vanaf het begin wordt de mond overspoeld 
met veel zuiver, sappig, delicieus fruit in een mooi, 
ragfijn tanninekader. Met een zacht mondgevoel. 
Deze cru heeft een veel zachtere smaak dan vroeger. 
De middensmaak is zeer overvloedig, explosief, 
delicieus en kruidig (peper, reglisse). Ook de finale is 
van zeer intense kwaliteit en blijft lang. Een grote Ch. 
La Dominique dit jaar met heel veel potentieel! De 
rendementen waren 38hl/ha.

85% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

62 - 2020

SAINT EMILION



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,10 %

Château Grand Mayne

Deze cru is sinds 1934 eigendom van de familie Nony en het 
zijn Damien en Jean-Antoine Nony die het werk verderzetten. 
Ze doen dit trouwens met brio, want Ch. Grand Mayne is één 
van de meest reguliere in kwaliteit. Voor zijn prijs is het moeilijk 
een betere St. Emilion te vinden qua volheid en rondeur. Het 
terroir ligt deels aan de voet van het plateau en voor een stuk op 
het plateau. Het is Michel Rolland die er het advies geeft samen 
met Louis Mitjavile (l’Aurage).

Zeer intens purper, ondoorzichtig .

Sublieme neus van rode en zwarte vruchten 
(aardbeien & zwarte kersen), zeer zuiver, lichte 
houttoets, zachte kruiden.

Ch. Grand Mayne is een complete wijn, moeilijk te 
weerstaan aan de charme van het fijne fruit dat 
ontploft bij luchtintrekking in de mond. De textuur 
is zeer zacht en de wijn heeft een mooie diepte en 
lengte. Het evenwicht is perfect en de tannines zeer 
elegant. Ook de finale gaat verder op deze wijze en 
vraagt naar meer...

74% Merlot, 23% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 63
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2020

Clos de l’Oratoire

Deze Grand Cru Classé zit al sedert 2008 in ons assortiment en 
heeft mij nog nooit ontgoocheld. Zijn terroir ligt naast Château 
Balestard La Tonelle. Baron Stephan Von Neipperg kan door het 
toepassen van lage rendementen (36hl/ha) een zeer volle wijn 
maken met de nodige finesse. Het terroir is iets meer zanderig 
dan op zijn andere château (Canon La Gaffelière), maar door 
lange fermentatie “sur lie” in barriques slaagt hij er toch in een 
mooie volle wijn te maken vol verfijning.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Heerlijke mix van zuiver fruit, rood (aardbeien, 
framboos) en zwart (bosbes), maar ook 
gebrande koffietoetsen.

Volgens mij één van de mooiste Clos de l’Oratoires 
van de afgelopen jaren! Deze secteur van St. Emilion 
heeft zeer geslaagde wijnen in jaargang 2020, en ook 
dit kasteel heeft een wijn met zeer veel fijn, sappig, 
krokant fruit (alsof de bessen vers uiteenspatten 
in de mond) dat aangenaam is en blijft, vanaf het 
begin tot het eind van het proeven. Ook de finale is 
lang, vol fruit, fris, kruidig en zeer lekker. Aanrader! De 
rendementen waren laag: 36hl/ha.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Villemaurine

Ch. Villemaurine is een prachtig eigendom in het centrum 
van St. Emilion, naast de kerk gelegen. Het eigendom hoorde 
van 2007 tot april 2021 toe aan de Belg Justin Onclin, die er 
imposante investeringen heeft gedaan en de kwaliteit de laatste 
jaren fel heeft verbeterd. In april 2021 heeft hij deze Grand Cru 
Classé echter verkocht aan de Bordelese aannemersgroep 
‘Lefévère’, die reeds eigenaar is van Ch. Sansonnet, Ch. Moulin 
du Cadet en Ch. Soutard-Cadet en nu dus ook Ch. Villemaurine. 
Het terroir van 7,2ha bestaat uit klei-kalk met een onderlaag 
van kalk en levert wijnen met zeer veel finesse, zachtheid en 
delicieusheid, fijne tannines en dit zonder enige zwaarte en 
steeds heerlijk lekker. Het advies komt van Hubert de Bouard 
(van Ch. Angélus) die hier optreedt als consultant.

Zeer intens purper, violette rand.

De wijn is reeds zeer expressief voor het walsen, 
daarna heel zuiver, rijp, zwart fruit en mineraal, met 
florale noties.

De prachtige neus is een voorbode van een prachtige 
wijn! In de mond toont hij direct zijn fantastisch fijn 
karakter. Dit terroir (kalk) resulteerde in een prachtige 
wijn. Het fruit is rijp, maar proeft tegelijk superfris, 
sappig, krokant, nooit overrijp, steeds delicieus 
en intens! Na luchtinname explodeert de wijn nog 
meer. Ook de finale is zeer lang, aanhoudend en zeer 
complex. Een echte ‘wow’-wijn in 2020! De prijs is 
dezelfde als vorig jaar, profiteer ervan!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Serre

Ch. La Serre is een zeer kleine Grand Cru Classé van ongeveer 
6.10ha en is eigendom van Luc d’Arfeuille. In het jaar 2014 
overleed mevr. d’Arfeuille tijdens de primeurweek (aan 
een leeftijd van ongeveer 75 jaar). Het terroir van Ch. La 
Serre bevindt zich op een 200 meter van de middeleeuwse 
stadsmuren van St. Emilion en is volledig zuidelijk gericht. 
De bodem van klei - kalk rust volledig op een ondergrond van 
kalkrots. Dit magnifieke terroir zorgt steeds voor grote wijnen, 
ook in klimatologisch moeilijkere wijnjaren. De stijl is elegant en 
met zeer veel finesse.

Intens purper, schitterende spiegel.

Zeer expressief, rijp fruit, maar ook floraal (pioenroos) 
en noties van tabak.

Ch. La Serre bezorgde mij bij de primeurdegustatie 
een echt wow-effect. Waarschijnlijk is dit de meest 
geconcentreerde Ch. La Serre die ik de laatste jaren 
proefde. En toch behoudt de cru zijn eigen, delicieuze 
en verfijnde karakter. Vanaf het begin immers 
ontdekt men zeer veel zuiver, fijn en krokant fruit, 
fris en mineraal omwille van het terroir. Alles smaakt 
perfect rijp met behoud van frisheid en zachtheid. De 
tannines zijn onmerkbaar en worden overspoeld door 
het prachtige fruit dat elegant en verfijnd overkomt, 
ondanks de enorme concentratie. Ook de finale is zeer 
lang en complex. Aanrader! (rendementen: 35hl/ha)

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Couspaude

Deze Grand Cru Classé van de familie Aubert (meer dan een 
eeuw) is magnifiek gesitueerd aan de inkom van het dorpje 
St. Emilion op het kalkplateau. Gevinifieerd door de knappe 
dochter Heloïse Aubert, die ook zelf over het Château Jean de 
Gué beschikt in Lalande Pomerol. De wijn heeft dan ook een 
zeer zachte en verfijnde stijl en wordt integraal gevinifieerd in 
kleine eiken vaten. Deze nieuwe techniek vereist zeer veel werk, 
omdat alle vaten 3 maal per dag gedraaid (of geroerd) moeten 
worden voor een maximale extractie. Het voordeel van deze 
techniek is, complexere wijn en zeer veel elegantie. Michel 
Rolland past deze techniek ook bij hem thuis toe voor zijn Ch. 
Le Bon Pasteur. Hier (bij Ch. La Couspaude) is hij de adviseur.

Zeer intens purper.

Sublieme neus van afwisselend rood en zwart fruit, 
minerale toetsen, vanille.

Met de zeer fijne en nobele tannines die deze wijn 
ondersteunen, levert Ch. La Couspaude een zeer 
harmonieuze smaak met intense expressie van 
fruit (kers, aardbeien, bessen). Een delicate frisheid, 
afkomstig van het minerale terroir, zorgt voor een 
levendige extra toets voor deze intense en tegelijk 
delicate wijn. De finale is sappig, fruitig, lang en met 
hints van reglisse en kruiden. Een heerlijke lekkernij 
met delicieuze, verfijnde stijl dankzij het schitterende 
terroir en de perfecte rijpheid.

75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L
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2020

Château Fombrauge

Ch. Fombrauge is één van de vier Grand Cru Classés die dhr. 
Bernard Magrez bezit. In 2012 werden imposante investeringen 
gedaan (veel nieuwe kleine cuves werden aangekocht), om zo 
perceelsgewijze vinificatie te kunnen toepassen. De gedane 
investeringen leveren in ieder geval resultaat. Het château 
wordt bovendien geadviseerd door dhr. Michel Rolland, die de 
wijn meer volume en rondeur gaf dan vroeger. Sinds 2012 is 
het château gepromoveerd tot St. Emilion Grand Cru Classé 
(i.p.v. St. Emilion Grand Cru). De wijngaard omvat 58,60ha en 
is bij mijn weten de grootste Grand Cru Classé van St. Emilion. 
De diversiteit van de bodems en de expositie geven de wijn zijn 
typische complexiteit en identiteit. En raar maar waar, ondanks 
deze grote productie, slaagt Bernard Magrez erin met de 
nieuwste technieken jaar na jaar schitterende wijnen te maken 
op Ch. Fombrauge, en dit tegen een zeer betaalbare prijs.

Zeer intens purper met schitterende spiegel.

Subtiele aroma’s van rijp fruit, maar ook hints van 
koffie en vanille. Heerlijk!

Dit is een cru die enorm veel waar biedt voor zijn 
geld! De vinificatie gebeurt hier met de nieuwste 
technieken en met oog voor perfectie. Dit resulteert 
in een wijn met zachte aanzet en daarna overvloedig 
veel fruit, zeer fijn en kraakvers (alsof het openspat in 
de mond), gelagerd op nieuwe eik (vanilletoets), zeer 
elegant, evenwichtig en delicieus. Bravo aan het team 
van Bernard Magrez! De rendementen waren zeer 
laag met 21,5hl/ha.

96% Merlot, 4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Clos la Madeleine

Clos la Madeleine is een zeer klein eigendom van 2.3ha naast 
Ch. Belair Monange en Ch. Canon. De bekroning kwam in 2012, 
toen Clos La Madeleine promoveerde van Grand Cru naar 
Grand Cru Classé. Het terroir (klei-kalk), dat magnifiek gelegen 
is t.o.v. de zon, is van topkwaliteit en levert wijnen met een 
delicate en intens verfijnde stijl. Sinds jaargang 2017 is de wijn 
gevinifieerd door het team van Jean Pierre Moueix, waardoor 
de kwaliteit nog verbeterd is.

Zeer intens purper met schitterende spiegel.

Sublieme neus van donker fruit, reglisse en fijne 
kruiden, alles zeer subtiel.

Wat zijn de St. Emilions toch exceptioneel dit jaar! 
Zeker ook Clos La Madeleine, die geniet van een 
perfecte expositie en prachtig kalkterroir en de goede 
zorgen van de familie Moueix! Deze wijn is enorm 
gracieus en verfijnd, het fruit heeft een ongebreidelde 
finesse en zit heel intens en compact in de wijn 
vervat. Na luchtinname ontwikkelt hij zich in golven en 
stapsgewijs nog beter en fijner. Ook de afdronk blijft 
elegant, zuiver en delicieus en lang hangen. Eén van 
de grootste Clos La Madeleines ooit!

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,69 %

Château Monbousquet

Ch. Monbousquet is een ander, magnifiek eigendom van Gerard 
Perse (tevens eigenaar van Ch. Pavie, Ch. Pavie Decesse, 
Clos Lunelles en Ch. Bellevue Mondotte). In de loop van 2013 
verkocht hij echter 50% van dit kasteel aan een Chinese 
investeerder. Gerard Perse blijft echter mede-eigenaar en 
wijnmaker. Het terroir, 32ha aan de voet van de helling van St. 
Emilion, tegenover Ch. Fonplégade en Ch. Canon la Gaffelière 
bestaat uit zand - klei, zand - steentjes en een gedeelte uit 
zand - klei met “crasse de fer” (zoals in Pomerol). Kleine 
rendementen (6 knoppen per voet, 35hl/ha), ontblading, groene 
en manuele oogst met triage plus luxueuze rijping op eik,... Dit 
alles samen met de kennis van dhr. Perse zorgt hier voor een 
topwijn. Interessant voor wie Ch. Pavie te duur vindt.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant hoge kwaliteit. De wijngaard heeft 
ondertussen zeer oude wijnstokken (gemiddeld 
42 jaar) die diepgeworteld zijn en zeer intense en 
complexe wijnen opleveren.

70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Château Saint George Côte Pavie

Ch. Saint Georges (Côte Pavie) is de linkerbuur van Ch. Pavie. 
Een terroir van 5ha (klein dus) gelegen naast Ch. Pavie op de 
zuidelijk gerichte klei-kalk helling. 0.5ha paalt aan Ch. Ausone. 
De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 25 jaar en de cru 
behoort toe aan de familie Jacques Masson. 2016 is de eerste 
jaargang die geconsulteerd wordt door Stéphane Derenoncourt 
en zijn ploeg. Het resultaat is magnifiek. Gezien dit een heel 
kleine productie is, is de wijn slechts in beperkte hoeveelheid 
beschikbaar. Ideale wijn voor wie de wijnen van de buren (Ch. 
Pavie en Ch. Ausone) te duur zijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens de hoge kwaliteit van de wijnen van dit kasteel 
de laatste jaren. (rendement in 2020: 37hl/ha)

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020 - 65

SAINT EMILION



2020

Château Bellevue

Deze cru is voor 50% eigendom van de familie Pradel de Lavaux 
en voor 50% van de familie de Bouard de Laforest. Hij heeft 
een zuid-zuidwestelijke expositie op de helling tussen drie 
Premier Cru Classés in (Ch. Beauséjour Bécot, Ch. Beauséjour 
Duffau Lagarosse en Ch. Angélus)! De wijngaard omvat 6.82 
ha met een terroir van klei-kalk en kalksteen. De rendementen 
zijn bijzonder laag (24hl/ha). Slechts 1500 kisten worden van 
deze machtige wijn geproduceerd! Snel wezen dus! Ook hier 
is namelijk de prijs veel gematigder dan die van zijn grote buren.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens de permanent hoge kwaliteit van deze cru 
de laatste jaren en de exceptionele geslaagdheid 
van deze streek in het algemeen in 2020. Ch. 
Bellevue staat garant voor zeer intens, puur fruit 
dat zeer elegant is en diepgaand met veel frisheid, 
delicieusheid en charme.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

Château de Pressac

Château de Pressac is één van de mooiste, na-middeleeuwse 
kastelen van Saint Emilion, op een heuveltop in het dorpje Saint-
Etienne-de-Lisse, niet ver van Ch. Faugères. De cru is sinds 
1997 eigendom van de familie Quenin, die kosten noch moeite 
heeft gespaard om de kwaliteit naar de top te brengen dankzij 
investeringen in de wijngaard en in de chais, alwaar kleine, 
nieuwe betonnen cuves (40 à 60hl) perceelsgewijze vinificatie 
toelaten. Bemerk dat de wijngaard, gelegen op de hellingen en 
op een soort “trappen” tegen de heuvel, met de hand bewerkt 
wordt, en zeer kwalitatief is. De bekroning kwam met het 
nieuwe klassement in 2012, waarbij Ch. Pressac gepromoveerd 
werd tot St. Emilion Grand Cru Classé (vroeger Grand Cru). Dit 
dankzij de prachtige kwaliteit van de wijnen van de laatste 10 
jaren. De wijnen hebben een krachtig kader (zonder evenwel 
rustiek te zijn) en zijn vol, rond en voorzien van veel fijn fruit. 
Bovendien blijft de prijs zeer redelijk. De wijnmakers worden 
geadviseerd door Hubert de Bouard.

100% ingekleurd purper violet, 
compleet ondoorzichtig.
Heerlijke neus van afwisselend rode en zwarte 
vruchten, ook kruiden, heel complex.

De zeer complexe samenstelling van de druivenrassen 
zorgt voor een wijn met veel diversiteit! Bovendien 
is hij vanaf het begin tot het einde zo overvloedig 
dat een ‘wow’ bij ons opkomt bij het proeven. Het 
fruit smaakt energiek, zuiver, met ook impressies 
van rode en zwarte vruchten, afwisselend. En mooi 
gekruid dankzij de malbec en de cabernets. Ook hier 
was het terroir een grote regulator en voorziener van 
de nodige hoeveelheden water, want alles proeft rijp 
en fris. Topper!

79% Merlot, 12% Cabernet Franc, 6% Cabernet Sauvignon, 2% 
Carmenère, 1% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 13,80 %

Château Dassault

De wijngaard van Ch. Dassault (24 ha) bevindt zich in het 
noordelijke gedeelte van de appelatie, wat de meest frisse 
kant is van de St. Emilion maar in droge warme jaren is dat 
eerder een voordeel! Het chateau heette vroeger ‘Château 
Couprie’ tot de nieuwe eigenaar, mr. Marcel Dassault (van 
de vliegtuigindustrie) het zijn naam gaf, bij zijn aankoop in 
1955. De eigenaar heeft niet opgehouden met investeren in 
de wijngaard en in de kelders, en het was in 2009 één van de 
eerste kastelen die selecties van de bessen deed met optisch 
oog. De vinificatiekelders laten toe perceelsgewijs te werken en 
de rijping gebeurt op 60% nieuwe eiken vaten, 33% op vaten van 
1 jaar en de overige 7% in gebakken klei amfora’s, teneinde de 
optimale fruitexpressie te bewaren.

Zeer intens purper met violette rand.

Mooie neus van bramen en bosbessen, zwarte kersen 
en enkele hints van reglisse.

Ch. Dassault 2020 heeft een zeer smaakvolle en 
intense aanzet met heel veel mooi fruit, krokant, 
sappig en kruidig. Dit alles is omhuld door ragfijne 
tannines die zeer fluwelig aanvoelen. De smaak 
ontploft nog meer na luchtinname, deze wijn heeft 
diepgang en complexiteit. De finale blijft romig zacht 
en intens fruitvol met een toets van reglisse. Zeer 
mooie kwaliteit dit jaar!

86% Merlot, 11% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,80 %

Château Larmande

Deze cru van 20ha ligt ten noorden van de appelatie, in het 
gelijknamig gehucht van St. Emilion. Het behoort toe aan 
de verzekeringsmaatschappij ‘La Mondiale’ die eveneens 
Ch. Soutard bezit. Zij hebben zeer veel geïnvesteerd in het 
terroir en in het vinificatiemateriaal om zo de cru terug op 
zijn hoog niveau van vroeger te krijgen. De stijl is eerder deze 
van verfijning en subtiliteit dan van kracht. De cru wordt 
geadviseerd door Michel Rolland.

Zeer intens purper, schitterende spiegel, violette rand.

Zuivere en fijne aroma’s van rood en zwart 
fruit en kruiden.

Ik ben grote fan van Ch. Larmande wegens de 
charmante stijl en het vele fijne fruit dat zeer intens 
en compact aanwezig is in deze nieuwe jaargang. 
De intensiteit is enorm, het fruit vertoont een 
ongebreidelde zuiverheid en elegantie en is lekker 
krokant en fris. Ook de finale blijft verdergaan op deze 
fris-fruitige manier. Een waar plezier voor allen die 
houden van zeer veel fijn, sappig fruit.

77% Merlot, 19% Cabernet Franc, 4% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

66 - 2020

SAINT EMILION



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château Grand Pontet

Deze cru is eigendom van Sylvie Pourquet-Bécot sinds 1980. 
Zij is de zus van Gérard en Dominique Bécot die samen Ch. 
Beauséjour Bécot bezitten. Zeer geringe rendementen (32hl/
ha) en een zeer goed terroir (naast het château van haar 
broers) dat bestaat uit kalk-klei leveren deze mooie ronde St. 
Emilion op. Michel Rolland is er consulent. Kan gerust 15 jaar 
bewaren. Bij het ter perse gaan van deze catalogus (augustus 
2021) vernemen we dat het eigendom verkocht zou zijn aan 
Ch. Haut Brion. Een prijsstijging van de wijn zit in de lijn van de 
verwachtingen! Profiteer nog snel van deze aantrekkelijke prijs!

Zeer intens purper, violette schijn.

Zachte rijpe neus, mooi fruit, maar ook zoethout, 
koffie en noties van cacao.

Deze cru is net als Ch. Larmande een zeer 
interessante wijn qua prijs-kwaliteitsverhouding. 
Hij heeft vanaf het begin een ongelofelijke reserve 
aan zuiver fruit dat op een zeer frisse en krokante 
wijze aanwezig is. De concentratie is enorm, de 
smaak wordt nog veel intenser naar het einde toe. 
De afdronk is lang, opnieuw fris, vol fruit en mineraal 
door het prachtige terroir. Aanrader en voor de prijs 
hoeft u het niet te laten! Bemerk de 10% malbec in 
de assemblage, wat een extra kruidige toets aan 
deze wijn geeft.

60% Merlot, 30% Cabernet Franc, 10% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Château Destieux

Deze kleine maar schitterende cru van 8ha is eigendom van 
Christian Dauriac en werd in 2006 gepromoveerd van Grand 
Cru tot Grand Cru Classé dankzij zijn jarenlange prachtige 
kwaliteit. Het terroir is een natuurlijk amfitheater waardoor de 
druiven perfect in de zon staan. De wijnstokken hebben een 
gemiddelde leeftijd van 50 jaar, wat zorgt voor de concentratie 
in de wijn. Dhr. Dauriac is bioloog en oenoloog van opleiding 
en doet beroep op de adviezen van Michel Rolland voor de 
vinificatie. De wijngaard is gelegen in St. Hippolyte en de 
rendementen worden laag gehouden (34hl/ha). Het resulteert 
in een krachtige en volle St. Emilion met een mooie complexiteit 
in het rijpe fruit.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant zeer hoge kwaliteit de afgelopen 
jaren. De rendementen waren laag (35hl/ha)

66% Merlot, 17% Cabernet Franc, 17% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020 - 67

SAINT EMILION

De rijpingskelder van Château Troplong Mondot.



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château Barde Haut

Ook deze wijn van de familie Garcin, waar de dochter Hélène 
Garcin de leiding over heeft, zou prijs-kwaliteitsgewijs zeer 
interessant kunnen zijn! De ligging te St. Laurent de Combes 
naast Troplong Mondot en de volledig nieuwe chais die de 
norm ‘Haute Qualité Environnementale’ bekomen hebben, 
dragen bij tot deze buitengewoon goede kwaliteit. De wijngaard 
is een aangeplant oud amfitheater en bevat klei-kalk. Wie 
ooit eens in de streek is, moet zeker langsgaan om naar de 
milieuvriendelijke chais te gaan kijken en deze fantastische 
wijn te proeven. De familie is ook eigenaar van Clos l’Eglise in 
Pomerol, Ch. Branon en Ch. Haut Bergey te Pessac Léognan. 
De perfectie is op elk van deze domeinen ongelooflijk.

Compleet ingekleurd purper, violette rand.

Heerlijke neus van rijp fruit, vermengd met noties 
van fijne tabak.

Het terroir van kalk was hier duidelijk opnieuw in het 
voordeel van deze cru, die tegelijk zeer rijp en heel fris 
proeft. De merlots zijn uitbundig en tegelijk krokant, 
een typiciteit voor deze jaargang. Het levert voor deze 
cru in de mond een enorme hoeveelheid fruit dat 
zuiver, evenwichtig fris en sappig smaakt van begin 
tot einde. De minerale toets van het kalk zorgt voor 
een heerlijke ‘côté saline’, een zoute toets, die ervoor 
zorgt dat de wijn delicieus fris is en vraagt naar nog 
een glaasje meer!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

68 - 2020

SAINT EMILION



COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Bellefont Belcier

Deze magnifieke Grand Cru Classé van 12ha is ideaal 
gesitueerd op de klei-kalk hellingen ten zuiden van St. Emilion, 
naast namen zoals Ch. Pavie en Ch. Larcis Ducasse. De 
wijngaarden genieten er van een extreme positie naar de zon 
toe. Het eigendom veranderde al enkele keren van eigenaar de 
afgelopen jaren: na wijnhandelaar Dominique Hebard kwam 
het opeenvolgend in Chinese handen, om niet lang daarna 
over te gaan naar de Cyprioot John Renos en in 2017 kwam 
het opnieuw in Chinese handen van dhr. Peter Kwok (tevens 
eigenaar van Ch. Haut Brisson & Ch. Tour St. Christophe). Het is 
actueel Jean - Christophe Meyrou, ex-medewerker en manager 
van Vignobles Peré Vergé (Le Gay & La Violette) die er de 
leiding heeft en dit op uitzonderlijke wijze goed doet. De stijl is 
deze van een volle, ronde wijn met een heel mooie aciditeit.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Sublieme neus van rode en zwarte vruchten 
afwisselend, maar ook fijne tabak en minerale 
frisse toetsen.

Eén van de wow-wijnen van 2020 is deze Bellefont 
Belcier. In de neus ontdekt men reeds de grootsheid, 
in de mond gaat de wijn verder. Hij overspoelt vanaf 
de inname de papillen rijkelijk en zeer overvloedig 
met enorm veel fijn, fris, sappig en krokant fruit, en 
groeit nog stapsgewijs verder naar het einde toe. De 
concentratie is enorm, en ondanks deze grote reserve 
fruitimpressies, blijft alles mooi fris, krokant en zuiver. 
De finale is tevens ellenlang, intens, fruitig en sappig. 
Absoluut niet te missen in 2020!

70% Merlot, 25% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Fleur Cardinale

Deze cru uit St. Etienne de Lisse is sinds 2001 eigendom van 
Dominique en Florence Decoster. De eigenaars zijn afkomstig 
uit Limoges. Het terroir bestaat uit 7 verschillende bodemtypes 
maar vooral uit klei-kalk, wat de wijn complex en rijk maakt. 
Het wijndomein is gelegen naast Ch. Valandraud en het zijn 
dan ook de eigenaars van dit château die de adviezen geven 
aan dhr. en mevr. Decoster. De laatste jaren groeit de kwaliteit 
van de wijn enorm. De familie, waaronder sinds kort ook de 
schoondochter (Caroline Decoster), helpt het ganse jaar door 
in de wijngaard en in de chais. Veel werken in de wijngaard, 
manuele oogst, strenge triages van de bessen op basis van 
densiteit, oogsten op het rijpste moment, ... dragen bij tot een 
enorm zachte, volle wijn met prachtige concentratie en precisie. 
De consument weet deze stijl ten zeerste te appreciëren. Vanaf 
jaargang 2020 werd de nieuwe ultramoderne vinificatiekelder in 
gebruik genomen wat meer precisie en betere perceelsgewijze 
vinificatie mogelijk maakt.

Zeer intens purper.

Sublieme neus van zwart fruit (cassis, bramen, 
bosbessen), maar ook fijne kruiden, tabak.

Dit is nog een topper van jaargang 2020! Wat een 
enorme wijn. Vanaf het begin tot het einde explosief, 
sappig, kruidig en fris. De cru heeft met het nieuwe 
vinificatiesysteem (materieel) nog meer precisie en 
verfijning! 2020 is immers de eerste jaargang die 
werd gevinifieerd in de nieuwe chais. We merken 
ook dat de concentratie nog groter is, het fruit nog 
zuiverder (perceelsgewijze vinificatie laat meer 
selectie toe), het mondgevoel nog zachter en de 
afdronk is enorm lang. Een sublieme wijn die niet mag 
ontbreken in uw kelder!

77% Merlot, 18% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Faugères

Deze topcru uit St. Etienne-de-Lisse is sinds 2005 in handen 
van Silvio Denz, Zwitsers parfumier en wijnhandelaar. Hij 
investeerde enorm in dit château met futuristische chai 
‘La Cathédrale du Vin’, die werd getekend door de bekende 
architect Mario Botta. Daarnaast worden zwaartekracht, 
het optische oog (voor de selectie), het rollend systeem 
OXO (wieltjes waarop de vaten kunnen worden omgedraaid 
zonder te verleggen) en nog tal van andere toptechnieken 
toegepast. Deze inspanningen en investeringen werden 
bij het nieuwe klassement van 2012 beloond: de cru werd 
gepromoveerd van Grand Cru naar Grand Cru Classé. Het 
domein wordt geadviseerd door Michel Rolland. Uitzonderlijk 
geconcentreerde wijn!

Zeer intens purper met violette rand.

Heerlijk geheel van donker fruit, maar ook kruiden en 
minerale toetsen van het kalkterroir.

De rendementen waren heel laag (23hl/ha) en enkel 
de beste bessen gingen in deze wijn! Het natuurlijke 
amfitheater waarop de wijnstokken in trappen 
staan, zorgde voor een zeer mooie rijping met een 
gebalanceerde frisheid. Het resultaat is een ‘enorme 
bom’ van fruit, reeds vanaf de aanzet. Zo rijk heb ik 
deze wijn zelden gezien! En hij blijft maar groeien naar 
het einde toe. Ondanks de concentratie blijft alles fris, 
zuiver, ‘crispy’ knapperig en mineraal. Ook de afdronk 
is zeer lekker en lang blijvend. Bravo aan de ploeg 
van Silvio Denz!

70% Merlot, 21% Cabernet Franc, 9% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château Péby Faugères

Het betreft hier een zeer kleine wijngaard van 7,45ha in het 
verlengde van het zuiden van St. Emilion, met een uitzonderlijk 
terroir van klei-kalk met oude wijnstokken (ca. 45 jaar) 
aangeplant op hellingen naast Ch. Faugères waar met zeer 
lage rendementen (20hl/ha) wordt geproduceerd. De wijn 
rijpt gedurende 18 maand op 100% nieuwe eik en de gisting 
gebeurt gedeeltelijk in kleine eiken vaten (microvinificatie). Die 
worden door middel van een wieltjessysteem tot driemaal toe 
per dag gekeerd. Het wonderduo Michel Rolland en Stephan 
Von Neipperg zorgt hier voor het advies. Deze topwijn kan 20 
jaar bewaren. Slechts 12.000 flessen worden van deze lekkernij 
geproduceerd en dit voor wereldwijde verdeling. De wijn wordt 
verpakt in een gesculpteerde fles met een afbeelding van een 
merel. Het druivenras merlot dankt zijn naam aan het Franse 
woord ‘merle’, wat merel betekent. Dankzij de gelijkenissen in 
zowel kleur (zwarte bessen) als het feit dat merels de bessen 
van de merlotdruif lusten, werden deze aan elkaar gelinkt.

Enorm intens purper met violette schittering.

Heerlijke neus van rijp fruit, bramen en bosbessen, 
chocolade en tabak.

Woorden schieten mij tekort om deze ‘beauty’ te 
beschrijven. Vanaf het begin tot het einde wordt de 
mond compleet gevuld door het rijke en rijpe sap, dat 
zeer zuiver is, fijn, knapperig, kruidig en zeer zacht. 
Dit glijdende komt van de ultra verfijnde tannines. Na 
luchtinname groeit de wijn nog meer, om te eindigen 
in een prachtige finale die maar blijft hangen in de 
mond. Dit is een legendarische wijn! De puurheid van 
het fruit is opmerkelijk. 2020 is de eerste biologisch 
gecertificeerde jaargang. Bemerk ook de mooie 
exclusieve fles ‘lalique’ met de gravure.

100% Merlot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 69

SAINT EMILION



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,80 %

Château Grand Corbin Despagne

De familie Despagne kocht in 1812 de wijngaard. Actueel is 
het François Despagne die er het beleid voert. Hij behoort tot 
de zevende generatie. Het terroir van 26.8 ha is gelegen in het 
gehucht ‘Grand Corbin’ en heeft een bodem van klei-zand op 
‘crasse de fer’. De aanplanting bestaat voor driekwart uit merlot. 
In 2005 begon François Despagne met biologische wijnbouw, 
met als bedoeling een zeer zuivere expressie te hebben van de 
merlot: aromatisch, fris, rijp eerder dan overrijp en zwaar. Voor 
de liefhebbers van precieze en sappige St. Emilions.

Zeer intens purper, compleet ondoorzichtig.

Enorm expressief en vooral puur en zeer zuiver: 
impressies van zwarte vruchten met een toets van 
reglisse, notie van tabak.

Vanaf de aanzet vult deze wijn compleet de mond 
met noties van zuiver fruit, rijp, fijn en delicieus. Het 
evenwicht is opmerkelijk en de textuur zeer zacht. 
Een echte lekkernij, met zeer veel zuiver en precies 
rijp fruit. Volume, frisheid, lengte, alles wat moet is 
aanwezig! Een grote wijn die niet mag ontbreken 
dit jaar in uw collectie! De rendementen waren 
laag met 36hl/ha.

75% Merlot, 24% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Sansonnet

Ch. Sansonnet ligt pal tussen grote namen zoals Ch. La 
Couspaude, Ch. Trotte Vieille, Ch. Villemaurine op het hoogste 
punt van het klei-kalkplateau van St. Emilion. Deze 7 ha grote 
wijngaard bestaat uit 1 stuk en ligt rond het kasteel. Het 
eigendom behoort toe aan mevr. Marie Lefevre sinds 1999. 
Sindsdien heeft het een volledige vernieuwing ondergaan: 
nieuwe aanplant, meer opbinden van de wijnstokken, groene 
oogst, ontblading, dubbele triage, nieuwe chais, 30hl/ha, 
... hebben bijgedragen tot promovering in 2012 tot Grand 
Cru Classé. Marie Lefèvre, farmacienne van opleiding en 
paardrijdster in haar vrije tijd, runt dit kasteel met passie. Een 
enorme progressie de laatste jaren is merkbaar en ze haalt 
het beste uit dit topterroir. Deze cru verdient absoluut zijn titel 
Grand Cru Classé.

Niet geproefd, maar aangeboden in ons assortiment 
wegens constant zeer goede kwaliteit. De 
rendementen waren zeer laag (30hl/ha).

95% Merlot, 3% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

70 - 2020

SAINT EMILION



2020

Château La Clotte

Deze cru omvat een heel kleine wijngaard van 3,5ha en kelders 
gehouwen uit de kalkrots van St. Emilion, en is sedert 2014 
eigendom van de familie Vauthier (Ch. Ausone). Het beschikt 
over een magnifiek stukje terroir dat overwegend klei-kalkachtig 
is, gelegen vlak naast Ch. Pavie Macquin en het centrum van 
St. Emilion. De rendementen worden heel laag gehouden (30hl/
ha) en de rijping gebeurt net als bij Ch. Ausone op 85% nieuwe 
eik. Het enige negatieve punt is dat er slechts 1000 kisten per 
jaar gemaakt worden van deze lekkernij voor de hele wereld. 
Bemerk het nieuwe etiket van de fles sinds 2017.

Niet geproefd, maar aangeboden in ons assortiment 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren. Het terroir (klei-kalk) was ideaal dit 
jaar voor perfecte rijpheid met mooie frisheid.

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château La Marzelle

Deze cru van 16,28ha werd in 1997 aangekocht door de 
Belgische familie Sioen uit Ardooie. Belangrijke investeringen 
werden gedaan om de cru opnieuw op niveau te krijgen, met 
als beloning de rang St. Emilion Grand Cru Classé in het nieuwe 
klassement van 2012. In 2014 werd een nieuwe ontrister en 
nieuw triagestysteem (bessen in een waterbad) in gebruik 
genomen. Het terroir bestaat uit 3 bodemtypes: steen-, zand-
klei- en een stuk zandgrond. Er wordt beroep gedaan op de 
adviezen van Michel Rolland en Jean-Luc Thunevin. De cultuur 
is biologisch gericht zonder chemische onkruidbestrijding, 
ook wordt er geen chemische mest gebruikt. De wijn rijpt op 
nieuwe eiken vaten en een gedeelte op amforen (gemaakt van 
gebakken aarde) om zo de frisheid, zuiverheid en evenwicht van 
het fruit te bewaren. Het terroir ligt niet ver van Figeac.

Zeer intens purper, violette schijn.

Mooie rijpe neus met intens veel fruit, zuiver en fris. 
Mooie kruidentoets en notie van tabak.

Ch. La Marzelle heeft in 2020 opnieuw een zeer hoge 
kwaliteit. Het begint zacht en intens, gevolgd door 
een midden vol van zuiver en energiek fruit. Is het de 
biologische benadering die zorgt voor deze zuiverheid 
in het sap? Ik denk het wel. Alles is mooi rijp, complex, 
evenwichtig en zacht. Ook de finale is lang, sappig 
en blijvend. Bravo voor het team. Alweer een grote 
jaargang voor deze cru! Dit is de eerste jaargang 
gecertifieerd Bio.

80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 71

SAINT EMILION



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Corbin

Château Corbin is één van de oudste domeinen in St. Emilion 
en sinds 1924 is het in handen van de familie Cruse. Actueel 
(sinds 1999) is deze eigendom beheert door mevr. Anabelle 
Cruse-Bardinet, gediplomeerd oenologe aan de universiteit 
van Bordeaux. Het terroir van 13ha bestaat uit 2 types terroir: 
een gedeelte zand met ondergrond van klei - ijzer die de 
finesse geven aan de wijn en een gedeelte kleigrond (dat paalt 
aan Pomerol) die kracht geeft aan de wijn. Deze diversiteit in 
terroirs geven aan de wijn een heel mooie complexiteit. Enkel 
de druiven van de beste percelen en de oudste wijnstokken 
komen in de eerste wijn (80%), de andere in de tweede. Mevr. 
Anabelle Cruse vinifieert met passie en kennis van zaken een 
heel mooie wijn.

Zeer diep donker purper, ondoorzichtig.

Expressieve neus met afwisselend noties van rood 
(aardbeien en bessen) en zwart fruit.

Net zoals bij de buur (Ch. Grand Corbin Despagne) 
speelde het terroir van klei hier in het voordeel voor de 
waterhuishouding van de wijnstokken. De wijn bezit dan 
ook een ongelofelijke reserve aan mooi zuiver fruit, rijp en 
fris, krokant en sappig. Het is altijd al de stijl van Ch. Corbin 
geweest elegantie en delicieus fruit te combineren, maar 
dit jaar is dit exceptioneel aanwezig. Bravo voor Annabelle 
Cruse, die deze jaargang nu zelf heeft geproduceerd 
zonder adviseurs in haar (in 2018) vernieuwde chais, 
waar ze meer perceelsgewijs tewerk kan gaan en met 
gedeeltelijke rijping op glazen ‘globes’ van 225 liter. 
Hierdoor kan het fruit nog meer tot uitdrukking komen. 77% 
van de oogst ging dit jaar in de eerste wijn.

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château La Tour Figeac

Ch. La Tour Figeac is eigendom van dhr. Otto Rettenmaier en 
is ontstaan door een erfenisverdeling van Ch. Figeac in 1879. 
In 1882 werd Ch. La Tour Figeac opnieuw in 2 gesplitst: Ch. 
La Tour Figeac en Ch. La Tour du Pin Figeac. Eerstgenoemde 
geniet van een schitterend terroir dat lijkt op dat van Ch. Figeac 
en zijn buur Ch. Cheval Blanc. De cabernet franc gedijt goed 
op deze bodem. Bovendien is de prijs steeds zeer redelijk en 
de kwaliteit top! Sinds 2016 opnieuw aangeboden in primeur. 
In 2020 is het kasteel voor het derde jaar bezig in de overgang 
naar bio (enkel biologische producten worden gebruikt voor 
de behandeling van ziektes). Alsook werd een volledig nieuwe 
vatenkelder in gebruik genomen om de wijn nog beter te laten 
rijpen. Tevens werd er geïnvesteerd in houten vaten van 400 
liter en gebakken klei-amforen om de finesse van de tannines 
nog te verfijnen en de fruitimpressies nog te vergroten.

Zeer intens purper, violette schijn.

Aroma’s van donker fruit (bramen en bosbessen, 
zwarte kersen) maar ook fijne tabak, reglisse.

Deze cru bezorgde mij een wow-effect tijdens de 
degustatie. Ik vond de overvloedigheid vanaf de start 
tot het einde enorm. Het fruit is dermate present dat 
de mond wordt gevuld en nog meer explodeert na 
luchtinname. Maar er is meer! Het hoge percentage 
cabernet francs zorgt voor een intense fruitigheid en 
mooie structuur in de wijn (heel fijne tannines) en een 
zeer mooie lengte. De merlots vullen daarbij aan met 
hun energie, frisheid en volheid. Het geheel vertoont 
zich dus ook zeer complex en vooral zuiver, heel mooi 
delicieus dankzij de biologische benadering. De finale 
is zeer lang en kruidig (peper). Absolute aanrader!

65% Merlot, 35% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Clos des Jacobins

Deze cru van 9ha, bevindt zich aan de ingang van St. Emilion 
en heeft een terroir van klei-kalk en zand-kalk. In 2004 werd 
deze cru aangekocht door dhr. Bernard Decoster, broer van 
Dominique Decoster (Ch. Fleur Cardinale). Door beroep te 
doen op de expertise van dhr. Hubert de Bouard (Ch. Angélus) 
verbetert de cru jaar na jaar in kwaliteit, precisie en kwaliteit 
van de tannines.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Krachtig en intens veel fruit (donkere vruchten) maar 
ook hints van tabak en kruiden.

Deze cru heeft geweldige vooruitgang geboekt de 
laatste jaren in de finesse van de tannines. 2020 is het 
toppunt met een zeer glijdende smaak en zijdezachte 
stijl, vol van puur en fris fruit, sappig en kruidig. De 
afdronk is ook zeer mooi, lekker aangenaam, complex, 
kruidig en aanhoudend. Bravo aan Thibaut en Magali 
Decoster, die een uitzonderlijke wijn hebben in 2020, 
voor een zeer betaalbare prijs.

80% Merlot, 18% Cabernet Franc, 2% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Les Grandes Murailles

Dit kasteel was tot in 2013, eigendom van de familie Reiffers, 
tot de familie Cuvelier van Ch. Clos Fourtet (de buur) het 
kocht. De wijngaard is slechts 2ha groot, in het centrum van 
St. Emilion en paalt eigenlijk aan laatstgenoemde Premier 
Grand Cru Classé. De cru dankt zijn naam aan de restanten 
van de muur van een gotische kerk die nog in de wijngaard 
staan en die aan de ingangspoort van het stadje St. Emilion 
zich bevinden en er onlosmakelijk mee zijn verbonden. 
Actueel wordt de wijn gevinifieerd op vakkundige wijze door 
het team van Ch. Clos Fourtet in de onderaardse kalkkelders 
van St. Emilion. Gezien het kalkterroir heeft deze Grand Cru 
Classé een ongelofelijke finesse en elegantie in combinatie 
met concentratie.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

72 - 2020

SAINT EMILION



BIO
DYNAMISCH

2020

alc. 14,50 %

Château Fonplégade

Dit prachtig kasteel geniet van een schitterend terroir van 
18.5ha gedeeltelijk op het plateau en de rest bevindt zich op 
de zuid-gerichte hellingen van St. Emilion. Het verhaal begint 
in 1852 toen Jean-Pierre Beylot het château bouwde. In 1953 
kwam het in handen van Armand Moueix, hij verkocht het 
kasteel in 2004 aan de Amerikanen Denise en Stephan Adams. 
Zij hebben als enig objectief het château naar de top van de 
appelatie te brengen. Het mooie kalk-klei terroir levert een 
wijn met een warme, ronde smaak en fijne mineraliteit. Sinds 
2013 zijn de druiven bio gecertificeerd. De productie is niet 
groot (ongeveer 2500 kisten) en de rest (2000 kisten) gaan in 
de tweede wijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren en de mooie scores van de wijncritici.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2026 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Berliquet

Ch. Berliquet is een kleine Grand Cru Classé van 9ha, zuidelijk 
gelegen naast de Premier Grand Cru Classés Ch. Bélair 
Monange en Ch. Canon. Het terroir is top met een klei-kalk 
samenstelling op een ondergrond van kalk. Na lange tijd 
gevinifieerd te zijn door Nicolas Thienpont en Stéphane 
Derenoncourt, kwam hieraan een eind in december 2017 
toen de familie Wertheimer (van modehuis Chanel en tevens 
eigenaars van Ch. Rauzan Ségla en de buur Ch. Canon) het 
eigendom kochten. Vandaag zijn het directeur John Kolasa en 
zijn team die er de wijn vinifiëren op dezelfde minutieuze wijze 
als bij hun eigen Ch. Canon dat er vlak naast ligt. De laatste 
jaren is de kwaliteit nog beter en intenser dan voorheen. Deze 
cru gebruikt BIO producten ter behandeling van ziektes in de 
wijngaard, maar is nog niet bio-gecertificeerd.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens permanent hoge kwaliteit de afgelopen jaren. 
Geproduceerd door het team van Ch. Canon!

69% Merlot, 31% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château Laroque

Ch. Laroque is qua bouw één van de meest spectaculaire 
kastelen van St. Emilion waar een wijngaard van 61ha rond 
ligt, 27ha dient voor deze Grand Cru Classé. De cru behoort toe 
aan de familie Beaumartin en sinds 2015 gebeurt de directie 
en vinificatie door David Suivre, die tevens de vinificatie doet 
op Ch. Larcis Ducasse. In 1996 werd de cru gepromoveerd tot 
Grand Cru Classé. Het klei-kalk terroir hier op het plateau van 
St. Christophe de Bardes, levert prima wijnen af. De gemiddelde 
leeftijd van de wijnstokken is 40 jaar en de wijn rijpt ongeveer 
12 maand op eik. Het is een zeer elegante St. Emilion met een 
mooi volume. Wellicht één van de meest interessantste Grand 
Cru Classés qua prijs-kwaliteit.

Niet geproefd, doch opgenomen in het aanbod 
wegens zeer hoge kwaliteit de afgelopen jaren voor 
deze lage prijs. Slechts 48% van de totale productie 
ging in de eerste wijn, vooral de bessen van de ‘vieilles 
vignes’. 34hl/ha rendement dit jaar.

99% Merlot, 1% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,90 %

Château Quinault l’Enclos

Dit eigendom heeft een wijngaard van 19ha, dat in 2008 
gekocht werd door de eigenaars van Ch. Cheval Blanc, de Belg 
Albert Frère en dhr. Bernard Arnault. Het terroir (met steentjes) 
geniet, omwille van zijn ligging aan de Dordogne, van een 
microklimaat. De percelen zijn homogeen en aangeplant met 
de cépage merlot met een leeftijd van 55 jaar oud. In 2012 
werd de cru gepromoveerd tot Grand Cru Classé. Het werk in 
de wijngaard, de vinificatie en de verdere opvolging gebeuren 
op dezelfde manier en volgens dezelfde strenge eisen als bij 
grote broer Ch. Cheval Blanc. Een zeer goede wijn, expressief 
en complex aan een zeer goede prijs.

Zeer intens purper, violette rand.

Mooi zwart fruit, waarbij de noties van tabak, reglisse 
en frisheid zich vermengen.

De aanzet is uitbundig en fruitig, gaat daarna over 
naar een teder en licht gestructureerd midden, waarbij 
de tannines verfijnd present zijn en de mond licht 
doen samentrekken. Uiteraard zal dit verdwijnen door 
het rijkelijke fruit dat zich zal versmelten hiermee. 
Lange finale met opnieuw het mooie fruit. Mooi 
gevinifieerd door het team van Ch. Cheval Blanc en 
sterk aanbevolen!

78% Merlot, 22% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 73

SAINT EMILION
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DE CŒUR

2020

Clos Saint Martin

De drie eigendommen van de familie Reiffers (Clos St. Martin, 
Les Grandes Murailles en Côte de Baleau) werden in 2013 
verkocht aan Ch. Clos Fourtet. Wat later echter, kocht de ex-
directrice en ex-mede-eigenaar mevr. Sophie Fourcade deze 
cru terug. Het betreft een minicru van 1.5ha ideaal gelegen 
(m.b.t. de expositie naar de zon) op een heuvelrug tussen Ch. 
Beauséjour Bécot en Ch. Beauséjour Duffau Lagarrosse. Gezien 
de kleine productie, wordt zowel de alcoholische gisting als 
de tweede gisting integraal met de volledige bessen in kleine 
eiken vaten gevinifieerd. Deze integrale vinificatie eist meer 
uren handwerk (3x per dag de vaten draaien) maar zorgt voor 
een zeer volle, verfijnde, fruitige en zuivere wijn waarbij het 
hout veel meer geïntegreerd is. De adviezen zijn afkomstig van 
Michel Rolland.

Intens purper, schitterende spiegel.

Delicieus fruit, afwisselend rode en zwarte vruchten, 
zeer expressief, hint van tabak.

Vanaf de inname neemt deze sublieme wijn de mond 
volledig in, want het fruit zit enorm intens en compact 
in het geheel en vertoont een finesse, frisheid en 
ongeëvenaarde complexiteit. Naast de fruitimpressies 
zijn er ook mooie gebrande toetsen, zachte kruiden 
(peper, muskaatnoot) en reglisse. Alles is mooi in 
evenwicht en ondanks de hevige concentratie blijft 
alles zeer delicieus en fris smaken. Ook de finale 
is extreem lang en divers qua smaken. Een echte 
topper in 2020!

80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

2020

Château Fonroque

Deze cru behoort sinds 1931 toe aan de familie Moueix (Jean 
en Adèle). Sinds 2001 is het de voorzitter van l’Association de 
Grands Crus Classés de St. Emilion, Alain Moueix, die er de 
leiding heeft. De wijngaard van 17,6ha (uit één stuk) bestaat 
uit een plateau en een helling ten westen van het stadje St. 
Emilion. Sinds z’n aankomst heeft Alain Moueix de volledige 
wijngaard naar biodynamiek overgeschakeld. Het werd hiermee 
de eerste Grand Cru Classé die hiervoor het certificaat kreeg. 
De heraanplant in 2001 van de verwijderde oude wijnstokken 
begint zijn vruchten af te werpen. De jongste jaargangen 
vertoont de wijn steeds meer intensiteit. De stijl is vooral gericht 
op finesse en delicatesse, gepaard gaand met een zeer goede 
intensiteit van het fijne fruit.

Niet geproefd, maar opgenomen in assortiment 
wegens zeer hoge kwaliteit de afgelopen jaren van 
deze cru en de heel hoge scores dit jaar van de 
wijncritici. (rendementen van 40hl/ha in 2020)

87% Merlot, 13% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,20 %

Château Côte de Baleau

Ch. Côte de Baleau is jaren in eigendom geweest van de familie 
Reiffers, tot het in 2013 overging in handen van de familie 
Cuvelier (Ch. Clos Fourtet en Ch. Poujeaux). De wijngaard is 
17ha waarvan 14ha geklasseerd. Ch. Côte de Baleau was één 
van de châteaus die in 2012 gepromoveerd werd van Grand 
Cru naar Grand Cru Classé, en dit door de constant stijgende 
kwaliteit van de voorbije 10 jaar. De wijngaard, kalk-zandterroir, 
heeft zeer oude wijnstokken van gemiddeld 40 jaar oud. Een 
nieuw aanplantingsprogramma zal de dichtheid van de stokken 
nog vergroten naar 8500 stokken/ha. De wijn rijpt 18 maanden 
op vat waarvan 50% nieuw en 50% vaten van 1 jaar oud. Per 
jaar worden 3000 kisten gemaakt van deze lekkernij. De wijn 
biedt zeer veel kwaliteit voor uw geld.

Niet geproefd, doch opgenomen in het aanbod 
wegens jaarlijks constante zeer hoge kwaliteit aan een 
zeer scherpe prijs. Dit is de goedkoopste Grand Cru 
Classé uit ons gamma.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BIO
DYNAMISCH

2020

Château Jean Faure

Dit château waarvan al in de jaren 1700 wijnstokken aangeplant 
waren, bevindt zich tussen Ch. Cheval Blanc, Ch. La Dominique 
en Ch. Figeac. Het terroir, 18ha groot, bestaat vooral uit klei 
met daarin het ijzerhoudend bestanddeel, want het ligt tevens 
heel dicht bij Pomerol. Vandaar dat hier vooral de cabernet 
franc wordt aangeplant, net zoals bij de befaamde buren. De 
wijnstokken zijn gemiddeld 40 jaar oud, en leveren wijnen met 
veel fruit, puurheid en elegantie binnen een mooie structuur. 
Sinds jaargang 2018 is de wijn bio-gecertificeerd. De eigenaar, 
dhr. Olivier Decelle is tevens eigenaar in Roussillon (Mas Amiel) 
en bezit ook een handelshuis.

Zeer intens purper.

Zeer mooie neus van rode vruchten (aardbeien, 
framboos) maar ook zwarte, alsook noties van cacao, 
florale toetsen. Zeer verfijnd en complex geheel!

Het kleiterroir was een groot voordeel in dit droge jaar. 
Ziehier een fenomenale wijn met heel fijne structuur 
en zeer veel mooi krokant fruit met mooie frisheid 
en blijvendheid. De concentratie is enorm, en na 
luchtinname overspoelt het fruit nog meer de papillen. 
Het mondgevoel is superzacht en het fruit smaakt 
delicieus, zuiver, fris en krokant, alsof de bessen 
ontploffen in de mond. Dit is een wijn voor de grote 
liefhebbers van cabernet franc. Afkomstig van een 
groot terroir naast Ch. Cheval Blanc, Ch. Figeac en 
Ch. l’Evangile.

65% Cabernet Franc, 30% Merlot, 5% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

74 - 2020

SAINT EMILION



2020 - 75

SAINT EMILION

Het terroir van Château Troplong Mondot ligt op het hoogste punt 
van St. Emilion en wordt bewerkt met de paarden in de verte.



2020

Château Le Prieuré

In 2014 heeft Artemis, de holding van François Pinault (Ch. 
Latour) 49% van de aandelen gekocht in dit eigendom van de 
maatschappij Vignobles Baronne Guichard. Het terroir bestaat 
uit drie percelen, eentje tegenover Trotte Vieille op het plateau, 
een tweede tegenover Ch. Troplong Mondot, georiënteerd naar 
het zuiden, en een derde aan de voet van de helling van St. 
Emilion. Sinds 2014 is er een nieuwe wijnmaakster (Pénélope 
Godefroy) die de wijn naar een steeds hoger niveau probeert 
te brengen, en dit volgens de principes van de biodynamiek. In 
oktober 2020 werd het eigendom tenslotte opnieuw verkocht 
door dhr. Pinault aan de verzekeringsmaatschappij Suravenir, 
tevens eigenaar van Ch. Calon Ségur.

Niet geproefd, doch opgenomen in het aanbod 
wegens constant hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren. Zeer kleine productie, ongeveer 1000 
kisten voor de hele wereld!

83% Merlot, 17% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 14,50 %

Château La Commanderie

Chateau La Commanderie is waarschijnlijk één van de kleinste 
Grand Cru Classés van St. Emilion met zijn 4 ha op het plateau 
van Saint-Emilion met zuidelijke expositie en het terroir bestaat 
uit steentjes, ijzerhoudend zand en klei. Het kasteel behoort toe 
aan de familie Decoster en actueel zijn het Magali en Thibault 
Decoster (van Clos des Jacobins) die er de wijn vinifiëren met 
hulp van Hubert de Bouard (Ch. Angelus) die er de adviezen 
geeft over de vinificatie. De wijnstokken zijn gemiddeld 35 jaar 
oud, wat dus alvast zeer intense en complexe fruitsmaken 
geeft aan deze wijn. De wijn rijpt ongeveer 16 maand op 50% 
nieuwe eik, 50% eik van vaten die 1 jaar oud zijn. Hij behoort bij 
de goedkoopste Grand Cru Classés van St. Emilion dus zeer 
goede prijs/kwaliteitsverhouding!

Zeer intens purper met een schitterende spiegel.

Zeer expressief fijn en zuiver fruit, het is 
een zalig geheel!

Deze nieuwe Grand Cru Classé in ons assortiment 
heeft zijn plaats verdiend in ons aanbod, want dit is 
een zeer complete wijn met overvloedig veel fijn en 
zuiver fruit, complex en kruidig en de tannines zijn zeer 
zacht! De rendementen waren zeer laag 31 hl/ha maar 
hetgeen gemaakt is in 2020, is werkelijk exceptioneel 
voor de aangeboden prijs!

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

76 - 2020

SAINT EMILION



OUT
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2020

alc. 15,40 %

Château Quintus

In juni 2011 kochten de eigenaars van Ch. Haut Brion (Dom. 
Clarence Dillon) het Ch. Tertre Daugay gelegen op het 
kalkplateau in het zuidoosten van St. Emilion. Ze gaven het 
château een nieuwe naam en vinifiëerden hun eerste jaargang. 
In oktober 2013 kochten ze ook de buur, Ch. L’Arrosée, aan. 
Beide terroirs werden samengevoegd en worden nu verkocht 
onder de naam Ch. Quintus. De naam komt van het latijn ‘vijfde’, 
omdat dit de vijfde wijn is, (na Ch. Haut Brion rood en wit en Ch. 
Mission Haut Brion rood en wit) die ze produceren. Het terroir, 
28 ha, met wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar, 
bestaat uit kalk en klei-kalk. Het is omringd door 5 grote cru’s uit 
St. Emilion, wat de exceptionele kwaliteit bewijst. Een dubbele 
triage, tevens met het optisch oog, zorgen voor een zeer zuivere 
en rijpe oogst. Het team van Haut Brion vinifieert er de wijn. 
Een speciale fles met het logo erop gebrand (verwijst naar de 
stijl van de oudste flessen van Ch. Haut Brion) wordt gebruikt 
voor de botteling.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens de constant extreem hoge kwaliteit en de 
geslaagdheid van de cabernet franc (die hier een groot 
percentage heeft in de assemblage) in dit zonnige 
jaar. Bovendien heeft deze wijn extreem goede scores 
van de critici: (97-98 van James Suckling en 95-
94 Wine Advocate)

62.50% Merlot, 37.50% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 15,20 %

Dragon de Quintus

Deze tweede wijn is zeer kwalitatief en afkomstig van de 
terroirs aan ‘le pied de côtes’ (voet van de helling). De naam en 
het logo (draak op een toren) hebben een symbolische waarde. 
De draak wordt beschouwd als een zeer intelligent wezen dat 
over het algemeen een grote schat moet beschermen. De draak 
gebruikt hiervoor zijn scherpe zicht vanuit de uitkijkpost, de 
toren in St. Emilion. De draak moet dus het magnifieke terroir 
van het château beschermen. De wijn zelf wordt door hetzelfde 
team als van Ch. Haut Brion gevinifieerd en dit volgens de 
regels van de kunst. Zelfs deze tweede wijn heeft de kwaliteiten 
van een Grand Cru Classé.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
door de constant hoge kwaliteit van deze cru. Goede 
scores van de wijncritici: 92-93 van James Suckling 
en 90-92 Wine Advocate.

84.70% Merlot, 15,30% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru - 2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,73 %

Château La Confession

Deze cru is eigendom van Jean-Philippe Janoueix en ligt met 
zijn mooie, stijlvol vernieuwde chais vlak bij het centrum van St. 
Emilion. Jean-Philippe Janoueix is een punctuele perfectionist, 
alles is tot in de puntjes ingericht en ook zijn wijnen kunnen 
moeilijk beter zijn. Hij haalt het maximum uit het terroir. De 7.49 
ha wijngaard heeft een gemiddelde leeftijd van 43 jaar en wordt 
100% manueel geoogst. Er vindt dubbele triage plaats : een 
eerste keer in de wijngaard, een tweede keer in de chais. Geen 
filtrage of klaring. Het domein wordt geadviseerd door Jean-
Philippe Fort van Laboratoire Michel Rolland.

Compleet ondoorzichtig purper.

Heerlijke neus van rijp fruit, vooral zwarte vruchten, 
zuiver en fris maar ook tabak.

Steeds één van mijn favorieten en dit jaar extreem 
lekker! Vanaf het begin tot het einde zit deze wijn 
boordevol zuiver fruit, krokant en fris. De tannines zijn 
zo fijn, dat men ze niet merkt. Tevens zit er een heel 
mooi evenwicht tussen het rijpe fruit enerzijds en 
de mooie frisheid en kruidigheid anderzijds. Alles is 
netjes op tijd geoogst en proeft zeer zuiver, rijp en fris 
krokant. Bravo voor Jean-Philippe Janoueix!

74% Merlot, 26% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Grand Barrail  
Lamarzelle Figeac

Deze wijngaard, buur van Ch. Figeac, ten noordwesten van 
St. Emilion, omvat 13.5ha en wordt beheerd door de bekende 
Bordelese handelaar CVBG - Vignobles Dourthe, sinds 2005. 
Pas op, vergis u niet! Elk château (ook Ch. Le Boscq - St. 
Estèphe, en Ch. Belgrave - Haut Médoc) heeft zijn eigen 
wijnmaker en de vinificatie gebeurt met perfectionistische 
gedrevenheid. De kwaliteit groeit gestaag door de forse 
investeringen van het huis in zowel de wijngaard als de chais. 
Deze wijn behoort tot de interessantste koopjes prijs-kwaliteit.

Zeer intens purper.

Rijpe neus van kersen, maar ook floraal: viooltjes.

Opmerkelijk in deze wijn is de mooie zachte smaak, de 
elegantie in de tannines en de finesse van het fruit. Dit 
is de ideale St. Emilion voor wie houdt van verfijnde, 
fruitvolle wijnen met een elegantie en frisheid. Deze 
wijn zit dan ook vol van het mooie, sappige fruit met 
een lichte toets van reglisse op het einde. De finale is 
fruitvol en sappig. Heel veel waar voor uw geld!

72% Merlot, 28% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru - Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

2020 - 77

SAINT EMILION



OUT
SIDER

2020

Tertre Rôteboeuf

Tertre Rôteboeuf behoort toe aan François Mitjavile, 
wijnmakers zoals hem zouden er meer moeten zijn. Het terroir, 
gelegen op de top van St. Emilion, nabij Troplong Mondot in 
St. Laurent de Combes, is uniek. Een gedeelte ervan is echte 
kalkrots, waar de wijnstok een zeer goede bron van water vindt 
en die een zekere mineraliteit geeft. Daarnaast is er de expositie 
in volle zon en de zeer kleine oppervlakte (5,75ha). Ook wacht 
hij meestal tot de druiven extreem rijp zijn en de pitten de 
smaak hebben van gebrande koffie. Op dat moment oogst hij, 
als de pel van de druif zeer fragiel is geworden. De technieken 
die hij gebruikt zijn zeer eenvoudig, maar het fruit is van een 
ongelooflijk goede kwaliteit. Tertre Rôteboeuf is een ware 
cultwijn geworden waar door liefhebbers wereldwijd naar wordt 
gezocht. Lees ook de commentaren over Roc de Cambes en 
Dom. de Cambes, alsook l’Aurage, wijnen van dezelfde familie.

Zeer intens purper, violette schijn.

Sublieme neus van rijp fruit, een beetje zwoel, exotisch 
met cacao en koffie.

2020 was een van de vroegste oogsten ooit op Tertre 
Roteboeuf (21 september). Vochtige lente, warme en 
droge zomer, enkele buien half augustus en zeer warme 
dagen in september. Het fruit is dan ook mooi rijp, maar 
tegelijk spetterend en krokant door het frisse terroir. De 
concentratie is enorm, en blijft overvloedig aanwezig 
gedurende de ganse degustatie. Het sap proeft fijn, 
delicieus en blijft maar nuances geven naar het einde 
toe. De finale is lang, subliem en enorm fruitvol. Opnieuw 
een van de mooiste wijnen van het millésime 2020 die 
geschiedenis zal schrijven in deze regio! Dit jaar opnieuw 
een kleine productie door de droogte, snel wezen dus!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2050

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 15,00 %

Château Bellevue Mondotte

De wijngaard, gelegen naast ‘La Mondotte’ van Stephan von 
Neipperg en ‘Troplong Mondot’, hoort eigenlijk bij Ch. Pavie 
Décesse, maar de ligging is dusdanig ideaal dat Gérard Perse 
hier een aparte wijn vinifieert. Daarom wordt hij verkocht als 
St. Emilion Grand Cru, hoewel hij met de Premier Grand Cru 
Classés kan rivaliseren. Het terroir ligt 80 meter boven de 
Dordogne en volledig in de zon, op een ideale klei-kalkbodem, 
die zorgt voor een zeer goede waterhuishouding en optimale 
rijping voor de merlotdruiven. Groene oogst, eerste ontblading 
richting ondergaande zon half augustus, manuele oogst, 
kleine rendementen van 18hl/ha en lagering in 100% nieuwe 
eik zorgen voor een echte, zeer zeldzame topwijn van slechts 
2 ha wijngaard.

Niet geproefd, doch opgenomen in ons aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit van de 
wijnen afkomstig van dit kasteel. Het is een zeer kleine 
productie (kon in 1 dag geoogst worden) dus snel 
wezen is de boodschap!

100% Merlot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Montlabert

Ch. Montlabert is een domein uit één stuk van 12.5ha en 
behoort sinds 2008 toe aan de grootste familie wijnhandelaars 
van Frankrijk, namelijk de familie Castel. De groep Castel wil 
met Ch. Montlabert aantonen tot welke kwaliteit ze in staat zijn 
en trokken hiervoor Dhr. Hubert de Bouard (Ch. Angélus) aan 
als consultant. Daarnaast investeerden ze in de wijnkelder en 
de wijngaard. Het terroir, bestaande uit klei-zand aan de voet 
van de hellingen van St. Emilion, ligt niet ver van Ch. Figeac en 
Ch. Cheval Blanc. Er wordt gebruik gemaakt van een optisch 
oog om de bessen te selecteren. De wijn rijpt in 50% nieuwe 
eik en 50% eik van 1 jaar. De prijzen blijven attractief en de 
kwaliteit is super.

Zeer intens purper, violette rand met 
schitterende spiegel.
Heerlijke neus van perfect rijp fruit (zonder 
overrijpheid) met noties van zwarte kersen, maar ook 
bloemen, namelijk: pioenroos en viooltjes.

Voor de tweede keer gevinifieerd in de nieuwe chais 
en ik moet toegeven dat ik deze cru nog nooit zo goed 
geproefd heb als in 2020! Vanaf de aanzet ontdekt 
men een enorme bom van rijp fruit, sappig, kruidig 
met een beetje reglisse, maar vooral lekker fris. Deze 
wijn heeft alles! Concentratie, diepte, evenwicht en 
lengte. De finale is zeer lang en heel lekker! Bravo 
aan het team! De warme dagen in september met de 
frisse nachten zorgden voor een perfecte “rijp-frisse” 
stijl en een oogst die 15 dagen eerder was dan 
normaal in perfecte condities.

77% Merlot, 23% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Haut Gravet

Dit eigendom van Alain Aubert (Ch. La Couspaude) bevindt 
zich in St. Sulpice de Faleyrens. De bodem is vooral uit 
‘graves’ samengesteld. Alain Aubert is werkelijk een zeer 
goed wijnmaker. Andere wijnen zoals Ch. Hyot (Côtes de 
Castillon) of Ch. Ribebon hebben bij ons enorm veel succes. 
De reden is de prijs-kwaliteitsverhouding. Dit is een wijn die 
wordt gemaakt volgens de filosofie van een Grand Cru Classé. 
Interessante prijs!

Zeer intens purper.

Mooi zuiver fruit met fijne kruiden.

Dit is een St. Emilion met een heel fijne structuur (men 
merkt de tannines niet) waarin heel veel delicieus fijn 
fruit zit dat zuiver, zeer knapperig en sappig is, zonder 
evenwel overgeconcentreerd te zijn. Alles is heel 
mooi in evenwicht, veelzijdig en licht kruidig. Dit is een 
heerlijke wijn waar men spontaan nog een glaasje van 
wil. Voor de prijs hoeft u hem zeker niet te laten.

70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN
BELEGGINGS

WIJN

78 - 2020

SAINT EMILION



2020

alc. 14,50 %

Château Moulin Saint Georges

Deze cru van 7ha, waarvan het terroir trouwens naast Ch. 
Ausone ligt, is niet zo groot en behoort, net als Ch. Fonbel 
en Ch. La Clotte, tot het geheel van de wijngaarden van Alain 
Vauthier en zijn familie (Ch. Ausone). De rendementen zijn 
hier praktisch even laag als bij Ch. Ausone (30hl/ha). De wijn 
rijpt eveneens op 85% nieuwe eik gedurende 18 maanden. 
Ch. Moulin St. Georges heeft een uitzonderlijke interessante 
prijs-kwaliteitsverhouding en zijn mooie, intense, verfijnde 
‘Ausone’-stijl. Slechts 2500 kisten per jaar voor de hele wereld. 
Snel wezen dus.

Niet geproefd, doch opgenomen in ons aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit, van de 
makers van Ch. Ausone!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château Fonbel

Deze cru van 16ha is eigendom van de familie Vauthier. Het is 
Alain Vauthier (Ch. Ausone), samen met dochter Pauline, die 
deze cru opvolgt. Het terroir bestaat uit klei-zand of steen-
zand en de wijngaard heeft een gemiddelde leeftijd van 25 
jaar. Dankzij de lage rendementen (50hl/ha), het precieze werk 
door de meesterlijke hand van Alain & Pauline Vauthier, in 
zowel de wijngaard als in de kelders, krijgen we hier een fijne, 
delicate maar voldoende intense wijn vol plezier aangeboden 
tegen een heel goede prijs. Sinds jaargang 2020 is deze cru in 
conversie naar bio. Bemerk het hoge percentage carmenère 
in de assemblage.

Niet geproefd, maar toch opgenomen in ons 
assortiment wegens constant hoge kwaliteit.

65% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet 
Franc, 7% Carmenère

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

2020 - 79

SAINT EMILION



OUT
SIDER

2020

alc. 13,90 %

Le Dôme

Deze microcru van 3ha (slechts 1000 kisten per jaar) behoort 
toe aan de Engelsman Jonathan Maltus. Het is een wijngaard 
die uit één stuk bestaat naast Ch. Angélus. Bijna 80% werd 
aangeplant met cabernet franc (wat op zich heel uitzonderlijk 
is). De wijnstokken werden in de jaren 50 aangeplant op een 
zanderige bodem boven een laag klei met de ‘crasse de fer’, 
een ijzerhoudend bestanddeel dat men ook vindt in het terroir 
van Ch. Pétrus. De cru is een voorbeeld van een ‘vin de garage’ 
waarbij de eigenaar met weinig middelen, met een heel kleine 
productie een ultrageconcentreerde en verfijnde wijn probeert 
te maken. De jaargang 2010 kreeg 100/100 van Parker. De 
nieuwe chais ‘Dome’ zal klaar zijn eind augustus 2021 (zie foto).

Compleet ondoorzichtig purper, opaque.
Zelfs zonder walsen springen de aroma’s al in de 
neus: zeer mooie donkere vruchten, kruiden, reglisse 
en bloemen (rozen).
Dit is een legendarische wijn! vanaf de aanzet wordt 
de mond overspoeld door het zuivere, zachte fruit. De 
tannines zijn zeer verfijnd, zacht en delicaat. Het fruit 
is zo rijp en lekker fris, alsof de bessen openspatten in 
de mond. Alles is mooi evenwichtig en de wijn heeft 
een enorme diepgang en lengte. Vooral ook de noties 
van zwarte vruchten en kruiden spelen de hoofdrol. 
Het hout is zeer mooi geïntegreerd. Absolute topper, 
en helaas zeer weinig productie dit jaar (slechts 
de helft van vorig jaar), en dat was toen al weinig! 
Wie deze wijn niet kan bemachtigen, kijkt best even 
naar de andere wijnen van deze eigenaar: Vieux Ch. 
Mazérat, Ch. Teyssier of Ch. Laforge.

80% Cabernet Franc, 20% Merlot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2050

Saint Emilion Grand Cru

3 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

80 - 2020

SAINT EMILION

De nieuwe wijnkelders van  Le Dôme zullen klaar zijn voor de oogst van 2021.



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,80 %

Château Haut Brisson

Deze 12ha wijngaard werd in 1997 gekocht door de in Hong 
Kong gebaseerde financier Peter Kwok, een gepassioneerde 
en fascinerende gentlemen die kosten noch moeite bespaarde 
om de best mogelijke wijnen te maken die het terroir toeliet. 
Dhr. Peter Kwok is ook eigenaar van Château Tour Saint 
Christophe (Saint Emilion), Château Bellefont Belcier en 
L’Enclos Tourmaline in Pomerol. Sinds 2019 echter kocht 
Stéphane Schinazi (een Bordelees in de technologie sector) dit 
eigendom. De wijnstokken hebben een respectabele leeftijd van 
35 jaar gemiddeld en zijn dicht aangeplant (6000 stokken/ha). 
De bodem is een mix van fijne steentjes en korrelig kwartsrijke 
ziltige bodem als toplaag op een diepe klei ondergrond. Sinds 
2010 is de wijn biologisch gecertificeerd. De wijn rijpt op 35% 
nieuwe eiken vaten, 35% vaten van 1 jaar en de rest op vaten 
van 2 jaar. De manager en wijnmaker is de getalenteerde 
Jérome Aguirre die vroeger werkte bij Mevr. Péré-Vergé in 
Pomerol. Michel Rolland is er de consultant.

Zeer intens purper.

Mooi fruitvol en fris, rode & zwarte vruchten, minerale 
toets en floraal.

Het zeer zuivere en krokante fruit pleziert de mond 
vanaf het begin tot het einde. Het is lekker, sappig 
en heeft een minerale, zoute toets, waardoor het de 
mond lekker verfrist en goesting doet krijgen in nog 
een glaasje! Een sublieme wijn, fijn, delicieus kortweg 
lekker! De rendementen waren laag 32 hl/ha.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château Croix de Labrie

Château Croix de Labrie is een zeer kleine Cru van 3,58ha die op 
een zeer nauwkeurige manier gevinifieerd kan worden dankzij 
deze kleine volumes. De wijngaarden liggen op 3 plaatsen met 
elk een ander type terroir. Een eerst stuk grond heet alvast 
“Badon”, gelegen op de hellingen van Côte Pavie (zand-klei, 
geeft finesse). Een tweede stuk grond ligt in Saint-Sulpice. Het 
derde stuk grond is gelegen in Saint-Christophe de Bardes 
(kalkterroir, geeft complexiteit), waar ook de kelder is gevestigd. 
De wijn wordt gevinifieerd met oog voor detail en perfectie door 
de eigenaar Axelle Courdurié sinds 2012. Per jaar worden er 
slechts 10 000 flessen geproduceerd voor heel de wereld. De 
adviezen komen van Michel Rolland en Hubert de Bouard. De 
rendementen zijn zeer laag, 25hl/ha.

Zeer intens purper met violette rand.

Heerlijke neus van rijp, donker fruit met gebrande 
toetsen en tabak.

Een wijn die sterke indruk gemaakt heeft op mij door 
de enorme concentratie fruit, met impressies van 
rode vruchten (aardbeien, bessen) maar ook donkere 
vruchten, wat kruiden, mineraliteit en frisheid, dus zeer 
complex en diepgaand! Het mondgevoel is superzacht 
dus moet alles wel zeer rijp geoogst zijn en de 
tannines zijn niet merkbaar. De afdronk is heerlijk lang 
en blijft intens en divers! Sublieme wijn met een zeer 
goede score van James Suckling 98-99!

92% Merlot, 5% Cabernet Franc, 3% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2028 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Saintayme - Saintem

Saintayme is een St. Emilion van 100% merlot, afkomstig 
van een terroir van 9 ha. Er wordt bewust gewerkt met lage 
rendementen (45 hl/ha) en het percentage nieuwe eik wordt 
er op 30% gehouden om zo de fruitigheid te garanderen. Het 
chateau behoort toe aan de familie Durantou en het was vader 
dhr. Denis Durantou die de kwaliteit van elk van zijn kastelen 
(lees ook Les Cruzelles en La Chenade in Lalande Pomerol 
en l’Eglise Clinet en Petite Eglise in Pomerol) kwalitatief naar 
de top bracht, tot hij in mei 2020 overleed aan een agressieve 
ziekte. Actueel zijn het de dochters Noemi en Constance die het 
levenswerk en de stijl van vader met glans verderzetten.

Zeer intens purper met schitterende spiegel.

Prachtige neus van rijp fruit, fris geplukt en noties van 
geroosterd brood.

De dochters van dhr. Durantou zetten het werk van 
hun vader met glans verder! Ziehier een enorme 
fruitbom, vanaf het begin tot het einde is deze St. 
Emilion mondvullend en delicieus fris. Het fruit is 
krokant, sappig, lekker divers en uitbundig! Ook de 
finale is eer mooi en smakelijk en vraagt naar meer! 
Echt zeer mooi voor deze prijs.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Godeau

Deze cru van slechts 7ha, behoort sinds 2012 toe aan de 
familie Albéric en Agnes Florisoone, verbonden met de familie 
van het Belgisch pretpark Meli en ex-eigenaars van Ch. Calon 
Ségur. In de kwaliteit van de wijnen van dit château, willen 
ze hun liefde voor mooie terroirs uitdrukken. Het terroir, 
gesitueerd op het magnifieke kalk plateau en de hellingen 
van St. Emilion, ligt in St. Laurent de Combes, vlak naast 
La Mondotte, Tertre Rôteboeuf en Ch. Troplong Mondot. 
Daarenboven is de nieuwe jonge ploeg, samen met de 
adviezen van Stéphane Derenencourt zeer veeleisend op elk 
moment van de vegetatieve cyclus en de vinificatie. Hun doel 
is om van deze wijn één van de legendes van de appelatie te 
maken, en dit dankzij het magnifieke terroir van Ch. Godeau. 
Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten. U krijgt heel veel 
waar voor uw geld!

Zeer donker purper met schitterende spiegel.

Heel mooie aroma’s van rijp fruit, tabaknoties en 
minerale toetsen.

Traditiegetrouw krijgt u hier enorm veel waar voor uw 
geld, het fruit is enorm intens geconcentreerd en het 
minerale terroir zorgt voor een heel lekkere frisheid 
waardoor het geheel delicieus lekker en sappig proeft. 
De finale blijft verdergaan op hetzelfde elan. Dit is 
werkelijk een topper prijs/kwaliteit gewijs.

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

2020 - 81

SAINT EMILION



82 - 2020

SAINT EMILION

Het Terroir van Château Mangot ligt subliem gelegen op een hoogte.



2020

Château Croque Michotte

Deze cru heeft een terroir van zand en steen op een ondergrond 
van klei in de gemeente St. Emilion. Gelegen pal naast de 
beroemde Gr. Cru Classés zoals daar zijn: Ch. La Dominique, 
Ch. Cheval Blanc en tegenover Pomerol (Ch. Gazin, L’Evangile). 
Het château is één van de enigste die al 23 jaar biologisch 
gecertificeerd is en vinifieert zonder sulfieten. Bovendien 
beschikken ze over een optische trieermachine die alleen het 
allerbeste ‘de kaviaar van de bessen’ in de wijn toelaat. De 
rendementen zijn extreem laag (19,60 hl/ha terwijl er 50hl/ha 
toegelaten is). Het château respecteert ook zoveel mogelijk 
de natuur (geen meststoffen gebruikt), de rivieren en de 
gezondheid van het personeel en van hun klanten. De wijn rijpt 
20 maanden op 60% nieuwe eik en 40% van één jaar. De wijnen 
worden niet gefilterd noch geklaard, en hebben een natuurlijke 
zuurtegraad die bewaring garandeert.

Zeer intens purper en ondoorzichtig.

Heel mooie neus van zuiver fruit, puur en fris, 
maar ook floraal.

Deze cru presteert jaar na jaar een zeer mooi glas wijn 
en dankzij de biologische benadering is al het fruit 
zeer precies, zuiver en puur in de smaak. De mond 
wordt gevuld met zeer krokant sap, dat nog meer 
explodeert bij luchtintrekking. Alles is zeer evenwichtig 
en zacht, geen enkel minpunt op te merken! De finale 
blijft verdergaan op deze zachte fruitvolle manier met 
een kruidige toets. Een aanrader!

70% Merlot, 29% Cabernet Franc, 1% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Mangot

In 1980 komt Anne Marie, de jongste van de dochters van dit familiaal 
eigendom, na haar studies van farmacie te hebben opgegeven, terug naar 
het familiaal eigendom om samen met haar man (in 1981 getrouwd) Guy 
Todeschini (Italiaanse roots) het eigendom compleet her aan te planten, 
drainage aan te leggen en deden ze een transformatie naar een moderne 
chais, teneinde als bekroning de St. Emilion “Grand Cru” classificatie te 
bekomen in 1998. Van 1996 tot 2008 zetten ze zich ook in om Ch. Mangot 
te promoten in de hele wereld. Vanaf 2008 komen hun twee zonen Karl 
(wijngaard) en Yann (commercialisatie) het beheer overnemen. Karl heeft 
studies oenologie gedaan en heeft veel ervaring achtereenvolgens bij Ch. 
Beauséjour Bécot - St. Emilion (2002), Ch. Clarcke - Listrac (2003) en Ch. 
Ausone - St. Emilion! In 2005 heeft hij ook gewerkt op de Verité Winery (Napa 
Valley) en het spreekt voor zich dat hij de stiel leerde in al deze topdomeinen. 
Het terroir, 34 ha uit één stuk heeft verschillende terroirs aan de voet van 
de helling, op de hellingen en bovenaan (terrassen). Globaal bestaat het 
uit kalkbodem op een dikke laag kalk met zeesterren fossielen (calcaire à 
asteries) of kalk op molasse van Fronsac. De wijnstokken zijn gemiddeld 
40 jaar en leveren een zeer intense wijn. Het idee is een wijn te maken van 
druiven die komen van een levende bodem en dit mede door een biologische 
werkwijze met respect voor de natuur.

Zeer intens purper.

Heel zuiver, krokant en fris fruit. Daarnaast 
kruidig en floraal.

Ik had vorig jaar ook al stalen gekregen van Ch. Mangot 
en toen was de prachtige kwaliteit me opgevallen! Dit jaar 
opnieuw, vandaar nieuw in ons aanbod. Ch. Mangot is 
overduidelijk een zeer zuivere en intense wijn, waarvan de 
filosofie van het huis (een grote wijn wordt gemaakt in de 
wijngaard) zeer duidelijk merkbaar is in het glas. De broers 
Todeschini willen alleen maar natuurlijke behandelingen doen 
en de bodem zo levend mogelijk houden en inderdaad, hun 
wijn is subliem delicieus, verfijnd, sappig, een echte lekkernij. Er 
zit veel complexiteit in door de verschillende druivenrassen en 
de verschillende terroirs (21 percelen worden apart gevinifieerd 
en samengebracht. De finale blijft lang en is zeer complex.

75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Mangot Todeshini Distique

Dit is de topcuve van Ch. Mangot, genoemd naar een 
epigram van dichter Ausonius “Distique” waarin 2 glazen 
(zeer verschillend) één coherent geheel vormen en in deze 
wijn confronteren de broers ook verschillende cépages 
tot één geheel. Het gaat hier om een micro selectie van 3 
druivenrassen uit 5 percelen, op een hoogte van 34 tot 89 
meter, klei-kalk bodems met een ondergrond van kalkrots 
en wijnstokken van gemiddeld 40 jaar oud. De oogst 
gebeurt manueel, er is een zeer strenge triage, ze werken 
met zwaartekracht om de cuves te vullen en de opvoeding 
gebeurt in 1/3 nieuwe eiken vaten, 1/3 in grote “foudres” en 
1/3 in gebakken klei Amforen. Slechts 12.000 flessen worden 
gemaakt van deze lekkernij en elke jaargang (sinds 2008) krijgt 
een nummer (2020= n°13). Deze wijn is Bio.

Zeer intens purper.

Sublieme neus van zwarte vruchten (bramen, bessen, 
kersen) maar ook toetsen van gebrande koffie.

Deze wijn bracht bij mij een echt “Wow” effect teweeg bij 
het proeven en daarom zeker ‘Nieuw in ons assortiment’. 
Dit is werkelijk een wijn voor de liefhebbers van de edele 
cabernet franc druif (40% in het geheel)! Want deze 
bessen van selectieve, kwalitatieve terroirs van zeer 
oude wijnstokken leveren een enorme fruitvolle wijn 
met lekker delicieus sap, krokant en zacht met kruidige 
toetsen. Bovendien groeit deze wijn nog naar het einde 
toe. De finale is enorm intens, diep en blijvend. Wanneer 
men naar de prijs kijkt voor deze topkwaliteit, dan mag je 
dit zeker niet missen, temeer omdat het een topjaar is in 
deze regio! De zuiverheid, fijnheid en diepgang en lengte 
zijn opmerkelijk!

40% Cabernet Franc, 40% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT NIEUW

2020

Château Peymouton

Ch. Peymouton omvat een wijngaard die deel uitmaakt van 
het gehele terroir van Ch. Laroque, en dus eigendom is van 
de familie Beaumartin sinds 1935. In 1996 kreeg Ch. Laroque 
voor 27ha van de wijngaard de status “Grand Cru Classé” en de 
overblijvende 31 ha gaven de geboorte van Ch. Peymouton, St. 
Emilion Grand Cru. De wijngaarden behoren tot de hoogste van 
het eigendom (80-100 meters hoogte) en zijn samengesteld uit 
klei-kalk op een onderlaag van kalk of rode klei. Dit geeft de wijn 
volheid en structuur maar ook elegantie door het kalkterroir. Het 
team van Ch. Laroque (met meester-vinificatie David Suire van 
Ch. Larcis Ducasse) maakt hier de wijn met dezelfde zorgen als 
voor de Grand Cru Classé, oogst per perceel volgens de rijpheid 
en vooral met het oog op het behoud van de elegantie, het 
levendige en fruitige van deze wijn.

Zeer intens purper met violette rand.

Mooie neus van rijpe donkere vruchten, 
lichte houttoets.

Deze cru is afkomstig van een stuk terroir naast Ch. 
Laroque en het is een iets meer verfijnde St. Emilion 
met zeer veel delicieus, sappig krokant fruit en fijne 
taninnes. Zeker geen krachtpatser, maar vooral 
een prachtige fruitigheid, rijpe, fijne taninnes en een 
perfecte evenwichtige stijl dankzij de goede zorgen 
van David Suire, die ook de vinificatie doet voor Ch. 
Laroque en Ch. Larcis Ducasse op een ongelofelijke 
precieze manier. Zeer mooie kwaliteit dus voor 
een kleine prijs.

79% Merlot, 12% Cabernet Franc, 9% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

2020 - 83

SAINT EMILION



NIEUW

2020

alc. 13,90 %

Château Teyssier

Ch. Teyssier (40 ha) is de “instap” wijn van Jonathan Maltus, 
komende van een wijngaard in het zuidwesten van de 
appelatie (het ligt aan de voet van de helling tegen de rivier) 
met het grootste stuk naast Ch. Monbousquet en enkele 
andere stukken elders gekocht sinds 1994. Maar vergis 
u niet, de ultramoderne chais wordt ook gebruikt voor de 
vinificatie van zijn andere topwijnen en ook hier is er groene 
oogst, verwijdering van de tweede scheut, 2 keer sorteren 
van de bessen, rijping op eik (25% elk jaar nieuw). Jonathan 
Maltus werkt vooral met zo zuiver mogelijk fruit en “kasjmier” 
aanvoelende tannines. “Ch. Teyssier zou de wijn voor iedereen 
voor op zondag moeten zijn”, vindt hij.

Zeer intens purper.

Mooi fruit, gebrande toetsen, cacao.

Deze wijn is nieuw in ons assortiment en niet zonder 
reden: hij bevat voor zijn prijs een enorm intense 
smaak met heel veel fijn, krokant fruit, noties van 
zwarte vruchten (frisse pruim, bramen, bosbessen) en 
licht peperige toets. De tannines zijn zeer verfijnd en 
glijdend. Hier ontvangt u zeer veel waar voor uw geld!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,10 %

Château Les Gravières

Ch. Les Gravières is een St. Emilion Grand Cru van slechts 
4.5ha in de gemeente Saint Sulpice de Faleyrens en Saint 
Laurent de Combes. Het is vooral zand-steen en steenterroir 
met daaronder het ijzerhoudend bestanddeel ‘crasse de fer’. De 
gemiddelde leeftijd van de wijngaard is al zeer respectabel (38 
tot 45 jaar) en de rendementen worden door de eigenaar, Denis 
Barraud, bewust zeer laag gehouden (35hl/ha). De wijn wordt 
16 maand op 100% nieuwe eik gelagerd. Hij krijgt zeer goede 
scores van wijncritici. Lees ook de commentaren van zijn 
andere topwijn Lynsolence (St. Emilion Grand Cru).

Zeer donker purper met schitterende spiegel.

Prachtige en expressieve neus van rode & zwarte 
vruchten maar ook licht gerookte toets, tabak, 
vanille en reglisse.

Ch. Les Gravières is één van de “must haves” van 
2020! Deze cru verbaast mij keer op keer door het 
prachtige, fijne fruit dat zeer krokant (alsof de bessen 
vers openspatten in de mond) en fris tegelijk proeft en 
perfect ondersteund is door een heel fijn tanninekader 
die alles in evenwicht brengt en zorgt voor een 
zachte textuur en mooie lengte. Bravo voor zoveel 
plezier, delicieus fruit, sappigheid en blijvend. Een 
echte aanrader!

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,30 %

Lynsolence

Lynsolence is een wijngaard van slechts 2,5ha in de gemeente 
St. Sulpice de Faleyrens in het gehucht ‘Le Bert’. Het terroir is 
samengesteld uit zand en steen, met daaronder het beroemde 
‘crasse de fer’ (ijzerhoudend bestanddeel, zit ook in de klei bij 
Ch. Petrus). Dit perceel bevat wijnstokken met een zeer hoge 
gemiddelde leeftijd van 55 jaar met een dichte aanplant van 
5600 voeten per ha. Het terroir ligt naast Ch. Monbousquet en 
Ch. Valandraud. De eigenaar, Denis Barraud beoefent ‘groene 
oogst’ (hij knipt trossen weg zodat er slechts 5 trossen per 
voet zijn) om zo de rendementen zeer laag te houden (28hl/
ha). Daarnaast kan de optimale rijpheid worden bekomen want 
de oogst kan in 1 dag worden binnengehaald. Het resultaat 
is een ware fruitbom met fijn delicieus fruit. Wel snel wezen 
want er zijn maar 7800 flessen van geproduceerd. Lees ook 
de commentaren van zijn andere wijn Ch. Les Gravières. Hier 
wordt dezelfde nauwkeurigheid toegepast in de vinificatie, maar 
gelden iets hogere rendementen.

Ondoorzichtig purper, bijna zwart.

Zeer intens veel fruit, fris, vermengd met 
vanilletoetsen.

Vanaf de inname toont de wijn zijn immense 
concentratie fijn delicieus fruit, dat vanaf het begin 
tot het einde aanwezig blijft en zelfs nog groeit in 
complexiteit en nuances naar de finale toe. Deze 
enorme fruitigheid is bovendien zeer energiek, 
complex (mooie kruidige toetsen en vanille) en 
fluwelig in de mond. De finale is ellenlang en zeer 
intens fruitvol. Een echte “Wow” wijn die niet mag 
ontbreken in uw collectie. De notities van de wijncritici 
zijn zeer hoog van deze cru.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,70 %

Château Tour St. Christophe

Ch. Tour St. Christophe is een kasteel in St. Christophe-des-
Bardes met 20ha wijngaard op een heuvel, in terrassen op de 
helling aangeplant. De Chinees Peter Kwok (Vignobles K, tevens 
eigenaar van Ch. Bellefont Belcier) kocht dit eigendom samen 
met zijn dochter Karen in 2012. Hij heeft 1.5km terrassen 
op de heuvelflank handmatig laten heraanleggen om deze 
18de eeuwse terrassen te herstellen. Het terroir is volledig 
zuidgericht en bestaat uit klei-kalk. Het vinificatiematerieel werd 
volledig vernieuwd en strenge selecties moeten de kwaliteit van 
de wijn bij de besten van de appelatie brengen. De wijn rijpt 18 
maand op 30% nieuwe eik, de rest op vaten van 1 en 2 jaar oud.

Zeer donker purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus van rijp fruit, frisse en minerale 
toetsen van het terroir en kruiden, reglisse en een 
notie van tabak.

Het feest van in de neus zet zich verder in de mond! 
Dit is een terroir in trappen met kalk ondergrond 
die duidelijk voordelig was in deze warme droge 
zomer, want de plant kreeg hierdoor toch water en 
de bessen rijpten perfect met behoud van een heel 
mooie frisheid. Alles proeft zeer intens, rijp, sappig 
en gebalanceerd fris. Echt een grote aanrader 
voor uw wijnkelder! Bravo voor het team van Jean 
Christophe Meyrou, tevens wijnmaker op Ch. Bellefont 
Belcier (St. Emilion Grand Cru Classé) en l’Enclos 
Tourmaline (Pomerol).

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

84 - 2020

SAINT EMILION
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2020

alc. 13,80 %

Château Laforge

Ch. Laforge is een wijngaard die de Engelsman Jonathan 
Maltus (met Afrikaanse roots) kocht in 1998 en omvat vooral 
veel merlot wijnstokken. Deze cru dankt zijn naam aan het 
feit dat de grootvader van de vorige eigenaar smid was. Het 
terroir bestaat uit drie types: zand, steentjes en klei op kalk. 
Daar de wijngaard zo klein is, wordt alles gedaan zoals bij een 
“Grand Cru Classé”: groene oogst, opbrengstbeperking, dubbele 
sortering met de hand, het sap in contact brengen met de 
pellen met de hand, etc.. Er worden slechts 1250 kisten per jaar 
gemaakt van deze lekkernij, vandaar dat van dhr. Maltus vaak 
gezegd wordt dat hij “garage wijnen” maakt, al vind ik deze titel 
niet heel juist, want de stijl is zeer fruitvol en intens, maar niet 
zo “geforceerd”, eerder alles heel natuurlijk.

Zeer intens purper met mooie spiegel.

Heel mooi zwart fruit, wat reglisse, maar ook floraal.

Deze wijn behoort tot de betaalbare St. Emilions van 
dhr. Jonathan Maltus. Nochtans wordt er enorm 
kwalitatief gewerkt. Hij heeft zeer rijke en overvloedige 
merlots, het fruit is zeer zuiver, delicieus, precies en 
heeft een kruidige toets. De concentratie is enorm, en 
hij blijft zeer lang hangen. Een heerlijke wijn met zeer 
veel nuances en delicieus, krokant fruit.

92% Merlot, 8% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 13,20 %

Vieux Château Mazerat

Vieux Château Mazerat ontleent zijn naam aan het gehucht 
“Mazerat” in Saint Emilion, alwaar de wijngaard gelegen is. 
De kleine productie is in eigendom van Jonathan Maltus die 
in 2008 zijn wijngaard hiervoor aankocht. Het terroir bestaat 
uit een stuk van klei-leem, waarop zeer oude wijnstokken zich 
situeren die dateren van 1947. Daarnaast bestaat het terroir 
uit een ietwat kleiner stuk grond tussen Ch. Angélus en het 
stuk terroir van Le Dôme (deze laatste wordt eveneens door 
Jonathan Maltus gevinifieerd). Omdat er fysiek geen kasteel of 
gebouw staat, wordt de wijn gevinifieerd op Ch. Teyssier, een 
ander eigendom van dhr. Maltus. Binnen dit château beschikt 
men over een modern vinificatieapparaat waar alles volgens 
het principe van zwaartekracht plaatsvindt, dus geen gebruik 
van pompen. De wijn rijpt in 80% nieuwe eikenvaten. Het is een 
zeer kleine productie, ongeveer 2000 kisten per jaar. Deze wijn 
wordt aanzien als een “garage wijn”. Dit impliceert een kleine 
hoeveelheid, maar wel zeer kwalitatieve productie!

Diepdonker purper met violette rand.

Sublieme neus van bramen en bosbessen, maar ook 
reglisse en bloesemgeuren. Heerlijk!

Dit is een enorme, rijke en overvloedige wijn, waarbij 
het fruit (vooral ook hier bramen, bosbessen, zwarte 
kersen en woudvruchten) zeer rijp doch fris- krokant 
en sappig overkomt. Daarenboven ontplooit deze wijn 
zich in golven naar het einde toe. Dit getuigt van zeer 
grote klasse en intensiteit. De tannines zijn gewoon 
niet merkbaar, zo zacht en glijdend is het allemaal. 
De finale is oneindig, hij blijft nog steeds hangen na 
enkele minuten! Deze wijn wordt een legende! (94-96 
J. Dunnuck, 93-95 Wine advocate)

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

Saint Emilion Grand Cru

6 x 0.75 L

2020

Château Candale

Ch. Candale is een kleine Grand Cru van ongeveer 13ha in 
St Laurent de Cambes, ongeveer naast Tertre Roteboeuf en 
Ch. Godeau. De cru was eigendom van Jean-Louis Vicard 
(Tonnelier), tot hij het onlangs verkocht aan Magali en Thibaut 
Decoster van Clos des Jacobins (St. Emilion Grand Cru Classé). 
Het is een zeer mooi terroir en de wijn zit vol fruit, lekker soepel 
en smakelijk. Er is ook een lekker restaurant op het domein - 
l’Atelier de Candale - waar verschillende formules mogelijk zijn. 
Ch. de Candale is een zeer interessante prijs- kwaliteitswijn. Het 
kasteel wordt geadviseerd door dhr. Stéphane Derenoncourt 
voor de vinificatie.

Zeer intens purper, violette rand.

Fijne neus van rijp fruit, aardbeien en bessen, 
maar ook floraal.

Heerlijke wijn met zeer veel fruit dat krokant en sappig 
aanwezig is en nog groeit bij luchtinname. Het fruit is 
smaakvol, sappig en barst als het ware in de mond, 
zo lekker fris en levendig proeft het geheel! De finale 
is mooi, op de elegantie en delicieusheid van het fruit. 
Een waar fruitplezier.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Saint Emilion Grand Cru

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château l’Archange

Deze wijn, gevinifieerd door adviseur-oenoloog Pascal 
Chatonnet (Ch. La Sergue, Ch. Haut Chaigneau) is een van zijn 
meesterwerkjes. Het terroir is van schitterende kwaliteit. 1.2ha 
naast Ch. Cheval Blanc en Ch. La Dominique. De wijn heeft 
geen classificatie omdat hij niet wordt gevinifieerd ter plaatse, 
dat kan ook niet want er zijn geen chais noch de ruimte ervoor. 
Hij verdient echter wel de klassering van Grand Cru Classé! 
Prijs-kwaliteit absoluut uw beste koop! Slechts 10 kistjes 
beschikbaar want zeer geringe productie. Deze cru was reeds 
meermaals coup de coeur in de Guide Hachette.

Diepdonker purper ingekleurd.

Enorme complexe neus met enerzijds donker fruit 
(bramen) maar ook floraal (viooltjes, pioenroos).

Deze wijn is als een engel omdat hij werkelijk de 
mond streelt met zijn zachte textuur en hij verwent de 
mond met een grote intensiteit van fruitimpressies. 
De diepe klei onderlaag zorgde in deze droge zomer 
voor de aanvoer van water die nodig was voor de 
perfecte rijping! Het resultaat is dan ook verbluffend, 
intens mondvullend, complex met lichte houttoetsen, 
een hint van vanille en reglisse. Een absolute 
aanrader van formaat.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

2020 - 85

SAINT EMILION
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LALANDE POMEROL

©
 U

N
IO

N
 D

ES
 G

R
AN

D
S 

C
RU

S 
D

E 
BO

R
D

EA
U

X

Pascal Chatonnet van Ch. Haut Chaigneau en Ch. La Sergue beschrijft 2020 als ‘un millésime impressionant’. 

In termen van kwaliteit denk ik dat 2020 één van de mooiste jaren is voor deze appelatie. De kleuren van de 

wijnen zijn enorm intens, de aroma’s in de neus zeer expressief en complex, wat meestal al een voorteken is 

voor een grote wijn! De merlots zijn ook hier zeer opulent, mondvullend en speciaal dit jaar, in combinatie met 

een opmerkelijke frisheid. De cabernets waren zeer elegant en levendig, de malbecs waren krachtig en rijp. 

Alle druivenrassen bereikten, elk met hun typische karakter, een sublieme rijpheid. De wijnen zijn hier dan ook 

opmerkelijk opulent met een heel mooie frisheid en complexiteit. Ontdek ook hier de superlekkere nieuwkomer Ch. 

Apogée.

CHÂTEAU LA CHENADE
CHÂTEAU LES CRUZELLES
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD
LE PLUS DE LA FLEUR DE BOÜARD

CHÂTEAU JEAN DE GUÉ
CHÂTEAU HAUT CHAIGNEAU
CHÂTEAU LA SERGUE
CHÂTEAU LA MISSION

CHÂTEAU SIAURAC
CHÂTEAU APOGÉE



2020

Château La Chenade

Dit is alweer een andere cru van de zeer befaamde Denis 
Durantou, tevens eigenaar van Ch. l’Eglise Clinet te Pomerol. 
Hij maakt ook nog een andere Lalande Pomerol (zie Ch. 
Les Cruzelles) die komt van een klei-steenbodem en meer 
kracht, volume en structuur heeft. La Chenade heeft iets meer 
cabernet franc in de assemblage omdat hier het terroir meer uit 
steen en zand bestaat. Het resultaat is een fijnere, elegantere 
wijn die voor 30% rijpt op nieuwe eik, om het spetterende 
fruit te bewaren. Lees ook onze commentaren op zijn andere 
wijnen (Ch. Les Cruzelles - Lalande Pomerol, Ch. Montlandrie 
- Castillon, La Petite Eglise - Pomerol en Ch. l’Eglise Clinet - 
Pomerol, Saintem - Saint Emilion). Helaas is 2019 de laatste 
jaargang gevinifieerd door de talentvolle Denis Durantou. 
Halfweg mei 2020 overleed hij aan een zeer agressieve 
ziekte. Vanaf jaargang 2020 zijn het zijn dochters Noémie en 
Constance die het levenswerk van hun vader op een glansrijke 
manier verderzetten!

Mooi diepdonker purper.

Heerlijke neus van kersen, zoethout en ceder.

La Chenade 2020 is een zeer elegante en delicieuze 
wijn, waarbij alles zeer harmonieus aanwezig is, 
met een intense expressie van fijn, zuiver fruit. Een 
delicate frisheid zorgt voor een extra levendige toets 
voor deze volle en tegelijk delicate wijn. Deze wijn 
is zeer kwalitatief en verfijnd, zonder daarom aan 
intensiteit te mankeren!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Les Cruzelles

Deze 10 ha eigendom in Lalande Pomerol ligt op 1 km van 
het plateau van Pomerol en is sinds 2000 in handen van de 
familie Durantou. Het paalt aan de gemeente Néac, is zichtbaar 
vanuit Ch. l’Eglise Clinet en heeft een bodem van vooral klei 
en steentjes, zoals in Pomerol. Denis Durantou heeft jaren 
de kwaliteit van deze cru naar boven gehesen tot hij in mei 
2020 helaas overleed. De stijl van zijn wijnen zijn allemaal 
zeer intens, verfijnd en zitten barstensvol delicieus fruit, met 
steeds een typische expressie van het terroir en de jaargang. 
Zijn dochters Noémie en Constance zetten zijn werk nu verder 
vanaf jaargang 2020 en ze doen dit perfect. Les Cruzelles heeft 
iets meer kracht en structuur dan de Chenade. (lees ook de 
commentaren van Sayntaime - St. Emilion)

Zeer intens purper.

Prachtige neus van rijp fruit met florale toetsen.

Les Cruzelles 2020 beschikt over een mooi kleiterroir 
en dit zorgt in 2020 voor opmerkelijk volumineuze 
merlots, terwijl de cabernet francs perfect gerijpt 
waren, want de structuur die van dit druivenras komt 
is heel verfijnd en zacht zoals zijde. De diepgang en 
concentratie zijn enorm en waarschijnlijk is deze 
2020 nog intenser dan de (reeds schitterende) 2019! 
Sublieme afdronk met heel mooi fruit.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château la Fleur de Boüard

Deze wijngaard van 33 ha behoort toe aan Hubert en Corine de 
Boüard de Laforest (Ch. Angélus) die met deze cru aantonen 
dat in Lalande Pomerol topwijnen gemaakt kunnen worden! 
De wijngaard ligt op het plateau van Néac, 11.7ha met klei-
zandbodem en steentjes in de ondergrond en een tweede 
stuk van 8.5ha gelegen op het plateau van de Lalande, 2.5km 
van Pomerol, op een heuvelrug van steen met 10% klei. De 
rendementen worden laag gehouden (30 à 45 hl/ha) en rijping 
gebeurt 18 à 24 maanden op 80% nieuwe eik.

Compleet diepdonker purper ingekleurd.

Heerlijke neus van rijpe vruchten (donker fruit), 
frisheid, tabak, reglisse en een aardse toets.

Als je deze wijn proeft vergeet men even dat men in 
Lalande Pomerol zit, want deze wijn is zo overvloedig, 
rijk, intens en diep dat hij op een Pomerol lijkt! Alles 
proeft hier vanaf het begin tot het einde zalig zacht, 
zuiver, energiek en kruidig. Zelfs hints van reglisse 
ontbreken niet. De finale is ook ongelofelijk lekker en 
zeer lang blijvend. Aanrader van formaat!

82% Merlot, 9% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon, 
4% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

OUT
SIDER NIEUW

2020

Le Plus de la Fleur de Boüard

Deze topcuve van Ch. La Fleur de Bouard is afkomstig van een 
selectie zeer oude merlotwijnstokken (gemiddelde leeftijd 60 
jaar oud!) op een terroir, een prachtige heuvelrug met steentjes 
en klei. De rendementen zijn superlaag 25 hl/ha waardoor 
de concentratie enorm is in deze wijn! Hubert de Bouard (Ch. 
Angelus) en zijn kinderen zijn hier eigenaar en vinifiëren op 
perfecte wijze een mastodont van een wijn met ongelofelijk 
veel potentieel. Net zoals een befaamde buur in Pomerol, 100% 
merlot van de oude wijnstokken! Een supercuve voor de echte 
liefhebber van rijke en overvloedige wijnen!

Opaque, compleet ondoorzichtig.

Heerlijke noties van zwarte vruchten, maar ook cacao 
poeder en gebrande koffie toetsen.

Het feest van in de neus zet zich verder in de smaak. 
Deze wijn van formidabel hoog niveau heeft een 
ongelofelijke zachtheid en intensiteit, ondersteund 
door een mooie frisheid. De smaken van rijp fruit 
vermengen zich rijkelijk met de heel fijne tannines, 
de kruidige toetsen en ook hier de cacao! Een zeer 
complexe cru, rijk, oneindig, overvloedig en zeer 
zuiver. Absolute top!

100% Merlot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

2020 - 87
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2020

Château Jean de Gué

Deze magnifieke cru wordt gevinifieerd door de dochter 
van Alain Aubert (Ch. La Couspaude), Héloise Aubert. Is het 
toeval dat de wijn zeer verfijnd en vrouwelijk is, net als de 
wijnmaakster? In ieder geval, het klei-kalkterroir heeft een 
schitterende wijn geleverd, goed vol, sensueel en tamelijk snel 
toegankelijk, maar met bewaarpotentieel.

Mooi donker purper.

Sublieme neus van rijp fruit, vermengd met wat 
kruiden en notie van tabak.

Deze Lalande Pomerol staat steeds garant voor een 
zachte textuur en veel fruit. Dit is absoluut ook zo in 
2020, met dat extra tikkeltje frisheid die het geheel 
zeer evenwichtig maakt en zelfs naar een hoger 
niveau tilt. De tannines zijn zeer zacht, hoogstaand en 
de afdronk zit vol fruit met noties van reglisse. Bravo!

70% Merlot, 30% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2032

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Haut Chaigneau

Dit château uit Néac geniet van een fantastisch terroir, want 
het paalt eigenlijk aan Pomerol. Het geeft een zeer ronde en 
volle wijn als in Pomerol. Pascal Chatonnet volgt met brio 
zijn overleden vader op en kent als geen ander de technieken 
van vinificatie want hij is consultant over de hele wereld. Dit is 
onze meest succesvolle Lalande Pomerol, dit dankzij zijn zeer 
goede prijs-kwaliteitsverhouding. Kan zonder probleem 15 
jaar bewaren en is ook jong zeer aangenaam. Onlangs werd 
deze wijn (van 2009) geproefd door Alain Bloeykens tussen 
verschillende wijnen van 2009. Deze wijn kreeg het maximum 
van 5 sterren ten opzichte van een Grand Cru Classé uit St. 
Emilion van 2009 die slechts 3 sterren kreeg en het driedubbele 
kostte. Gevolg : Ontelbare vraag naar deze magnifieke Lalande 
Pomerol want voor de prijs moet u het zeker niet laten.

Super intens purper-violet.

Sublieme neus van bramen en bosbessen, zuiver en 
elegant fruit met een lichte toets van reglisse.

Ch. Haut Chaigneau 2020 heeft een zeer exceptionele 
kwaliteit. Het is waarschijnlijk de meest complete en 
harmonieuze wijn die ik ooit proefde van dit kasteel. De cru 
vertoont vanaf de aanzet een indrukwekkende zachtheid en 
opulent veel fruit dankzij de schitterende merlots vol energie 
en frisheid. Dit jaar waren de cabernet francs 2020 subliem, 
het percentage werd opgetrokken naar 25% (normaal 
tussen de 10% - 15%). Ze zijn zeer elegant en levendig en 
dragen bij tot een complexiteit aan deze wijn die we nooit 
eerder hadden. Ook de tannines zijn rond en zacht. De finale 
grandioos lang en delicieus. Wie Ch. Haut Chaigneau ooit 
eens kocht, koopt hem telkens opnieuw! En wie hem nog 
noot gekocht heeft, moet hem nu zeker eens proberen!

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Sergue

Hier hebben we het beste perceel van de wijngaard van 
Ch. Haut Chaigneau, magnifiek gesitueerd en met zeer 
oude wijnstokken. De concentratie is enorm en hij komt in 
blinde proeverijen vaak uit boven vele Pomerolwijnen, door 
de volheid en kracht. Daarenboven is de prijs zeer redelijk 
voor de geleverde kwaliteit. Slechts 5ha dus niet veel kisten 
beschikbaar. Absolute aanrader!

100% intens purper ingekleurd.

Cassis en bosbessen, zwarte kersen, reglisse en 
vanille, een zeer complexe neus!

Ch. La Sergue is werkelijk een fenomenale wijn in 
2020. Vanaf de start vult hij rijkelijk de mond met 
emmers fruit, net zoals in de neus. Donkere noties 
van bosbessen en bramen maar ook cassis, kruiden, 
reglisse en een hint van vanille. Naast deze volle 
mond (die zich nog verder ontplooit naar het einde 
toe) heeft deze wijn ook een kasjmier zachte textuur. 
De finale is enorm lang, overvloedig, fruitvol en zacht. 
Een absolute aanrader en dit jaar van exceptionele 
kwaliteit voor deze topcuve!

78% Merlot, 16% Cabernet Franc, 6% Malbec

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Mission

Ch. La Mission te Lalande Pomerol is een kleine eigendom 
van 2ha en behoort toe aan de familie Garde-Lasserre, zij zijn 
tevens eigenaars van Ch. Clos René in Pomerol. De naam 
“La Mission” dateert van ten tijde van de kruistochten, toen 
de ridders op hun weg naar Compostella hier stopten om te 
bidden voor het kruis van La Mission, dat nog steeds aanwezig 
is in het eigendom. Het terroir bevindt zich ten zuid-westen 
van de appelatie, paalt aan Pomerol en bestaat uit klei met 
een ijzerhoudende ondergrond. Dankzij de gemiddelde leeftijd 
van de wijnstokken (40 jaar), de nauwgezette en nauwkeurige 
wijnbouw (net zoals op hun Château Clos René) en de manuele 
oogst is dit een juweeltje binnen de appelatie met een redelijk 
beperkte distributie en productie. Gezien de wijngaard maar 
2ha is, kan alles manueel gebeuren en met de grootste precisie.

Mooi purper met schitterende spiegel.

Mooie rode vruchten (aardbeien, framboosjes) maar 
ook blonde tabak.

Deze cru heeft in 2020 een uitstekende jaargang. Hij 
privilegieert de charme van het fijne, pure en krokante 
fruit dat zeer levendig en fris proeft en het geheel heeft 
zeer zachte tannines. De afdronk is mooi, sappig en 
fruitvol. Een lekkernij met een zeer zacht mondgevoel 
en veel mooi fris fruit!

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

88 - 2020
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2020

alc. 14,10 %

Château Siaurac

Ch. Siaurac is met zijn 46ha uit één stuk op het plateau 
van Néac het grootste kasteel van de appelatie en één van 
de meest gekende. Lange tijd eigendom geweest van de 
familie Guichard, maar sinds 2013 werd het eigendom van 
dhr. Francois Pinault (van Ch. Latour in Pauillac). Hij had 
hier de intentie een zeer kwalitatieve wijn te maken, en heeft 
daartoe de vinificatie in handen gegeven aan de talentvolle 
mevr. Pénélope Godefroy en dhr. Jean-Claude Berrouet, ex-
wijnmaker van Ch. Petrus. Het terroir, gelegen in Néac is één 
van de mooiste heuvelruggen van de appelatie met vooral klei 
en klei-zand samenstellingen. Hij heeft er 40 verschillende 
stukken van laten maken ten einde de aanplant aan te passen 
aan het specifieke terroir en zo tot een perfecte assemblage 
van druivenrassen te komen. Ondanks al deze investeringen 
heeft mr. Pinault het eigendom in oktober 2020 verkocht aan 
de verzekeringsmaatschappij Suravenir, zelfde eigenaar als 
Ch. Calon Ségur.

Niet geproefd maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze wijn 
de laatste jaren.

76% Merlot, 21% Cabernet Franc, 3% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Apogée

Deze kleine cru van 4ha omvat enkele mooie percelen die Alain 
Aubert samen met zijn dochters bewerkt en de wijn er maakt 
op een zeer kwalitatieve wijze voor een heel scherpe prijs. De 
wijngaard is gemiddeld 25 jaar oud en levert dus bessen van 
heel intense kwaliteit. Het terroir bevat heel veel stenen met klei, 
zoals vaak in Pomerol. De wijn rijpt 18 maand op eiken vat. Hier 
krijgt u geweldig veel waar voor uw geld.

Zeer intens purper.

Heel verfijnde neus met zalig veel rijp fruit, lichte 
frisheid en tabaknoties.

Deze cru heeft zijn naam niet gestolen want het 
is werkelijk een hoogtepunt qua concentratie rijp, 
krokant en energiek fruit, dat zacht en sappig nog 
groeit bij luchtintrekking. Zeer mooie tannines ook, de 
structuur is er, maar ultra fijn. Ondertussen gaat het 
fruit verder in de finale op dezelfde delicieuse en zalig 
zachte manier. Bravo aan het team van Alain Aubert!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

2020 - 89
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De kerk van Pomerol, met de rode chais van Château 
l’Evangile hier vooraan.



90 - 2020

POMEROL

©
 U

N
IO

N
 D

ES
 G

R
AN

D
S 

C
RU

S 
D

E 
BO

R
D

EA
U

X

Net als in St. Emilion bereikten de merlotdruiven hier een uitzonderlijke kwaliteit in 2020. Hier is het echter de klei 

die zorgde voor de watertoevoer tijdens de droge zomer. Op het plateau van Pomerol (diepe klei) zijn de wijnen dan 

ook uitzonderlijk mondvullend en overvloedig (de klei zorgt voor een echte rijkdom en volume). Daarnaast rijpte 

ook de cabernet franc perfect op de klei-steengronden. Ze hebben omwille van de rijpheid zeer elegante en fijne 

tannines. De Pomerols met veel cabernet franc zijn dan ook bijzonder complex en diepgaand en hebben een heel 

mooie lengte. Maar niet alleen de extreem dure Pomerols zijn exceptioneel! Ook de wijnen van de steentjesterroirs 

en zelfs die van de lichte zandgronden bereikten een extreem goede kwaliteit, uiteraard elk in hun eigen stijl, met 

een reflectie van hun terroir.

CHÂTEAU LA POINTE
CHÂTEAU LA CROIX SAINT 
GEORGES
CHÂTEAU L’EVANGILE
CHÂTEAU LA CROIX DE GAY
CHÂTEAU LA FLEUR DE GAY
CHÂTEAU LA CONSEILLANTE
DUO DE CONSEILLANTE
CHÂTEAU PETIT VILLAGE
CHÂTEAU L’EGLISE CLINET
LA PETITE EGLISE
VIEUX CHÂTEAU CERTAN
CHÂTEAU NÉNIN

FUGUE DE NÉNIN
CHÂTEAU CLINET
CHÂTEAU LE GAY
CHÂTEAU FEYTIT CLINET
CHÂTEAU LE BON PASTEUR
CHÂTEAU ROUGET
CLOS L’EGLISE
CHÂTEAU GAZIN
L’HOSPITALET DE GAZIN
CHÂTEAU LAFLEUR GAZIN
CHÂTEAU LA VIOLETTE
CHÂTEAU LA FLEUR PÉTRUS
CHÂTEAU TROTANOY

CHÂTEAU HOSANNA
CHÂTEAU BOURGNEUF VAYRON
CHÂTEAU LA GRAVE À  POMEROL
   ‘TRIGANT DE BOISSET’
CLOS RENÉ
CLOS DU CLOCHER
CHÂTEAU DE SALES
CHÂTEAU MAZEYRES
CHÂTEAU TAILLEFER
DOMAINE DE LA POINTE
CHÂTEAU BEAUREGARD
CHÂTEAU LAGRANGE À POMEROL
CHÂTEAU CERTAN DE MAY

CHÂTEAU LATOUR À POMEROL
CHÂTEAU LA CABANNE
CHÂTEAU MONTVIEL
CHÂTEAU VRAY CROIX DE GAY
CHÂTEAU BELLEGRAVE
CHÂTEAU GUILLOT CLAUZEL
CHÂTEAU PLINCE
CLOS BEAUREGARD
ENCLOS TOURMALINE
CHÂTEAU VIEUX MAILLET
CHÂTEAU L’ENCLOS



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château La Pointe

Sinds Ch. La Pointe in 2007 een nieuwe eigenaar kreeg 
(Generali Verzekeringen), zijn de veranderingen er enorm. Een 
complete bodemstudie die werd georganiseerd om de drainage 
te verbeteren, nieuwe, ecologische en natuurvriendelijke chais 
werden gerealiseerd en Hubert de Boüard werd aangetrokken 
om het château advies te geven. Alle elementen voor een 
succesvolle wijn zijn aanwezig.

Compleet ondoorzichtig purper.

De eerste impressies zijn vooral floraal, maar 
ook mooi fruit.

Ch. La Pointe 2020 is zeer rijk en overvloedig, met 
noties van rode en zwarte fruitsoorten afwisselend. 
Het zijn zeer fijne, elegante tannines en er is tevens 
een kruidige toets en ook wat reglisse en vanille. Ook 
de finale is zeer lang, intens op het fruit en super 
zacht. Een zeer geslaagde wijn in 2020.

76% Merlot, 24% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,62 %

Château La Croix Saint Georges

Deze kleine cru van 4.50 ha is eigendom van Jean-Philippe 
Janoueix en is prachtig gelegen naast Ch. Le Pin, in het gehucht 
Catusseau. Zeer lage rendementen (37hl/ha), dubbele triage, 
vinificatie in vier open houten cuves, fermentatie in nieuwe eik, 
enz... dragen allemaal bij tot deze top-Pomerol. Kan het ook 
anders? Jean-Philippe Janoueix is perfectionist, ook wat de 
vinificatie betreft!

Zeer intens purper.

Heel expressief met veel fruit (cassis, zwarte kers), 
aardse toets, zoethout, reglisse en tabak, heerlijk.

Dit was werkelijk een ‘wow’ in 2020, nog nooit proefde 
ik deze cru zo intens! Het fruit proeft heerlijk en 
schittert door zijn zuiverheid, sappigheid en frisheid. 
Na luchtintrekking leeft de wijn nog meer op. Dit is een 
grootse wijn met heel mooie complexiteit in het sap 
en ook hier kruiden, reglisse en frisheid in de blijvende 
afdronk. Mag zeker niet ontbreken in uw collectie dit 
jaar! De rendementen waren zeer laag 37hl/ha.

95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château l’Evangile

Ch. l’Evangile behoort sinds 1999 toe aan de groep 
Domaines de Barons Rothschild, ook eigenaar van Ch. Lafite 
Rothschild. Het terroir van Ch. l’Evangile is van zeer hoge 
kwaliteit en ligt tussen Ch. Pétrus en Ch. Cheval Blanc. De 
herstructureringen sinds de overname, van zowel wijngaard 
als het vinificatieapparaat, hebben de cru naar de hoogste 
kwaliteit gebracht. Voor mij staat hij aan de top van de vele 
grote Pomerols, kwalitatief naast Ch. l’Eglise Clinet, Ch. Clinet, 
Ch. Fleur de Gay, Vieux Ch. Certan, Ch. La Conseillante, Ch. 
Hosanna en Ch. Trotanoy. Zeer kleine rendementen 25hl/ha en 
een zeer verfijnde vinificatie per perceel (20 cuves van 4000hl 
tot 80.000hl) laten toe hier een magnifieke, diepe wijn te maken.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit.

88% Merlot, 12% Cabernet Franc

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château La Croix de Gay

Château La Croix de Gay is één van de oudste familiale 
eigendommen in Pomerol. Tot aan de 15de eeuw vindt men 
sporen terug van de voorgangers van de familie Raynaud-
Lebreton, en het is nu Chantal Lebreton die er de vinificatie 
doet. Na een erfenisregeling met haar broer, is de totale 
oppervlakte van aanvankelijk 10ha naar 4.20ha teruggebracht. 
Enkel de beste terroirs werden overhouden, één met steentjes 
en klei tussen Ch. Le Gay en Ch. Rouget van exceptionele 
kwaliteit en een ander kwalitatief terroir tussen Ch. Trotanoy en 
Ch. La Pointe. Beide terroirs geven hun eigen karakteristieken 
aan de wijn en dragen bij tot een extra complexiteit in de 
finale assemblage. Ch. La Croix de Gay behoort tot de betere 
Pomerols van het plateau, aan een prijs die betaalbaar blijft. 
Een absolute aanrader en hartendief van Topwijnen.

Zeer intens purper, violette rand.

Mooie expressies van fruit, florale noties, 
peperkoekhints.

Twee keer geproefd op verschillende locaties en 
consistent prachtige kwaliteit voor zijn prijs. Ch. La 
Croix de Gay 2020 heeft een zachte, romige smaak 
met in het midden een heel fijne structuur vol van 
krokant, zuiver en lekker fris sap, licht kruidig ook. 
De concentratie is enorm, de finesse en zuiverheid 
opmerkelijk. De afdronk bijft verdergaan op dezelfde 
fruitvolle wijze met hints van kruiden, reglisse en 
cacao. Zeer veel waar voor uw geld. Sterk aanbevolen!

97% Merlot, 3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

BELEGGINGS
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COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,60 %

Château La Fleur de Gay

Château La Fleur de Gay werd sinds 1982 afgesplitst van 
Ch. La Croix de Gay. Het gaat hier om slechts 2ha topterroir, 
opgedeeld als volgt: Het perceel “La Fleur” met pure klei net 
zoals zijn buur Ch. Pétrus, een tweede perceel “de Gay” met de 
“graves de Günz”, net zoals het terroir van de buur Ch. Lafleur 
en een derde topperceel tussen Ch. Trotanoy en Ch. Le Pin. 
Chantal Lebreton vinifieert hier met de grootste passie een 
topwijn in 100% nieuwe eik net als de befaamde buren. Gezien 
de kleine oppervlakte (2ha) kan met de oogst gewacht worden 
tot het laatste moment, wanneer alles perfect rijp is. Alles 
kan namelijk worden binnengehaald in 1 dag. Alleen de prijs 
is minder. Als je de prijs vergelijkt met deze van de buren (Ch. 
Pétrus, Ch. Le Pin, Ch. Lafleur) dan begrijpt u waarom dit een 
aanrader is qua prijs-kwaliteit. Opgelet: de productie is zeer 
beperkt, er worden slechts 5.000 flessen voor de hele wereld 
gemaakt. Snel bestellen dus. Ook wij ontvangen slechts enkele 
kisten voor ons steeds groter wordend cliënteel.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Complexe neus van rijp fruit, maar ook floraal 
(viooltjes), cacao en toast.

Wie de absolute top wil van het plateau van Pomerol 
(= de mooiste terroirs met diepe klei), maar zich niet 
wil ruïneren, koopt Ch. La Fleur de Gay. Vanaf de 
aanzet tot op het einde overweldigt deze volumineuze 
wijn de mond, en hij gaat zich zelfs nog trapsgewijs 
ontplooien tot een heerlijke, complexe, diverse wijn 
met heel veel sappig fruit, energiek en krokant. Hij 
is zeer compact verpakt binnen een zeer fluwelige 
textuur. Ook de afdronk is exceptioneel lang, intens en 
blijft minuten hangen. Een immens succes in 2020!

100% Merlot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,00 %

Château La Conseillante

Deze magnifieke cru van 12 ha is eigendom van de familie 
Nicolas en heeft een schitterend terroir, tussen Ch. l’Evangile, 
Vieux Ch. Certan, Ch. Pétrus en Ch. Cheval Blanc in gelegen. 
Sinds 2012 wordt er gevinifieerd in de fantastische nieuwe 
kelders met betonnen cuves met kleinere inhoud (tussen 35 
en 60 hl), om perceelsgewijs te kunnen vinifiëren. De cru heeft 
er duidelijk veel baat bij gehad. Hij heeft enorm gewonnen aan 
precisie en concentratie. Het domein wordt geadviseerd door 
Jean-Claude Berrouet (ex-Pétrus). Sinds jaargang 2015 werd 
Marielle Cazaux (ingenieur en oenologe) aangenomen als 
directrice van het eigendom.

Zeer intens purper.

Prachtige neus van rijp fruit (cassis, donker fruit, 
framboos, aalbessen) maar ook floraal (iris en 
viooltjes), kruiden (peper), ceder en tabak.

De fantastische neus was al een voorteken voor 
een grote wijn! Ch. La Conseillante 2020 heeft een 
zeer zachte, romige aanzet, met daarna een enorm 
overvloedig midden boordevol fris, sappig, energiek en 
zuiver fruit, verfijnd en delicieus aanwezig. Bovendien 
groeit hij nog in complexiteit en nuances naar het 
einde toe. Ook de finale is zeer lang en geeft lang 
nadien nog steeds impressies van prachtig zuiver 
fruit. De oogst kon gebeuren in 8 dagen in perfecte 
condities en tegen eind september waren ook alle 
cabernets binnengehaald. De rendementen waren 
laag 39hl/ha door de droge zomer. Absolute top!

87% Merlot, 13% Cabernet Franc

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

2020

Duo de Conseillante

De productie van de eerste wijn omvat slechts een bescheiden 
35.000 flessen (75%), van de tweede wijn wordt nog veel 
minder geproduceerd (25%) en dus is het voor ons nog 
moeilijker om deze te bemachtigen. Het is logisch dat deze 
wijn zo kwaliteitsvol is, hij komt dan ook van hetzelfde grote 
terroir als zijn grote broer Ch. La Conseillante (praktisch 100% 
zeer kwalitatief). Het gaat hier enkel om de bessen van de 
jonge wijnstokken (met een gemiddelde leeftijd van ca. 14 
jaar). Dezelfde ploeg vinifieert deze wijn met de grootste zorg. 
Deze Duo de Conseillante krijgt iets minder nieuwe eik 65% (ten 
opzichte van 75% voor de eerste wijn) en ook iets minder lang. 
Hij geeft een zeer goede impressie weer van de stijl van de 
eerste wijn maar is sneller toegankelijk.

Niet geproefd, doch opgenomen in ons aanbod 
wegens de zeer grote kwaliteit van de 1ste wijn en 
anderzijds de exceptionele geslaagdheid van de 
appelatie Pomerol in het algemeen in 2020.

72% Merlot, 28% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château Petit Village

De cru dankt zijn naam aan het kleine gehucht Catusseau, waar het 
château is gelegen, naast Ch. l’Evangile, Ch. La Conseillante en Vieux 
Ch. Certan. Het terroir ligt op het plateau van Pomerol en is perfect om 
grote Pomerol te maken (klei-steentjes). Na lange tijd eigendom te zijn 
geweest van Axa Millésimes (Ch. Pichon Longueville Barton te Pauillac) 
werd in 2020 dit eigendom verkocht aan de familie Moulin (Galeries 
Lafayette). Ze hebben het beheer van het kasteel in handen gegeven 
van het duo Vincent Prioux en Diana Berrouet Garcia teneinde de cru 
zijn prestige terug te geven van vroeger. Om dit doel te bereiken werd 
beslist om enkel de mooiste percelen van het terroir (vieilles vignes) te 
gebruiken voor de eerste wijn en daardoor verdubbelt het % cabernet 
franc in de assemblage naar bijna 40%, waardoor Ch. Petit Village net 
zoals Ch. Lafleur nu een heel hoog percentage cabernet franc op klei-
steentjes heeft in zijn assemblage. Dit resulteert in een productie van 
slechts 12.000 flessen “grand vin” in plaats van 30.000 flessen vroeger. 
Het domein is in conversie bio en een nieuw etiket (retro jaren 30) en fles 
moet de vernieuwing uitstralen.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Heerlijke en zeer complexe neus met zeer veel mooi 
fruit (donkere kersen, bramen, rode bessen) maar ook 
fijne kruiden (peper) en tabak en floraal.

De productie werd fors teruggeschroefd tot alleen het 
“hart” van de wijngaard met een selectie van alleen 
maar de ‘vieilles vignes’ en een sterke aanwezigheid van 
cabernet franc (32% t.o.v. 15%) wegens hun exceptionele 
kwaliteit dit jaar. Het resultaat is verbluffend, een echte 
‘wow’ wijn van 2020. De aanzet is al meteen subliem, 
met heel veel mooi fruit, rijk en sappig, boordevol energie 
en zeer zuiver, minutieus en perfect rijp geplukt, met 
een zeer gepaste frisheid. Het sap is lekker, complex en 
kruidig (zwarte peper), ook de finale is van extreem hoog 
niveau, intens fruitig en kruidig. Deze kwaliteit overtreft 
alle vorige jaren van deze cru.

60% Merlot, 32% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2028 - openen voor 2050

3 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION

BELEGGINGS

WIJN

92 - 2020

POMEROL



OUT
SIDER

2020

alc. 14,50 %

Château l’Eglise Clinet

Deze kleine topcru van 5,50ha in het centrum op het plateau 
van Pomerol heeft een klei en kalk-steentjes terroir met 
wijnstokken die de vrieskou van 1956 hebben doorstaan en 
dus een gemiddelde leeftijd hebben van meer dan 60 jaar. 
Hij behoort toe aan de familie Durantou, en het is vooral de 
verdienste van Denis Durantou dat deze cru behoort tot de 
elite van de Pomerol, want hij heeft de kwaliteit gehesen naar 
de hoogste regionen binnen de appelatie en hij kan dan ook 
concurreren met Ch. Petrus qua intensiteit en kwaliteit. De 
productie is zeer laag en de prijs is veel interessanter dan zijn 
beroemde buur, vandaar dat deze wijn vaak snel uitverkocht 
is in primeur. Helaas overleed dhr. Durantou in mei 2020 en 
actueel zijn het zijn dochters Noémie en Constance die zijn 
levenswerk met glans verderzetten.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Prachtige neus met zeer veel fruitnuances maar ook 
bloemen (viooltjes), tabak en cacaopoeder. Heerlijk!

We hebben het geluk een staal te kunnen verkrijgen 
van deze prachtige wijn waarvoor dank! Van de meet 
af aan impressioneert deze cru door zijn enorme 
concentratie fijn, delicieus sappig fruit, waarbij alles 
zeer mooi in evenwicht is en het rijpe fruit boordevol 
energie zit door een levendige frisse toets! Ondanks 
de enorme concentratie blijft alles zeer delicieus, 
verfijnd en complex. Ook de finale is overweldigend 
en zeer lang. Absolute top en moeilijk om nog te 
overtreffen! Een legendarische wijn (40hl/ha - 80% van 
de oogst ging in de 1ste wijn).

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2028 - openen voor 2055

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020 - 93

POMEROL



2020

alc. 14,50 %

La Petite Eglise

La Petite Eglise is de tweede wijn van Ch. l’Eglise Clinet en 
is van dermate hoog niveau dat hij kan concurreren met 
de toppers van de appelatie. De echte liefhebbers kennen 
deze cru en bestellen hem jaar na jaar, omdat hij een zeer 
goede impressie geeft van de prachtige stijl van de wijnen 
van familie Durantou, zijnde een enorme concentratie zuiver, 
fijn en delicieus fruit. Gezien de productie klein is, is snel 
bestellen de boodschap!

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Mooi rijp, doch fris fruit, floraal.

Na een zachte, haast romige aanzet, ontdekken we 
een heerlijke middensmaak vol zuiver, knapperig fruit 
dat als het ware openbarst in de mond, zo lekker puur 
en fris proeft het. Qua concentratie iets minder dan de 
extreem grote 1ste wijn, maar deze tweede Pomerol 
kan echter wel wedijveren met vele andere ‘eerste’ 
wijnen uit de appelatie! Zeer lange afdronk.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,50 %

Vieux Château Certan

Het château behoort sinds 1924 toe aan de familie Thienpont. 
De wijngaard bestaat uit één stuk van 14ha klei-steen terroir 
en klei-terroir. Het château is gelegen in het midden van het 
plateau naast Ch. Pétrus. Het terroir bevat ook het befaamde 
ijzerhoudend bestanddeel ‘crasse de fer’, die later aan de wijn 
een truffel aroma geeft, net zoals in Ch. Pétrus. Vandaag is het 
Alexandre Thienpont die er directeur is. Het kasteel is één van 
de oudste gebouwen van Pomerol, sommige delen dateren van 
in de 12de eeuw.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit van deze 
cru de afgelopen jaren! Bemerk dat het percentage 
merlot hoger is dan vorig jaar (85% i.p.v. 78%) en dat 
de cabernet sauvignon niet in de assemblage zit dit 
jaar (vorig jaar 7%).

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2028 - openen voor 2055

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

94 - 2020
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2020

alc. 14,00 %

Château Nénin

Dit château is eigendom van de familie Delon (Léoville Las 
Cases, Potensac, Clos du Marquis) en is gelegen aan de rand 
van het plateau in het gehuchtje Catusseau (Pomerol). De 
filosofie van de familie Delon wordt ook hier toegepast: de 
wijn moet een perfecte expressie zijn van het karakter van het 
terroir. Voor Ch. Nenin is dit overvloedigheid en elegantie, zoals 
het een grote Pomerol betaamt. De wijn is gemaakt om van te 
genieten aan tafel, de wijn moet een groot bewaarpotentieel 
hebben en verfijnen met de tijd. De laatste doelstelling is een 
constant zoeken naar excellentie, zonder compromis.

Dit jaar niet geproefd, maar zeker sterk aanbevolen 
wegens de zeer strenge selecties van dhr. Delon en 
zijn team en daardoor de laatste jaren sterk stijgend 
kwalitatief niveau van deze wijn! Bemerk het hoge 
percentage cabernet francs, een cépage die zeer rijp 
was dit jaar en geliefd bij de wijnliefhebbers! (slechts 
33% van oogst ging in de 1ste wijn)

68% Merlot, 32% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 14,10 %

Fugue de Nénin

Fugue de Nénin werd voor het eerst geproduceerd in 1997. 
De wijn is afkomstig van de zand-klei gronden (die de helft 
uitmaken van het totale terroir) en tevens van de bessen van 
de jonge wijnstokken die aangeplant staan op het grote terroir 
op het plateau. Hij heeft de typische kenmerken van de wijnen 
van Pomerol: charme in het fruit. Fugue is een term in de 
muziekwereld, het betekent ‘een herhaling van het hoofdthema’. 
Deze naam verklaart zichzelf wanneer men de wijn proeft! Dhr. 
Delon is veeleisend en als u weet dat slechts 33% in de 1ste 
wijn gaat, kunt u zich inbeelden dat de 2de wijn (het resterende 
percentage) ook van hoog niveau is.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens de constant hoge kwaliteit de laatste jaren en 
de exceptionele kwaliteit van de Pomerols in het jaar 
2020 in het algemeen.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 15,00 %

Château Clinet

Deze cru van 8.64 ha bevindt zich op het plateau van Pomerol 
tussen Ch. L’Eglise Clinet, Clos l’Eglise en Ch. Feytit Clinet. Het 
topterroir bestaat uit steen-klei en de befaamde “crasse de fer” 
in de ondergrond, wat de Pomerol wijnen zo groots maken. 
Onder het bewind van de eigenaar Ronan Laborde en het advies 
van Michel Rolland werd de laatste jaren enorme vooruitgang 
geboekt. Getuige daarvan is de 100/100 notie van de jaargang 
2009 door Robert Parker.

Compleet ondoorzichtig purper.

Zeer complexe neus met noties van donker fruit 
(cassis, bramen en bosbessen) zeer expressief, maar 
ook kruiden (peper, munt) en hint van vanille.

De bessen waren zeer klein en in opmerkelijk goede 
‘sanitaire’ conditie. De bessen bereikten een zeer 
hoog niveau van rijpheid en de tannines, die nochtans 
zeer aanwezig zijn (technisch gezien), blijken haast 
niet merkbaar. Het resulteert in waarschijnlijk de 
meest complete en evenwichtige Ch. Clinet die ik ooit 
proefde, vanaf het begin ontdekt men een enorme 
wijn met een diepgang en lengte die grenst aan 
het maximale! Het midden is enorm weelderig, rijk, 
complex, kruidig en op het einde hebben we noties 
van reglisse en cacao. Ook de finale is oneindig. Een 
echte ‘wow’ wijn van 2020. (38hl/ha rendement)

80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Le Gay

Deze cru van 6ha behoorde toe aan mevr. Péré Vergé (ook 
eigenares van Cristallerie d’Arques glasfabriek), die jammer 
genoeg in 2013 overleed aan een slopende ziekte. Het is nu 
haar zoon, Henri Parent die de opvolging verzekert. De cru ligt 
magnifiek gelegen tussen Ch. Pétrus, Vieux Château Certan, 
Ch. La Fleur de Gay en andere grote namen. Mevr. Péré Vergé 
heeft de cru naar een kwalitatief zeer hoog niveau gebracht 
dankzij imposante werken in de wijngaard en nieuwe chais. 
Het is Michel Rolland die er de wijnmakers adviseert en de 
vinificatie gebeurt integraal in nieuwe eiken vaten.

Niet geproefd, doch opgenomen in ons assortiment 
wegens constant hoge kwaliteit van deze cru de 
laatste jaren en de heel hoge kwaliteit van alle wijnen 
in Pomerol 2020 in het algemeen.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

12 x 0.75 L

2020 - 95

POMEROL



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,80 %

Château Feytit Clinet

De wijngaard van dit château omvat 7 ha, gelegen tussen Ch. 
Trotanoy en Ch. Latour à Pomerol. Lange tijd was het domein 
uitgebaat door de familie Moueix maar sinds 1998 heeft de 
familie Chasseuil (de eigenaars) de touwtjes en de vinificatie 
in handen genomen. Het is nu Jeremy Chasseuil die de wijn 
vinifieert en de kwaliteit verbetert jaar na jaar. Zeker dit jaar 
opnieuw een heel mooie, complete Pomerol die een plaatsje 
verdient in uw kelder. Vanaf jaargang 2016 werd de volledig 
vernieuwde cuverie gebruikt, waarbij de cuves veel kleiner zijn 
dan vroeger en de extractie per klein perceel kan gebeuren 
met meer precisie.

Zeer intens purper, violette rand.

Heerlijk, complexe neus van rijp fruit, maar ook noties 
van cacao en kruiden.

Ch. Feytit Clinet heeft in 2020 een extreem hoge 
kwaliteit, nog groter dan verwacht. Het volume 
vanaf de aanzet is zeer imposant en groeit enorm bij 
luchtinname. Het fruit zit enorm compact doch fris en 
energiek in een zeer fijne tannine structuur. De textuur 
is enorm zacht en het fruit blijft voortdurend de mond 
plezieren met rijkelijk veel nuances. Er is ook een 
kruidige toets met cacao. De finale blijft zeer lang, nog 
een bevestiging van deze fenomenale wijn. Hier krijgt 
u werkelijk heel veel kwaliteit voor uw geld.

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Le Bon Pasteur

Dit is het ouderlijk huis van de befaamde oenoloog-adviseur 
Michel Rolland en meteen ook zijn mooiste cru. Het terroir 
bestaat uit klei-steentjes en steen-zand en heeft het klimaat 
goed kunnen weerstaan. De wijnstokken zijn gemiddeld meer 
dan 30 jaar oud en de wijn wordt volledig gevinifieerd in kleine 
vaten. Dit is arbeidsintensiever, maar het resultaat is qua 
fruit en expressie subliem. Dit jaar slechts 2500 kisten voor 
de wereldwijde distributie. Het kasteel werd in 2013 wegens 
familiale reden verkocht aan een Chinese investeringsgroep 
uit Hong Kong. Dany en Michel Rolland blijven er de 
vinificatie doen.

Intens purper, ondoorzichtig.

Prachtige neus van rijp fruit, mooi fris en kruidig.

Ch. Le Bon Pasteur 2020 is een enorme fruitbom, het 
fruit is zeer energiek, zuiver, sappig en delicieus. De 
tannines zijn super glijdend. Michel Rolland slaagt er, 
net als vorig jaar opnieuw in een fantastische wijn te 
presenteren met een zeldzame opulentie en energie. 
Ook de finale is zeer lang,blijvend en beloofd een grote 
toekomst. De rendementen waren zeer laag 37hl/ha.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Château Rouget

Dit château behoort sinds 1992 toe aan de familie Labruyère. 
Jean-Pierre Labruyère staat er aan het hoofd. Deze familie 
bezit ook een domein in Beaujolais, en een hoogstaand domein 
in Bourgogne: Domaine Jacques Prieur. De wijngaard omvat 
18 ha, waarvan 5 ha die werden aangekocht van prestigieuze 
buren in 2008. Het is Michel Rolland die er adviseert omtrent de 
vinificatie. De rendementen zijn er zeer laag (38hl/ha).

Zeer intens purper met violette schittering.

Sublieme neus van rijp fruit (zwarte vruchten), 
peperkoekkruiden, lichte vanilletoets, heerlijk!

Deze cru is u misschien nog niet bekend, daarom zou 
ik u hem ten stelligste aanraden! Ch. Rouget is immers 
een zeer volumineuze, zachte Pomerol van het begin 
tot het einde van de degustatie en zit met een prachtig 
terroir op het plateau waar de beste Pomerols zich 
bevinden. Bovendien is de prijs hier heel aangenaam. 
De wijn overspoelt vanaf het begin onmiddellijk 
compleet de mond en heeft een diepte en frisheid die 
het geheel naar een zeer hoog niveau brengen, daarna 
komt ook een mooie kruidige toets van peper en 
reglisse. Absolute aanrader van formaat, wie hem nog 
nooit probeerde moet dit zeker eens doen!

90% Merlot, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,50 %

Clos l’Eglise

Deze cru van 6ha tegen de kerk van Pomerol met zijn 
schitterend gelegen wijngaarden, naast Ch. l’Eglise Clinet, 
Ch. Clinet en Ch. Rouget, heeft een topterroir en heel oude 
wijnstokken van gemiddeld 40 jaar oud. Het domein behoort 
toe aan de familie Garcin, die de cru de laatste jaren naar 
een heel hoog niveau bracht. Ook hiervan zijn niet veel kisten 
beschikbaar, snel wezen is de boodschap.

Zeer intens purper.

De neus is de voorbode van een heel grote wijn: 
complex geheel van bramen, bessen, reglisse, 
zoethout en zachte kruiden. Heerlijk!

Deze cru bezorgde mij ook een ‘wow’ effect want 
vanaf de inname imponeert hij met zijn enorme 
concentratie rijp fruit, intens, rijk, sappig, kruidig 
en met vele nuances in de smaak. Hij voelt zeer 
zacht aan in de mond (haast romig) en desondanks 
deze rijpheid van de tannines blijft hij toch mooi 
fris en levendig. De afdronk is ook machtig lang 
en intens. Bravo aan het team van Hélène Garcin! 
(Rendement 33,3hl/ha)

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

96 - 2020

POMEROL
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2020

alc. 14,50 %

Château Gazin

Ch. Gazin is ooit een schuur geweest van de orde van de 
“Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem”, zo getuigt nog 
steeds hun teken (een rood kruis) op het etiket. Met zijn 24.4 
ha uit één stuk, is het één van de grootste eigendommen van 
Pomerol. De eigenaar is dhr. Nicolas de Baillencourt. De bodem 
is zeer hoogwaardig van kwaliteit, steentjes met klei met de 
typische onderlaag vol “crasse de fer”. In de jaren 70 verkocht 
de eigenaar zelfs een stuk hiervan aan Ch. Pétrus. Dit is een 
Pomerol met zeer grote klasse.

Compleet ondoorzichtig purper.

Zelfs zonder walsen reeds zeer expressief, vooral 
zwarte vruchten (cassis, bramen, bosbessen) maar 
ook noties van koffie en cacao, tabak.

Ik heb deze magnifieke wijn twee keren op 
verschillende plaatsen en van verschillende stalen 
geproefd, hij was consistent en extreem goed, om 
niet te zeggen dat ik hem nog nooit zo lekker vond! 
Vanaf het begin overspoelt de wijn de papillen met 
een zeer zachte golf aan fruitsmaken. Gevolgd door 
een delicieus fijn midden met fruit dat in laagjes 
zich vrijgeeft naarmate de degustatie vordert. Ook 
zijn er heel mooie noties van cacao en kruiden. 
Ook de finale is superlang en belooft nog zeer veel 
voor de toekomst.

91.60% Merlot, 8,4% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

2020 - 97
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2020

Château Lafleur Gazin

Dit mooie eigendom van 8.8ha behoort toe aan mevr. Delfour 
- Boderie. Het situeert zich tussen Ch. Lafleur en Ch. Gazin en 
is reeds eigendom van deze familie sinds drie generaties. Het 
is Jean-Pierre Moueix die er sinds 1976 de exploitatie doet, op 
dezelfde traditionele manier en met dezelfde aandacht voor 
detail als op zijn andere crus (Ch. Pétrus, Ch. Hosanna, Ch. 
Trotanoy). De wijngaard is gemiddeld 30 jaar oud en heeft een 
bodem van gedeeltelijk leem en een stuk klei met steen. Dit leidt 
tot een soepele, zachte en smaakvolle Pomerol met een goede 
levendigheid die al jong zeer aangenaam is om te drinken.

Zeer mooi, diepdonker purper, ingekleurd.

Sublieme neus van zuiver (rijp) fruit, fris, 
noties van cacao.

De liefhebbers van Pomerol wijnen zullen het zeer 
moeilijk hebben om te kiezen dit jaar, want de wijnen 
van deze appelatie zijn fantastisch. Zo ook deze Ch. 
Lafleur Gazin, die 100% merlot bevat en zeer explosief 
is want bij luchtinname ontploft hij nog meer. Deze 
merlots bereiken in 2020 een zeldzame hoge kwaliteit, 
een enorm volume maar wel in combinatie met een 
heel mooie frisheid. Ook de afdronk zit vol van het 
rijpe, frisse fruit met hints van kruiden en cacao. Hier 
krijgt u echt veel waar voor uw geld dit jaar!

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château La Violette

Deze heel kleine cru van 1,60ha, dichtbij de kerk, behoort toe 
aan de familie Péré Vergé. Het is vandaag de zoon, Henri 
Parent, die de leiding over het domein heeft (net zoals Ch. Le 
Gay). Het terroir, gelegen naast Ch. Le Pin, bestaat vooral uit klei 
en fijne steentjes. De rendementen zijn in deze kleine wijngaard 
extreem laag (35hl/ha). De leeftijd van de stokken is gemiddeld 
50 jaar. Dit alles draagt bij tot een extreem geconcentreerde 
en fijne wijn. Bovendien kan, dankzij de kleine productie, de 
ontristing volledig met de hand gebeuren, de vinificatie 100% in 
kleine barriques en rijpt de wijn 15 maand op 100% nieuwe eik. 
De adviezen komen van Michel Rolland. Slechts 5500 flessen 
worden er geproduceerd voor de hele wereld. Snel wezen dus!

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens de constant extreem hoge kwaliteit 
van deze cru de afgelopen jaren en zeker in dit 
topjaar voor Pomerol.

100% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château La Fleur Pétrus

Ch. La Fleur Petrus behoort tot de toppers van de appelatie 
met een terroir tussen Ch. Lafleur ten oosten en Ch. Petrus 
ten zuiden. De oppervlakte is 18.7ha en aangeplant volgens 
de ideale combinatie druivenras/samenstelling terroir. Het is 
in handen van de familie Jean-Pierre Moueix sinds 1953 en 
werd vergroot in 1994 door de aankoop van een heuvelrug die 
voorheen deel uitmaakte van Ch. Le Gay.

Zeer intens purper.

Sublieme neus met verse fruitgeuren, zwarte 
bessen, kersen, kruiden, een echte rijkdom. Tevens 
noties van tabak.

Deze cru hoeven we u niet voor te stellen en in dit 
topjaar 2020 reikt de kwaliteit aan het ‘summum’ 
van wat men kan bereiken. Hij is gebouwd om 
jaren te bewaren! Zijn tannines die er zijn, zijn bijna 
niet merkbaar, zo verfijnd en delicieus zijn ze. Hij 
associeert rijkelijk veel zuiver, fris, krokant fruit 
met zachte kruiden en een lichte vanille toets. Het 
terroir (dat zeer groots is) zorgt voor een enorme 
mondvullende en explosieve merlot, terwijl de 
cabernet francs en de petit verdots een extra dimensie 
brengen in de smaak. Absolute topper in 2020! 
De perfecte wijn!

93% Merlot, 5% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

6 x 0.75 L

2020

l’Hospitalet de Gazin

Dit is de tweede wijn van Ch. Gazin die gecreëerd werd in 1986 
om zo de kwaliteit van de eerste wijn te verhogen. Hij bevat 
vooral druiven van de jonge wijnstokken van het grote terroir en 
is sneller toegankelijk. Hij kan een mooi alternatief zijn voor zij 
die de eerste wijn te duur vinden.

Mooi diep ingekleurd purper.

Zeer fruitvolle neus, lichte toets van tabak.

Deze wijn bespeelt eerder het register van de finesse 
dan van kracht. Het rijpe fruit is zeer delicieus, 
sappig, krokant en heeft zeer veel finesse en elegante 
tannines. Dit is een Pomerol voor de liefhebbers van 
elegant en delicieus fruit met een zachte textuur. 
Dit alles is zeer evenwichtig en mooi blijvend in de 
afdronk, natuurlijk met een zekere toets, kracht en 
intensiteit van het grote terroir van Ch. Gazin.

74% Merlot, 26% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

2de wijn

6 x 0.75 L

98 - 2020
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2020

Château Trotanoy

Deze topcru is gelegen op één van de best gesitueerde terroirs 
op het fameuze plateau van Pomerol en is sinds 1953 in 
handen van de Ets. Jean-Pierre Moueix. De variatie in bodems, 
een helft bestaat vooral uit stenen op een kleilaag, de andere 
helft uit donkere diepe klei op een bed van ‘crasse de fer’, geeft 
aan de wijn een uitzonderlijke kracht, diepte en complexiteit. De 
wijngaard heeft een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Deze wijn 
kan zeker 30 jaar of meer bewaren.

Compleet ondoorzichtig purper.

Complex en subliem, met enorm veel fruit, maar ook 
floraal (viooltjes, iris).

Deze Ch. Trotanoy 2020 wordt een legendarische 
wijn. Het fijne, krokante fruit is enorm weelderig en 
rijkelijk aanwezig, en ondanks de heftige concentratie 
zit dit alles op een minutieuze, verfijnde manier in 
deze wijn. Het weelderige en oplunte van deze wijn is 
in evenwicht door een heel mooie fijne frisheid. Ook 
de finale is ellenlang, intens, complex en zeer lang 
aanhoudend. Ook deze cru benadert de perfectie!

100% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2055

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Hosanna

Dit kleine eigendom van 4.5ha levert jaarlijks slechts een 3000 
kisten (van 6 flessen). Het is zeer goed gelegen tussen de 
grote namen van Pomerol: ten noorden ligt Ch. Lafleur, ten 
westen Ch. Petrus en ten zuiden Vieux Ch. Certan. De cru is 
sinds 1999 eigendom van Ets. Jean-Pierre Moueix. Zij kochten 
de wijngaard, die het hoogste deel was van Ch. Certan Giraud, 
van de familie Giraud. Belangrijke werken in de wijngaard, 
drainage en een heraanplanting hebben bijgedragen tot een 
betere kwaliteit. Het terroir bestaat uit klei-steen en bepaalde 
wijnstokken zijn zeker 40 jaar oud. Het hoge percentage 
cabernet franc draagt bij tot een grote complexiteit.

Compleet diepdonker ingekleurd.

Vermengd harmonieus impressies van zwart fruit met 
toetsen van cacao en kruiden.

Ch. Hosanna 2020 benadert meer dan ooit 
de kwaliteit van zijn grote broers Ch. La Fleur 
Petrus en Ch. Trotanoy! Deze Hosanna heeft een 
overweldigende concentratie zuiver en fris fruit, binnen 
een zeer verfijnd tanninekader en met zeer mooie 
toetsen van kruiden, cacao en reglisse. Ook de finale 
is minutenlang, complex en zeer lekker. Absolute top!

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Bourgneuf Vayron

Deze wijngaard van 9ha uit één stuk in het centrum van 
Pomerol, behoort al sinds 1821 toe aan de familie Vayron en 
het wordt exclusief verdeeld door het huis Jean-Pierre Moueix. 
Tot op vandaag is het Frédérique Vayron die deze eigendom 
leidt en beetje per beetje de wijn, die altijd heel sappig en 
verleidelijk is, wat meer diepte geeft. De wijngaard ligt niet 
ver van Ch. Trotanoy, op een helling licht golvend naar het 
oosten, waardoor ze een goede expositie hebben naar de zon. 
Traditionele vinificatie, manuele oogst en vinificatie in kleine 
cuves van cement met daarna rijping op nieuwe eik (jaarlijks 
1/4 nieuw) zorgen voor een klassewijn aan een betaalbare prijs.

100% diepdonker purper, schitterende spiegel.

Zeer expressief en subliem geheel van zuiver, rijp fruit, 
tabak, reglisse, aardse toets, heerlijk!

De progressie bij deze cru houdt niet op! Na reeds 2 
fantastische wijnen in 2018 en 2019, bereikt mevr. 
Frederique Vayron hier in 2020 een nieuw hoger 
niveau op de kwaliteitsladder! Deze cru paalt aan Ch. 
Trotanoy en de eigenares wil er alles aan doen om 
haar cru te doen hijsen naar de hoogste regionen 
van de appelatie! En het is haar wonderwel gelukt in 
deze exuberante wijn met enorm veel rijp, fris fruit, dat 
zich in golven verder ontplooit en vermengt zich met 
kruidige toetsen. Ook de finale is indrukwekkend met 
veel fruit en hints van cacao. Bravo!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Grave à Pomerol  
‘Trigant de Boisset’

Deze cru behoort toe aan het huis Jean-Pierre Moueix (net 
als Ch. Pétrus, Ch. Hosanna en Ch. Trotanoy). Zoals de naam 
het al zegt is de bodem hier samengesteld uit voornamelijk 
steen (met klei). Deze Pomerol is daardoor lichter en 
minder volumineus dan deze van het plateau, maar hij zit 
wel vol fijne, elegante fruitsmaken, en is zeer geraffineerd. 
Bovendien evolueren deze wijnen zeer mooi naar de gekende 
truffelaroma’s.

Zeer intens purper, violette rand.

Heel mooie neus van zuiver en rijp fruit, 
warme toets, cacao.

Ook Ch. La Grave bereikt in 2020 een ‘next level’ 
op de kwaliteitsladder! Het fruit is zeer charmant 
en uitbundig, een model van puurheid, frisheid en 
evenwicht. De textuur is zeer zacht en er is veel 
diepgang, meer dan we gewoon zijn. Ook de finale 
is zeer fruitvol, blijvend en één van de mooiste die ik 
ooit heb gehad bij Ch. La Grave. Top en aanrader van 
formaat gezien de zeer aantrekkelijke prijs.

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L
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2020

Clos René

Clos René, een wijngaard van ongeveer 12ha ten oosten 
van Pomerol, bevindt zich in de ‘graves’ (steentjesregio). De 
cru behoort toe aan de familie Garde-Lasserre en heeft een 
fruitige smaak met een gedegen structuur en veel charme. 
Meestal is Clos René al binnen een 3-tal jaar op dronk en kan 
je hem een 10-tal jaren (in grote jaren 15 jaar) bewaren. De 
eigenaar werkt heel goed en de prijzen zijn hier nog steeds 
interessant. Clos René is één van de best verkochte Pomerols 
in België. Sinds 2018 is er een nieuwe consultant op het 
domein: Thomas Duclos.

Mooi intens purper.

Expressieve neus van rijp doch fris fruit, floraal 
(viooltjes) maar ook noties van ceder en kruiden.

Ook hier een fantastische wijn in 2020, ik houd van 
deze cru die steeds een zeer volle fruitsmaak heeft 
met kruidige toetsen en wat cacao. Alles mooi rijp, 
fijne, glijdende tannines en een zeer lange, lekkere 
blijvendheid van het zuivere fruit in de afdronk. Veel 
waar voor uw geld en absoluut aanbevolen in dit 
topjaar voor Pomerol.

75% Merlot, 20% Cabernet Franc, 5% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,70 %

Clos du Clocher

Deze cru is magnifiek gesitueerd aan de rand van het plateau 
van Pomerol (Catusseau) en is eigendom van dhr Audy, die 
tevens Ch. Bonalgue in bezit heeft. Ch. Bonalgue is weliswaar 
wat lichter van constitutie voor het kleine prijsverschil bent u 
beter af met Clos du Clocher, dat over een topterroir beschikt en 
een veel rondere, vollere en beter gestructureerde wijn is. Hier 
heeft u prijs-kwaliteitsgewijs een uitstekende wijn!

Zeer intens, ondoorzichtig.

Heerlijke aroma’s van donker fruit, bloemen (viooltjes), 
kruiden (peper, munt) en fijne tabak. Subliem.

Ook bij Clos du Clocher hebben we een echt ‘wow’ 
gevoel. Het weelderige fruit van de merlots vanaf de 
aanzet tot het einde en de heel mooie fijne cabernet 
francs die absoluut top waren (subtiel en fris), maken 
van deze wijn een echt complex geheel dat maar niet 
ophoudt met groeien naar het einde toe. Het sap is 
zalig zacht maar heeft pit, karakter en structuur, de 
wijn bezit een enorme diepgang en complexiteit. Ook 
de afdronk is lang en belooft een grote toekomst.

70% Merlot, 30% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château de Sales

Deze cru, 47.5ha groot, heeft als één van de weinige Pomerols 
een echt château, de naam château waardig. Het bezit ook 
de grootste wijngaard van Pomerol en heeft een terroir van 
zand-steen. Deze cru bevindt zich in het noordwesten van de 
appelatie en levert steeds delicieuze wijnen in hun jeugd, die 
toch ook een tiental jaar kunnen bewaren. Daarnaast is de prijs 
redelijk. Het château is eigendom van de familie Lambert.

Zeer intens purper.

Lekker rijp, zuiver, delicieus fruit met hints van rode 
kersen, licht getoaste toets.

Ch. de Sales 2020 heeft een heel soepele en sappige 
aanzet, in het midden primeert het delicieuze 
fijne fruit, sappig, zuiver, licht kruidig boven de 
overvloedigheid. De tannines zijn zeer rijp en subtiel, 
het heerlijke fruit dekt ze volledig! Ook in de finale blijft 
het smakelijke fruit en de verfijning primeren. Een 
echte plezante Pomerol met enorm veel fijn, delicieus, 
krokant fruit en kruidige toets. Een zeer grote 
jaargang van deze cru!

79% Merlot, 14% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

2020

Château Mazeyres

De wijngaard van Ch. Mazeyres bevindt zich op een mooie 
heuvelrug van steen/zand met een onderlaag van steen/klei. 
Een ander gedeelte is gelegen op het plateau van Catusseau, 
samengesteld uit zand met een ondergrond van molasse en 
de gekende ‘crasse de fer’ (= ijzerhoudend bestanddeel). Een 
derde, nieuw terroir van 4ha is erbij gekomen, bestaande uit 
steen/klei waar cabernet franc en petit verdot zorgen voor een 
extra dimensie aan de wijn. Directeur Alain Moueix probeert op 
dit Château volgens biologische principes (2015 voor het eerst 
bio-gecertificeerd) een Pomerol te maken met een ongelofelijke 
puurheid, diepte, volheid en fraîcheur in combinatie met 
geraffineerde tannines en een mooie lengte. In juli 2020 werd 
Ch. Mazeyres gekocht door de familie Guillaud die zich verder 
laat bijstaan door dhr. Alain Moueix voor de vinificatie op de 
biodynamische manier.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant zeer zuivere en hoge kwaliteit van 
deze cru de afgelopen jaren, en gezien de kwaliteit 
van de Pomerol wijnen in 2020 in het algemeen! 
Rendement 30hl/ha. De wijn krijgt fantastische scores 
van de wijncritici en is een goede zaak prijs-kwaliteit.

72.50% Merlot, 25% Cabernet Franc, 2.50% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L
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2020

Domaine de la Pointe

Het gaat hier om een andere wijn dan Ch. La Pointe. Max 
Silvestrini heeft hier in het gehucht ‘La Pointe’ te Pomerol 1ha 
grond, juist aan de overkant van de straat van Ch. La Pointe. 
De bodem is niet dezelfde, integendeel. Dom. de La Pointe 
beschikt over 100% graves, terwijl Ch. La Pointe graves-zand 
heeft. De wijn rijpt in 100% nieuwe eiken vaten en is één van de 
beste koopjes uit de appelatie.

Zeer intens purper, violette rand met een 
schitterende spiegel.

Sublieme neus met aroma’s van donker fruit, 
warme toets, fijne tabak, vanille, cacao en aardse 
toetsen. Heerlijk!
Vanaf het begin een zeer rijpe smaak, nochtans 
komt nadien een zeer aangename frisheid en veel 
meer complexiteit. Het wonderbaarlijke van 2020 
is dat de wijn een zonnig karakter heeft maar toch 
combineert met frisheid. Daardoor is ook deze topper 
heel evenwichtig, zacht en aangenaam. De tannines 
zijn reeds zeer mooi versmolten met de wijn. De finale 
brengt nadien nog meer impressies van zonnig zacht 
fruit (afwisselend rood & zwart) en kruiden. Heerlijke 
Pomerol aan een zeer interessante prijs!

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château Beauregard

Dit domein van 17.50ha is één van de enige eigendommen, 
in Pomerol, met een echt kasteelgebouw. Sinds 2013 zijn de 
eigenaars de familie Moulin (50%) (van Galaries Lafayette) en 
de andere 50% is in handen van de familie Cathiard (Ch. Smith 
Haut Lafitte). De laatstgenoemden zorgen voor de uitbating 
en ze stelden dhr. Vincent Priou aan als algemeen directeur en 
Guillaume Frédoux als technisch directeur. Een nieuwe cuverie, 
strengere selecties en lagere rendementen zorgen voor betere 
kwaliteiten de laatste jaargangen.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Heel mooi zuiver fruit, bessen, bramen, zwarte 
bessen, frisse toetsen, ook floraal, cacao en 
tabak. Fantastisch.

Ik heb deze wijn twee keer geproefd op 2 verschillende 
momenten en telkens opnieuw had ik dat zeldzame 
‘wow’ effect! De aanzet is magnifiek, zeer vol en zacht 
(haast romig), daarna volgt een midden vol van het 
zuivere fruit, explosief en fris, zeer precies, sappig, 
verfijnd en expressief. Ik denk dat de biologische 
benadering hier voor deze zuiverheid en subtiliteit in 
het fruit zorgt. Ook de finale is zeer intens, licht kruidig, 
wat cacao en zeer lang. Dankzij deze sublieme rijke 
merlots en de zeer elegante en frisse cabernets is 
dit een enorm complexe wijn met een magnifieke 
finesse in het fruit.

65% Merlot, 35% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Lagrange à Pomerol

Deze kleine eigendom van 9 ha behoort sinds 1953 toe aan de 
handelaar Jean-Pierre Moueix (Ch. Hosanna, Ch. Trotanoy,...). 
De wijngaard situeert zich ten noorden van het plateau van 
Pomerol en bestaat vooral uit klei en steentjes. Zoals bij de 
grote domeinen, behandelt het huis ook deze kleine cru met 
aandacht voor detail. De wijn wordt gevinifieerd in betonnen 
kuipen met daarna een rijping van 18 maanden op eiken vaten. 
De stijl van Ch. Lagrange is rond, genereus en sappig met 
veel verfijning.

Niet geproefd, maar opgenomen in het assortiment 
wegens constant zeer mooie kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren en wegens de exceptionele kwaliteit 
van de Pomerols in het algemeen in 2020.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Taillefer

Het eigendom werd door de négociant Antoine Moueix 
aangekocht in 1923. Sedert 1996 zijn het Cathérine en haar 
kinderen Antoine en Claire die er de leiding hebben. Het kasteel, 
dat omringt wordt door wijngaarden, situeert zich ten zuiden 
van het plateau van Pomerol aan de poort van Libourne. Het 
terroir heeft een grootte van 13ha waarmee het één van de 20 
grootste eigendommen van Pomerol is. De naam verwijst naar 
het beroemde ijzerhoudend bestanddeel dat zich bevindt in het 
terroir. Het terroir bestaat uit steentjes, zand en klei. Het levert 
een zeer elegante Pomerol met veel fijn fruit. De wijn rijpt 12 
maanden in 33% nieuwe eik (de rest in eik van 1 jaar oud).

Zeer intens purper.

Zuiver, rijp fruit, aardse toets, heel mooi!

Claire Moueix heeft sinds 2013 de touwtjes in handen 
en probeert jaar na jaar het maximale uit deze cru 
te halen. In 2020 presenteert ze een vloeiende en 
zachte Pomerol, waarbij ze het fijne en delicieuze fruit 
priviligeert boven overextractie. Ook het midden proeft 
fluwelig, fijn, sappig en delicaat fris. De finale blijft 
soepel, fruivol en mooi hangen. Een heerlijke plezante 
Pomerol voor liefhebbers van zeer fruitvolle wijnen 
met finesse en nuances.

91% Merlot, 9% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L
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2020

Château Certan de May

Het is al heel lang geweten dat het mooiste terroir van Pomerol 
gelegen is op en rond het plateau Certan. Dit château heeft een 
kleine wijngaard van 5ha naast de grote namen zoals Ch. Le Pin 
en Ch. Vieux Ch. Certan. Ch. Certan de May is in handen van 
mevr. Odette Barreau-Bador, die er met haar zoon Jean-Luc, van 
deze lekkernij, een kleine 2000 kistjes per jaar produceert. Sinds 
jaargang 2018 wordt er gevinifieerd in de nieuwe cuverie.

Compleet ondoorzichtig purper.

Sublieme neus met zeer veel rijp fruit, een echte 
rijkdom aan nuances, fris, kruiden, tabak. Heerlijk!

Het feest van in de neus gaat verder in de mond! 
Vanaf de aanzet ontdekt men een zeer zachte en 
glijdende smaak boordevol zuiver fruit dat zich nog 
intenser en complexer vertoont naar het einde toe. 
Alles proeft perfect rijp en fris, de aanwezige tannines, 
zijn volledig overspoeld door de rijke middensmaak. 
Een subtiele frisheid, wat kruiden en andere aardse 
toetsen maken deze wijn compleet en een topper 
binnen de appelatie! Absolute aanrader!

65% Merlot, 25% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Latour à Pomerol

Deze kleine cru van Pomerol is ongeveer 8ha, gelegen naast 
de kerk van Pomerol en is gebuur van Ch. l’Eglise Clinet. Het 
terroir bestaat vooral uit klei-steentjes. In 1917 was deze 
cru eigendom van dezelfde eigenares als Ch. Petrus (Mevr. 
Edmonde Loubat), daarna werd hij geschonken door haar nicht 
(Mevr. Lacoste) aan een liefdadigheidsorganisatie. Sinds 1963 
is deze cru uitgebaat in “fermage” door Jean-Pierre Moueix, 
tevens eigenaars van Ch. Hosanna, Ch. Trotanoy en vele andere 
Pomerols. De liefhebbers weten dat deze cru in bepaalde 
jaargangen kan rivaliseren met de befaamde buren op het 
plateau van Pomerol. Helaas is de productie zeer beperkt en 
ook wij krijgen maar 10 kisten van 6 flessen per jaar.

Zeer intens purper.

Reeds zonder walsen ontdekt men een waaier aan 
bloemengeuren, na het walsen zeer rijp doch fris 
fruit, complex!

Ch. Latour 2020 is reeds enkele jaren een favoriet van 
mezelf binnen deze appelatie. Dit jaar opnieuw bereikt 
hij een nog hoger kwaliteitsniveau. Deze pure merlots 
op 2/3 diepe klei met steentjes en 1/3 op zand-klei 
terroir bereiken een absoluut hoogtepunt in 2020 want 
ze rijpen perfect in dit droge jaar dankzij de goede 
watertoevoer uit de klei en de diepe wortels die het 
naar boven brachten. Desondanks de exuberantie is 
er toch een heel mooie frisheid en spanning in deze 
intense wijn. Ook de finale blijft enorm lang hangen en 
is zeer intens fruitvol.

100% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Cabanne

Dit eigendom van 8ha in het centrum van Pomerol behoort 
toe aan de familie Estager sinds 1952. Actueel is het Michèle 
Estager en haar zoon François die er de leiding hebben. Het 
terroir bestaat uit klei-stenen en is vooral aangeplant met 
merlot. Sinds 2011 heeft het eigendom een volledig vernieuwde 
cuverie (met verschillende kleine cuves) ten gevolge van een 
brand die in maart 2010 de cuverie en de oogst van 2008 
en 2009 (gedeeltelijk) vernietigde. De rendementen liggen 
gewoonlijk laag 44hl/ha en de kleine tronconische cuves laten 
toe meer perceelsgewijs te vinifiëren. Dit kwam de kwaliteit de 
laatste jaren ten goede.

Compleet ondoorzichtig purper, violette rand.

Heel mooie bloemengeuren (viooltjes), ook zeer mooi 
rijp fruit (zwarte kers, bosbessen, woudvruchten).

Ook deze Ch. La Cabanne groeit jaar na jaar in 
kwaliteit en dit is de beste die ik ooit proefde. 
Deze cru bezit immers enorm veel rijp fruit met 
vooral impressies van donker fruit (zwarte kers, 
woudvuchten, bosbessen) die rijp proeven maar toch 
ook lekker fris, wat kruidig en een lichte houttoets. Ook 
de finale blijft verdergaan met deze impressies van 
donker fruit en kruiden met een reglisse toets. Ook de 
immens zachte textuur van deze wijn is zalig tijdens 
het proeven. Aanrader!

96% Merlot, 4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 15,00 %

Château Montviel

Deze kleine cru van 4.5ha bestaat uit twee percelen, één dicht 
bij Ch. Clinet met klei-steen en één in de sector ‘Grand Moulinet’ 
met kleine steentjes. Het château werd in 1985 gekocht door 
Mevr. Cathérine Péré-Vergé. Door haar werden belangrijke 
investeringen en herstructureringen gedaan om zo de cru op 
een heel hoog niveau te brengen. Na haar overlijden in 2013 is 
het haar zoon, Henri Parent, die nu de leiding over de domeinen 
heeft (Ook Ch. Le Gay en Ch. La Violette). De vinificatie op het 
château gebeurt integraal in barriques, (kleine vaten van 225l). 
Dit is zeer arbeidsintensief maar mogelijk gezien de kleine 
oppervlakte. De adviezen komen van Michel Rolland.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constante hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren en de excellente kwaliteit van de 
Pomerols in 2020 in het algemeen. Het rendement 
was laag 35hl/ha.

80% Merlot, 20% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

COUP
DE CŒUR

PRIJS
KWALITEIT
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2020

alc. 13,80 %

Château Bellegrave

Deze wijn van Jean-Marie Bouldy is afkomstig uit het gehucht 
“René” te Pomerol. Het terroir bevat zeer diepe lagen graves 
(stenen met klei) vandaar de naam van de cru. De wijn heeft 
een ontzettend grote concentratie aan fijn fruit en finesse 
en evolueert zeer goed naar de typische Pomerol geuren 
en smaken zoals aardse noties met truffel en champignon, 
getuigen enkele oude jaargangen. Deze cru is biologisch en 
prijs/kwaliteits- gewijs zeer interessant.

Compleet ondoorzichtig purper.

Expressief veel zuiver, rijp fruit met hint van tabak.

Wat zijn de Pomerols toch mooi in 2020! Deze 
biologische wijn van Dhr. Bouldy barst van het 
zuivere fruit, dat delicieus, fijn en krokant is en zeer 
intens zit samengepakt in deze heerlijke Pomerol. 
Elegantie en delicieusheid staan hier centraal, en 
de biologische benadering zorgt voor zeer mooie 
puurheid en preciesheid van het fruit. Ook de afdronk 
is lekker sappig en delicieus. Bravo!Het rendement 
was laag 35hl/ha.

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020

alc. 14,50 %

Château Guillot Clauzel

Deze heel kleine cru van 2.4ha ligt heel mooi gesitueerd tussen 
Ch. Trotanoy, Ch. Nenin en Ch. Le Pin. Het is een mooi stuk 
terroir van steentjes en klei dat afgescheurd werd van Ch. 
Beauregard toen de familie Clauzel laatstgenoemde château 
verkocht en toch nog een klein stuk wilde behouden. Het terroir 
is van heel mooie kwaliteit en het is sinds 2018 Guillaume 
Thienpont (zoon van Alexandre Thienpont) die de directie over 
dit kasteel heeft en er ook op perfecte wijze vinifieert, zoals bij 
zijn vader op Vieux Ch. Certan.

Niet geproefd, maar opgenomen is ons aanbod 
wegens zijn hoge kwaliteit en het zeer beperkte, 
exclusieve karakter (kleine productie) van deze 
wijn, gevinifieerd door Guillaume Thienpont 
(Vieux Ch. Certan).

85% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Plince

Ch. Plince, 8,66ha beplant terroir, is eigendom van de familie 
Moreau sinds 4 generaties lang en is gelegen bij het verlaten 
van het dorpje Catusseau. Het terroir, bestaande uit zand op 
een ijzerhoudende kleilaag bestaat uit 1 stuk en ligt naast Ch. 
Nenin en Ch. La Pointe. De wijngaard wordt gedurende gans 
het jaar zorgvuldig onderhouden met respect voor traditie 
om zo bessen te produceren van excellente kwaliteit die een 
expressie weergeven van het terroir. Er is een zorgzame triage 
van de bessen alvorens te vinifiëren en de wijn rijpt 12 tot 18 
maanden op 1/3 nieuwe eiken vaten. De wijnen van Ch. Plince 
zijn intens fruitig, vol en verfijnd en leveren veel fruitplezier.

Mooi diep ingekleurd purper.

Aroma’s van rijp fruit, maar ook cacao en blonde 
tabak, heerlijk!

De aanzet is rijp en zacht met heel veel fruit, daarna 
komt een zeer intens midden met rijkelijk veel fruit dat 
sappig en krokant proeft en noties heeft van kruiden, 
reglisse, cacao en vanille. Ook de afdronk is subliem 
en lang. Ch. Plince 2020 is de beste jaargang die ik 
ooit proefde van dit kasteel!

84% Merlot, 16% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,10 %

Château Vray Croix de Gay

Deze kleine eigendom van 3,67 hectares was lang, sinds 
1949, eigendom van de familie Guichard (Aline Guichard en 
Paul Goldschmidt) tot ze het in 2013 verkochten aan dhr. 
François Pinault (van Ch. Latour in Pauillac). De vinificatie 
gebeurt hier door Pénélope Godefroy en Jean-Claude Berrouet, 
ex-wijnmaker bij Ch. Pétrus. De wijngaard is opgedeeld in 
3 stukken, waarvan het grootste stuk achter Ch. Pétrus 
ligt en naast Ch. Lafleur. In oktober 2020 kregen we te 
horen dat dhr. Pinault het eigendom heeft verkocht aan de 
verzekeringsmaatschappij Suravenir, ook eigenaar van Ch. 
Calon Ségur. Deze wijn is bio gecertifieerd sinds 2018.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens contant mooie kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren en de excellente kwaliteit van de 
Pomerols in 2020 in het algemeen. De rendementen 
waren zeer laag 27hl/ha en er zijn slechts 7.000 
flessen geproduceerd voor de hele wereld.

75% Merlot, 25% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

12 x 0.75 L
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2020

Clos Beauregard

Deze minicru van 6ha behoorde ooit toe aan Ch. Beauregard, 
tot hij afgesplitst werd in 1930. Actueel is het eigendom van 
de familie Helfrich (Les Grands Chais de France). Het gaat om 
klei-zandterroirs, gelegen aan de voet van Ch. Beauregard. Deze 
cru heeft wijnstokken van 40 jaar oud, wat de intensiteit van de 
wijn verklaart. Deze wijngaard wordt met de grootste precisie 
(zoals bij de Grand Crus) onderhouden. Er is ontblading, oogst 
met de hand op het perfecte moment en vinificatie volgens de 
regels van de kunst. De wijn heeft een heel mooie structuur met 
heel veel fruit. Wordt ten zeerste aanbevolen.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons 
aanbod wegens zeer mooie kwaliteit van deze 
cru de afgelopen jaren en de excellente prijs-
kwaliteitsverhouding van deze wijn.

93% Merlot, 4% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,70 %

Enclos Tourmaline

Enclos Tourmaline behoort tot de groep “Vignobles Kwok”, 
die eigenaar is van 7 kastelen in 4 prestigieuze appelaties van 
Bordeaux (Ch. Bellefont Belcier, Ch. Haut Brisson, Ch. Tour St. 
Christophe in St.Emilion, Ch. La Patache en Enclos Tourmaline 
in Pomerol, Enclos de Viaud in Lalande Pomerol en Ch. Le 
Rey in Castillon. Het is de Taiwanees Peter Kwok die deze 
eigendommen kocht samen met zijn dochters Elaine en Karen, 
en zich liet omringen door zeer goede wijnmakers voor de 
vinificatie van sublieme wijnen. De wijngaard van deze microcru 
is maar 1ha en bestaande uit blauwe klei en steentjes, waarop 
de merlot dus zorgt voor een zeer volumineuze smaak. De 
rendementen worden zeer laag gehouden 32hl/ha en er worden 
maar 2800 flessen per jaar gemaakt van dit pareltje. De wijn 
rijpt op 100% nieuwe eik.

Zeer diep purper, violette schittering.

Sublieme neus van rijp fruit, fris krokant, maar ook 
noties van cacao en reglisse.

Deze heel kleine productie is ongelofelijk qua kwaliteit! 
Van de meet af aan is hij overvloedig en diep, hij 
explodeert nog bij luchtinname. Het is het blauwe 
klei-steentjes terroir dat hier zorgt voor een enorme 
volumineuze smaak met rijkelijk veel fijn, sappig 
fruit en een heel mooie frisheid, typisch voor deze 
exceptionele jaargang. Wees er echter snel bij, want 
er zijn er maar 2.400 flessen van geproduceerd voor 
de hele wereld!

100% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

3 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Vieux Maillet

Ch. Vieux Maillet is een wijngaard van 8,65 ha en werd in 2004 
door de Belgische Mvr Griet Laviale - Van Malderen samen 
met echtgenoot Hervé gekocht (de familie Van Malderen 
bezit een luierfabriek in België, genaamd Ontex). Sinds hun 
aankoop hebben ze Ch. Vieux Maillet volledig vernieuwd. De 
wijngaard ligt een beetje verdeeld over verschillende plaatsen 
in de appelatie, wat zorgt voor een mooie complexiteit in 
de wijnen dankzij de diverse terroirs. De gemiddelde leeftijd 
van de wijnstokken is 35 jaar. De wijn rijpt op eikenvaten en 
gedeeltelijk op gebakken aarde amforen om de fruitexpressies 
ten volle te benaderen.

Compleet ondoorzichtig purper.

Zuiver en rijp fruit, mooie noties van tabak en reglisse.

Ch. Vieux Maillet heeft een uitzonderlijke kwaliteit 
dit jaar! Het fruit overspoelt rijkelijk de papillen vanaf 
de aanzet tot het einde. Alles proeft rijp, de tannines 
zijn zijdezacht. Het fruit leeft zeer energiek op bij 
luchtinname en een fijne frisheid zorgt voor een 
perfect evenwicht. De finale is blijvend met dezelfde 
frisse-fruitige toetsen met wat hints van reglisse. 
Aanrader gemaakt door Belgische eigenaars.

85% Merlot, 10% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château l’Enclos

Ch. l’Enclos is een wijngaard van 9ha en is eigendom van 
de familie Adams (die tevens Ch. Fonplégade hebben in 
St. Emilion). Het terroir bestaat uit steentjes en zand, met 
daaronder een laag klei met ‘crasse de fer’, die het typische 
truffelaroma geeft aan de wijn. De gemiddelde leeftijd van de 
wijngaard is 35 jaar, wat de intensiteit en complexiteit van de 
wijn verklaart. Deze Pomerol heeft een zeer intense, delicieuze 
stijl met veel fijn fruit. Hij rijpt 18 maanden op 40% nieuwe eiken 
vaten en 60% op eiken vaten van 1 jaar. De eigenaars van Ch. 
l’Enclos worden geadviseerd door Stephane Derenoncourt.

Zeer intens purper, violette rand.

Mooi zwart fruit, waarbij de noties van tabak, reglisse 
en frisheid zich vermengen, lichte vanilletoets.

In de mond ontplooit deze heerlijke Pomerol zich 
rijkelijk binnen een zeer fijne tanninestructuur met 
vooral noties van krokant rood fruit (framboos). De 
textuur is zeer zacht en alles is zeer harmonieus. Deze 
eigenaars maken jaar na jaar perfecte wijnen!

88% Merlot, 10% Cabernet Franc, 2% Malbec

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

2020 - 105
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Het geheel van de wijngaarden in Médoc (Haut Médoc, St. Julien, St. Estèphe, Margaux, Pauillac, Moulis, Listrac) 

hebben recht op de appelatie ‘Médoc’, maar het zijn veelal enkel de wijnen van de terroirs uit het noorden van de 

Médoc (boven St. Estèphe en dichter bij de Atlantische Oceaan), die de appelatie Médoc gebruiken. Deze regio is 

de meest koele van de appelatie, de wijnen zijn vaak krachtig maar fijn van smaak. 

 

Het spreekt voor zich dat de koele regio’s in het voordeel waren dit jaar, in deze warme zomer. Bovendien zorgde 

de klei-steenbodem hier voor een perfecte wateraanvoer tijdens de droge periodes. Alle druivenrassen waren, 

dankzij de kleine besjes met dikke pel, zeer rijp en geconcentreerd. Deze wijnen waren dan ook heerlijk stevig doch 

verfijnd, maar tegelijk zeer fruitig en fris-rijp. Hier vindt men nog intense, stevige wijnen aan betaalbare prijzen. 

Lees zeker ook de commentaren bij Ch. Loudenne, een prachtige Médoc voor een zeer scherpe prijs. Ontdek 

tevens de nieuwe G d’Estournel, een Médoc gevinifieerd door het team van Ch. Cos d’Estournel (die vroeger Goulée 

heette) en nu ook in primeur wordt aangeboden.

CHÂTEAU POTENSAC
CLOS MANOU
CHÂTEAU LES GRANDS CHÊNES

CHÂTEAU LA TOUR DE BY
CHÂTEAU ROLLAN DE BY
CHÂTEAU LOUDENNE

G D’ESTOURNEL



2020

alc. 14,05 %

Château Potensac

Ch. Potensac is steeds één van de toppers van de appelatie. 
Dankzij zijn terroir te Ordonnac, maar ook door de filosofie en 
goede zorgen van Jean-Hubert Delon (Ch. Léoville Las Cases) 
die als geen ander de technieken van het wijnmaken kent 
en ook dit jaar weer op het perfecte moment heeft geoogst. 
Sinds 2002 bestaat er ook een tweede wijn: ‘Chapelle de 
Potensac’, die de kwaliteit van de eerste wijn naar een nog 
hoger niveau tilt.

Niet geproefd, doch aangeboden in primeur dankzij 
constant hoge kwaliteit van dit kasteel de laatste jaren 
en wijnmaker Delon staat garant voor uitmuntende 
kwaliteitswijnen.

44% Merlot, 33% Cabernet Sauvignon, 22% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,50 %

Clos Manou

Clos Manou bestaat sinds 1996, toen Stéphane Dief en zijn 
echtgenote Françoise 12 are huurden om hun eigen cru te 
maken. Stapsgewijs kochten ze enkele percelen van betere 
kwaliteit in het noorden van de Médoc aan, om zo de huidige 
omvang van 17ha te bereiken, wat nog relatief klein is voor 
deze regio. Dat heeft zijn voordelen, want de eigenaars werken 
er zoals ‘in hun kleine tuin.’ Ze kennen er elke wijnstok, de 
wijngaard wordt onberispelijk onderhouden, de oogst, alsook 
het ontristen gebeurt manueel. De vinificatie gebeurt in kleine 
cuves van 50 hectoliter. Het volledige proces gebeurt zoals 
bij een Grand Cru. Daarom is Clos Manou een ‘outsider’ 
binnen de appelatie, met een veel hogere kwaliteit dan 
men zou verwachten. Toch blijft de prijs betaalbaar voor de 
schitterende kwaliteit.

Zeer intens purper, violette rand.

Zeer expressief rood en zwart fruit met 
kruiden vermengd.

Deze cru blijft trouw aan zijn zeer zachte stijl. Vanaf de 
aanzet heel mooie, frisse fruitsmaken (rode en zwarte 
vruchten afwisselend). De concentratie is enorm. 
Het fruit overweldigt de papillen. Een zeer mooi 
evenwicht in het midden tussen het fruit, de houttoets 
en de frisheid. Ook de finale is blijvend, complex 
en vol nuances.

52% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 7% Petit Verdot, 
4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Les Grands Chênes

Deze cru van 34ha, gelegen in het noorden van de Médoc (St. 
Christoly) behoort toe aan Bernard Magrez (Ch. Pape Clément, 
Ch. Fombrauge, ...). Zoals op al zijn domeinen, streeft Bernard 
Magrez hier naar perfectie. De wijn van dit kasteel behoort 
zeker tot de 10 besten van de appelatie! De wijngaard heeft 
een gemiddelde leeftijd van 40 jaar, de wijnstokken staan zeer 
dicht (7500/ha) en de rendementen zijn zeer laag 34hl/ha. Dit 
alles resulteert in een zeer volle, intense Médoc met een goede 
rondeur en met zeer veel kracht en smaak.

Zeer intens purper.

Vermengd harmonieus noties van rode vruchten met 
zachte kruiden.

Het team van Bernard Magrez doet er alles aan om 
deze cru naar de top van de appelatie te brengen. De 
40 jaar oude wijnstokken zorgden ook in 2020 voor 
stevige wijn met een heel fijn tanninekader met daarin 
veel fijn, delicieus fruit dat net als in de neus kruidig 
en fris is. Het geheel is zeer mooi in evenwicht en de 
finale blijft verdergaan op het delicieuse fruit.

65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2026 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Tour de By

Dit eigendom (94ha) is sinds 1965 in bezit van de familie Pagès 
en is gelegen in Bégadan. Vandaag is het Frédéric Le Clerc die 
er de leiding heeft. Het terroir, een magnifieke heuvelrug met 
‘graves günziennes’ (stenen) ligt perfect gesitueerd aan de 
Gironde, voor een ideale rijping. De ‘toren’ die in het midden van 
de wijngaard staat, diende als vuurtoren om in mistige periodes 
de schepen veilig de haven binnen te brengen. Het was Marc 
Pagès, ingenieur uit Tunesië, die het eigendom kocht in 1965 en 
heropbouwde. Sinds zijn overlijden is het nu Frédéric Le Clerc 
die de wijnen vinifieert met nog meer aandacht voor kwaliteit, 
precisie en met respect voor traditie.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Heerlijk floraal (viooltjes), maar ook zwart 
fruit (bosbessen, bramen), peperkoek, zeer 
fijn en delicieus).

Ik had onlangs een zeer mooie ervaring met de 2014 
van deze wijn op restaurant. Hij was heerlijk. Deze 
2020 zal er zeker nog boven gaan, want hij heeft 
van de meet af aan zeer veel mooi, krokant fruit, fris 
en vol energie, mooie kruidige toetsen en een zeer 
zacht mondgevoel dankzij de zeer fijne tannines. 
Ook de afdronk is zeer fruitvol, kruidig en heeft een 
hint van reglisse.

60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L
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2020

Château Rollan de By

Deze cru van 2ha werd in 1989 opgebouwd tot 52ha vandaag. 
Hij behoort toe aan de fantastische wijnmaker Jean Guyon 
en is gelegen in Bégadan. Het terroir bestaat vooral uit klei en 
steen. De wijn heeft een forse portie merlot in zijn assemblage, 
waardoor hij al in zijn jeugd heel rond en vol smaakt, zonder 
evenwel aan bewaarcapaciteit te verliezen.

Zeer intens purper, violette rand, schitterende spiegel.

Bramen en bosbessen, zoethout en cedernoties.

Ch. Rollan de By is voorzien van een enorme 
concentratie fijn, krokant fruit, dat zich ontplooit in 
golven naar het einde toe. Het fruit proeft rijp, energiek 
en tegelijk gepast fris. De houtlagering is perfect 
geïntegreerd. Dit is een veelbelovende wijn, intens. 
Hij bezit een mooie, fijne structuur en een delicieuse 
afdronk. Aanrader!

70% Merlot, 10% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon, 
10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,10 %

Château Loudenne

Ch. Loudenne is een heel mooi ‘rooskleurig’ gebouw met 
ongeveer 48 ha wijngaarden voor de rode wijnen aan de rand 
van de Gironde gelegen in het noorden van de Médocregio. Op 
een kleine afstand (6km) van St. Estèphe. De wijngaard wordt 
volgens biologische principes behandeld en de ligging langs het 
estuarium (de Gironde) zorgt voor een natuurlijke wind tussen 
de ranken (die de bessen snel drogen als ze nat zijn). Hier gedijt 
de cabernet sauvignon zeer goed op dit terroir van klei met 
stenen. Het kasteel heeft zeer veel aandacht voor het milieu en 
behaalde in 2017 het hoogste niveau 3 van HVE (haut valeur 
environnemental) certificatie.

Zeer diep purper, ondoorzichtig.

Heel mooie noties van bramen, zwarte kers, 
woudvruchten, bosbessen maar ook kruiden en noties 
van peperkoek (peper, kaneel).

Ch. Loudenne is één van de kastelen in de Médoc die 
elk jaar een trapje hoger is qua kwaliteit. Deze 2020 
schittert door zijn zeer mooie structuur, waarbinnen 
heel veel zuiver fruit zit (opnieuw net als in de neus 
die zwarte vruchten) maar ook fijne kruiden, een 
licht getoaste toets en hints van koffie. De finale 
is zeer intens fruitvol en blijvend. Het kasteel is 
voor het 2de jaar op rij in conversie naar bio. Veel 
waar voor uw geld.

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR NIEUW

2020

alc. 13,17 %

G d’Estournel

Ter gelegenheid van de jaargang 2020 werd ‘Goulée 
d’Estournel’, de wijngaard in de Médoc van Chateau Cos 
d’Estournel, herdoopt onder de nieuwe naam en het nieuwe 
etiket ‘G d’Estournel’. Deze nieuwe verpakking moet de band 
met de wijnen van Ch. Cos d’Estournel versterken. Immers G 
d’Estournel wordt gemaakt door het team van Cos d’Estournel 
met dezelfde eisen en zorgen als voor de Grand Cru Classé. 
Deze wijn komt van een wijngaard ten noorden in de Médoc 
langs de Gironde, dichtbij de haven ‘Goulée’. De wijngaard 
heeft een gemiddelde leeftijd van 35 jaar en zorgt voor zeer 
intense wijnen met een mineraliteit dankzij de ligging dichtbij de 
oceaan en de Gironde.

Heel mooi diep ingekleurd purper.

Rode en zwarte vruchten afwisselend, frisse toets en 
kruiden (zwarte peper, zeer expressief).

Vanaf het begin heeft deze wijn een zeer overvloedige 
smaak, met enorm veel fris en sappig fruit. Enerzijds 
proeft men de zeer rijke en exuberante merlots, 
anderzijds een levendige frisse en minerale toets 
dankzij de ligging dichtbij de Gironde en de oceaan. 
Na luchtintrekking blijft de wijn exploderen, dit getuigt 
van een enorme concentratie. Ook de finale is zeer 
mooi, delicieus en zeer fruitvol met fijne kruiden. 
Absolute aanrader!

90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

108 - 2020
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Deze appelatie is de tweede grootste van de Médoc en strekt zich uit van het zuiden, onder Margaux, tot boven 

het noordelijke St. Estèphe. Het terroir leunt vaak aan tegen de topappelaties Margaux, Moulis, Listrac, St. Julien, 

Pauillac of St. Estèphe. Ze hebben dan ook vaak dezelfde druivenrassen en assemblages en een gelijkaardig 

terroir. Hier kunt u dan ook vaak prachtige, gelijkaardige wijnen vinden als hun prestigieuze buren tegen een 

schappelijke prijs.  

 

De cabernet sauvignons, die hier vaak een belangrijk deel uitmaken van de assemblage, waren zeer klein met dikke 

schillen, wat zorgde voor wijnen met een zeer expressieve neus, een krachtige structuur, maar met heel verfijnde 

tannines door de rijpheid en dit in combinatie met een prachtige frisheid, zuiverheid en kruidige toets. De merlots, 

vaak ook zeer present in de assemblage en meestal op klei-kalkterroirs aangeplant, bereikten een ultieme kwaliteit 

en vullen de mond rijkelijk met sappig krokant fruit. Het geheel zorgt in 2020 voor heel fruitige, frisse wijnen met 

een zekere kracht en de energie typisch voor een Médoc.

CHÂTEAU LA LAGUNE
CHÂTEAU LA TOUR CARNET
CHÂTEAU CANTEMERLE
CHÂTEAU CAMENSAC
CHÂTEAU BELGRAVE
CHÂTEAU BEAUMONT
CHÂTEAU SOCIANDO MALLET
CHÂTEAU LANESSAN

CHÂTEAU CAMBON LA PELOUSE
CHÂTEAU REYSSON
CHÂTEAU CITRAN
CHÂTEAU LESTAGE SIMON
CHÂTEAU JULIEN
CHÂTEAU CHARMAIL
CHÂTEAU SÉNÉJAC
CHÂTEAU CARONNE SAINT GEMME

CHÂTEAU LAMOTHE BERGERON
LE HAUT MÉDOC DE GISCOURS
CHÂTEAU D’AGASSAC
CHÂTEAU CLÉMENT PICHON
MADAME DE BEAUCAILLOU
CHÂTEAU LAMARQUE
CHÂTEAU PERYABON



OUT
SIDER

2020

Château La Lagune

Deze 3ième Grand Cru Classé verdient zeker zijn rang en 
soms is hij zelfs beter. Het terroir, vergelijkbaar met de Graves 
van Pessac Léognan, geeft aan de wijn een onvoorstelbare 
finesse gecombineerd met volume en kracht. De cru is sedert 
1999 in handen van de familie Frey, die tevens over een 
champagnehuis beschikt (Ayala) en het befaamde Rhônehuis: 
Paul Jaboulet Aîné. Het is de dochter, oenologe van opleiding 
Caroline Frey, die er de wijnen vinifieert. Een vernieuwde 
cuverie, een optische triage en een gedeeltelijke heraanplanting 
zorgden voor een kwalitatieve heropleving van het château 
de laatste vijf jaar. Sinds de jaargang 2016 is deze wijn bio 
gecertificeerd.

Zeer diep donker purper, ondoorzichtig.

Vooral donkere vruchten, bramen en 
bosbessen, ceder.

Bij deze wijn had ik een echt “wow” effect tijdens het 
proeven. Hij bevat een enorme concentratie rijp en 
energiek fruit, dat nog trapsgewijs groeit en explodeert 
naar het einde toe. De biologische werkwijze zorgt 
voor een ongelofelijke puurheid en zuiverheid in het 
fruit, dat heel precies en delicieus proeft. Er zijn veel 
nuances in de smaak en de tannines zijn van uiterst 
verfijnde kwaliteit waardoor men ze haast niet merkt. 
Dit is een geweldige wijn met een prachtige afdronk.

65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2040

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château La Tour Carnet

Bernard Magrez is eigenaar van dit prachtige kasteel met 
zijn vierkante toren uit de 13e eeuw. Het terroir is top door 
zijn ligging, zeer dicht bij St. Julien (Ch. Lagrange en Ch. 
Gruaud Larose zijn de buren). De wijnstokken beginnen een 
respectabele leeftijd te krijgen (gemiddeld 30 jaar) en dat 
werpt zijn vruchten af. Ook de driedubbele triage (1 keer in de 
wijngaard, een 2de keer op een trillende tafel en de 3de keer 
met een optisch oog), zorgen voor een zeer zuivere smaak, 
want alleen de mooiste bessen (‘de kaviaar’) komen in de wijn. 
Ch. La Tour Carnet behoort hierdoor bij de 5 besten van de 
appelatie. De adviseur is Michel Rolland.

Zeer intens purper.

Sublieme neus van donker fruit, kruiden, 
peperkoek, vanille.

Ch. La Tour Carnet is een enorm fenomenale wijn, 
met immens krokant, fijn, zuiver fruit. Hij groeit nog 
in smaak na luchtinname en dit getuigt van een 
enorme concentratie. Het fruit is delicieus en sappig, 
de structuur edel en fijn, alles is perfect in evenwicht. 
Ook de afdronk is subliem met noties van zwart 
fruit, kruiden en reglisse. Bravo aan het team van 
Bernard Magrez.

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2026 - openen voor 2040

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Château Cantemerle

Deze cru, die men tegenkomt na Ch. La Lagune, is één van de 
eerste châteaus op de ‘Route des châteaux’. Hij behoort toe 
aan de maatschappij ‘Mutuelle du Bâtiment et des Traveaux 
Publics’. Het château is omgeven door een omvangrijk park 
met bomen. De oppervlakte van de wijngaard is 87ha. 70% van 
de oogst gaat in de eerste wijn. Georges Pauli is er consultant. 
De kwaliteit van Cantemerle is jaar na jaar zeer goed.

Zeer intens purper.

Zwarte vruchten, rozijntjes, kruidnagel en peper.

Ch. Cantemerle 2020 heeft een zeer mooie, intense 
aanzet. Het midden heeft fijne, edele tannines en deze 
worden overspoeld door het rijke, rijpe fruit, dat tevens 
vermengd is met noties van kruiden en reglisse. De 
finale is intens en lang. Zeer mooie wijn in 2020 met 
een mooie toekomst voor zich, als de cabernets na 
bewaring zullen ontplooid zijn.

58% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot, 7% Cabernet Franc, 
6% Petit Verdot

Openen vanaf 2026 - openen voor 2035

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Château Camensac

Dit château paalt net als de buren (Ch. Belgrave & Ch. la 
Tour Carnet) aan de appelatie St. Julien en heeft een heel 
hoogstaand terroir van 75ha waarvan ongeveer de helft 
beplant is met cabernet sauvignon en de andere helft met 
merlot. Het behoorde toe aan de familie Forner tussen 1964 
en 2005, nadien werd het gekocht door de huidige eigenaars 
mevr. Céline Villars-Foubet (Ch. Chasse Spleen) en dhr. Merlaut 
(Ch. Gruaud Larose). Beide eigenaars zetten zich in om de 
kwaliteit van de cru jaar na jaar te verbeteren, zijn rang van het 
klassement van 1855 waardig (5ième Grand Cru Classé).

Mooi intens purper.

Rijpe vruchten, rode en zwarte afwisselend, kruiden.

Ch. Camensac heeft een zeer mooie finesse in de 
tannines in 2020. Zwarte kersen, bosbessen en 
kruiden vermengen zich weelderig in het midden en 
er is een hint van reglisse en vanille. De cru heeft veel 
gewonnen aan precisie de laatste jaren en zal garant 
staan binnen een paar jaar voor veel fruitplezier en 
een mooie kracht dankzij dit terroir in de Médoc.

53% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot

Openen vanaf 2026 - openen voor 2035

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

110 - 2020
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2020

Château Belgrave

Deze magnifieke 5ième Grand Cru Classé behoort toe aan 
één van de grootste en reeds 170 jaar bestaande négociants 
van Bordeaux, Dourthe. Ik herinner mij nog steeds de eerste 
keer dat ik de wijn proefde, op een degustatie van de Union 
des Grands Crus uit Bordeaux waar alle Haut Médocwijnen 
geproefd konden worden. Toen was Ch. Belgrave één van de 
mooiste van alle Haut Médocwijnen. En ook dit jaar bewijst 
hij zijn superioriteit. Zo lekker en verfijnd als een mooie St. 
Julien, want het château is de buur van Ch. Gruaud Larose en 
Ch. Lagrange (zelfde straat). We proefden reeds een 2000 op 
het domein en die is nog steeds subliem! Het kasteel is zeer 
geëngageerd naar het milieu toe en behaalde het Terra Vitis 
certificaat alsook het hoogste HVE niveau 3 certificaat (Haute 
Valeur Environnementale), wat hun methodiek met “respect 
voor de natuur” certificeert en garandeert.

Zeer intens purper, ondoorzichtig, bijna zwart.

Expressief geheel van zwart fruit, fijne noties van 
tabak en reglisse, kruiden.

Ch. Belgrave 2020 verraste mij enorm tijdens de 
degustatie door zijn intens en overvloedig fruit, 
enerzijds door de perfect rijpe en fijne, energieke 
cabernets maar ook dankzij de merlots die zeer 
mondvullend en exuberant zijn dit jaar, in combinatie 
met een heel mooie frisheid. Alles is perfect in 
evenwicht en de tannines zijn glijdend en verfijnd. Ook 
de finale is blijvend en delicieus. Een echte ‘wow’ wijn 
van de appelatie Haut Médoc.

53% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

5ième Grand Cru Classé - Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Beaumont

Ch. Beaumont is een magnifiek kasteel gelegen in Cussac 
Fort Médoc. Het behoort toe aan de maatschappij Grands 
Millésimes de France, met kapitaal van de groep Suntory (Ch. 
Lagrange) en Castel (grote Franse handelaar in wijn), onder 
leiding van directeur Etienne Priou. De wijngaard is 115ha groot 
met een jaarlijkse productie van 415.000 flessen.

Mooi purper ingekleurd.

Noties van rijp fruit, lichte houttoets.

Ch. Beaumont 2020 is een zeer fruitvolle wijn met 
soepele tannines waar toch een zekere stevigheid 
inzit, dankzij het terroir, maar ook heel veel donkere 
vruchten, bramen en bosbessen, frisheid, kruidige 
toetsen en een mooie sappige afdronk. Veel 
waar voor uw geld!

51% Cabernet Sauvignon, 41% Merlot, 8% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

Cru Bourgeois Supérieur

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 14,00 %

Château Sociando Mallet

Deze cru , in 1969 opgericht door Jean Gautreau, blinkt jaar 
na jaar uit in kwaliteit. Het terroir, dat uitkijkt over de Gironde, 
en gelegen is naast toppers als Ch. Montrose en Ch. Calon 
Ségur is hier één van de redenen voor. Vandaag is het domein 
95ha groot. Sociando Mallet kan ook zeer goed bewaren 
(zonder probleem 15 jaar). Wacht een 5-tal jaar alvorens te 
openen, om het volle potentieel te bereiken. Sinds het overlijden 
van dhr. Jean Gautreau in 2015 heeft de dochter Sylvie de 
leiding overgenomen en zet ze met passie en samen met de 
technisch directeur François Hugueniot het levenswerk van 
haar vader verder.

Compleet ondoorzichtig purper, opaque.

Subliem geheel van rijp fruit (donker), kruiden, frisheid, 
munt en reglisse.

Eén van mijn persoonlijke favorieten binnen de 
appelatie, deze cru die elk jaar opnieuw garant staat 
voor een echte bewaarwijn, met een heel stevige 
structuur (die wel heel verfijnd is door de rijpheid 
van de tannines). Het fruit heeft dit jaar opnieuw zijn 
perfecte rijpheid met die extra frisheid die zo specifiek 
is in 2020 en zorgt voor een heerlijk evenwicht tussen 
het zoete fruit en de levendigheid. Alles zit heel intens 
en zuiver, in laagjes in deze wijn. De afdronk is lang, 
fruitvol, kruidig en fris. Een rasechte en klassevolle 
Haut Médoc met potentieel.

53% Merlot, 1% Cabernet Franc, 46% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Lanessan

Het château heeft een prachtig terroir, gelegen aan de Gironde, 
tussen de appelaties Margaux en St. Julien. De wijngaard ligt 
naast van Ch. Beychevelle en van Ch. Branaire Ducru. Voor 
een zeer milde prijs kan men hier een zeer goed alternatief, 
en in dezelfde stijl, voor de duurdere St. Julien wijnen kopen. 
De wijngaard is een perceel van ongeveer 80ha groot. De wijn 
wordt gelagerd op 1/3 nieuwe eik, 1/3 vaten van 1 jaar en 1/3 
vaten van 2 jaar. Het château behoort reeds sedert de 18e eeuw 
toe aan de familie Bouteiller. Sinds augustus 2009 heeft Hubert 
Bouteiller de directie overgelaten aan mevrouw Paz Espejo, die 
een nieuw élan moet geven aan dit château en zijn kwaliteit. 
Het kasteel wordt geadviseerd door Eric Boissenot, die ook tal 
van andere grote kastelen in de Médoc regio adviseert.

Compleet ondoorzichtig purper, violette schittering.

Zeer expressief donker fruit, maar ook noties van 
peperkoekkruiden (peper, kaneel) en reglisse.

Deze cru heeft een zachte en fruitvolle aanzet, daarna 
ontdekt men een zeer fijne structuur, waarbinnen 
heel veel zuiver, fijn en energiek fruit zit, kruidig en 
sappig met een mooie frisheid die uitnodigt tot 
nog een glaasje!

52% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L
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Château Reysson

Ch. Reysson werd sinds 2001 opgevolgd door het team 
van ‘Vignoble Dourthe’ dat er de ‘fermage’ had (= wijn 
vinifieren voor een andere eigenaar). Het kasteel werd 
nadien volledig eigendom van Dourthe. Een volledig 
herstructureringsprogramma, een beperking van de 
opbrengsten, groene oogst en vernieuwing van het 
vinificatiemateriaal moeten deze cru op een veel hoger niveau 
brengen. Dit begint nu zijn vruchten af te werpen! Het terroir, 
een magnifieke heuvelrug van kei - kalk gelegen in Vertheuil, 
is bijzonder geschikt voor de merlot druif die hier 93% van de 
assemblage uitmaakt. Het zorgt voor een zeer ronde, volle en 
zachte Haut Médoc. Prijs - kwaliteit aangeraden!

Zeer diep donker purper.

Vermengd harmonieus rijpe vruchten, aardbeien, 
bessen, kersen met bloemengeuren (viooltjes).

De gekende stijl van deze cru (overvloedig veel 
fruit en dit alles soepel en sappig) krijgt dit jaar 
een extra dimensie want de merlots, die hier het 
leeuwenaandeel uitmaken van de assemblage, zijn 
zeer rijk, uitbundig en toch mooi krokant en fris. 
Ook de finale is fruitvol met wat reglissetoetsen 
op het eind. Een delicieuse lekkernij die al snel 
toegankelijk zal zijn.

93% Merlot, 3% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2023 - openen voor 2030

Cru Bourgeois Supérieur - Vignobles Dourthe

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Citran

Dit grote domein van 40ha, waarvan een kwart wijngaard, is 
gelegen in Avensan. Het behoorde lang toe (sinds 1945) aan 
de broers Miailhe, tot het in 1996 verkocht werd aan de familie 
Merlaut - Villars (Ch. Chasse Spleen) die er vandaag nog steeds 
eigenaar is. De wijngaard bevat vooral een terroir van zand-
steen en klei-kalk. Het levert regulier een Haut Médoc op van 
zeer goede kwaliteit. De assemblage is ongeveer gelijk verdeeld 
tussen merlot en cabernet sauvignon.

Zeer diep purper.

Reeds zonder walsen zeer expressief, daarna veel 
donker fruit, kruiden, fijne tabak, heerlijk!

Ooit heb ik een heel mooie ervaring gehad met een 
Ch. Citran van 2001 uit mijn persoonlijke kelder die 
al 16 jaar oud was en nog steeds subliem! Dit komt 
dankzij het mooie terroir en de goede vinificatie. Ik 
denk dat deze 2020 zeker ook die kwaliteit heeft want 
reeds in de neus was hij subliem en ook in de mond 
heeft hij direct een zeer volle aanzet, gevolgd door een 
rijk en intens midden dat nog groeit naar het einde toe. 
Zwart fruit, kruiden, reglisse en tabak vermengen zich 
rijkelijk. Ook de finale is heel mooi, krachtig en fruitvol, 
kruidig en fris tegelijk. Top!

45% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 15% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Lestage Simon

Deze cru behoort toe aan de Bordelese négociant ‘Grand Chais 
de France’, die met behulp van hun eigen oenoloog, Vincent 
Cachou, enkele zeer kwalitatieve chateaus uitbaten (Ch. 
Lestage Simon - Haut Médoc en Ch. Faizeau - Montagne St. 
Emilion). Het terroir is magnifiek gesitueerd naast St. Estèphe, 
aan de Gironde, in het dorp St. Seurin de Cadourne. Hier is het 
terroir top, want het lijkt sterk op dat van het aanpalende St. 
Estèphe. Het resultaat merk je in het glas: zowel Ch. Lestage 
Simon als de buren (Ch. Charmail en Ch. Sociando Mallet) 
produceren een magnifieke wijn voor weinig geld.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding en 
de geslaagdheid van de merlot in het algemeen 
in 2020, dit druivenras maakt het grootste deel uit 
van de assemblage.

95% Merlot, 2% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

6 x 0.75 L

2020

Château Cambon La Pelouse

Sinds jaargang 2019 is dit kasteel in handen van “Treasury Wine 
Estates”, die al veel ervaring heeft met maken van wijn door hun 
andere wijngaarden in Australië, Nieuw Zeeland, America en 
Italië. Daarvoor was het château in handen van dhr. Jean-Pierre 
Marie (tussen 1996 en 2019). Het terroir is zeer mooi gelegen 
tussen Ch. Cantemerle en Ch. Giscours, twee grote wijnen. Een 
gedeelte van de wijngaard paalt aan de appelatie Margaux. 
Het château wordt geadviseerd door Hubert de Bouard van 
Ch. Angélus. De rendementen worden zeer laag gehouden en 
de kwaliteit is elk jaar op het rendez-vous. In juli 2018 heeft het 
kasteel de certificatie HVE 3 (Haut Valeur Environnementale) 
gekregen, wat getuigt van een permanente zorg voor behoud 
van de omgeving, het zo weinig mogelijk gebruik maken van 
toxische bestrijdingsmiddelen, een zuivering van het gebruikte 
water en beperkt gebruik ervan.

Diepdonker purper ingekleurd.

Afwisselend aroma’s van rode en zwarte 
vruchten, kruiden.

Deze cru heeft de merlots iets verhoogd in de 
assemblage (50% t.o.v. 42% vorig jaar) omdat deze 
buitengewoon rijk en fris waren. De cabernets 
proeven nochtans ook zeer puur en de tannines van 
de wijn zijn verfijnd. Het geheel is zeer mondvullend, 
overvloedig en zacht met een leuke frisheid. Ook 
de finale is fris en sappig. Een lekkernij voor een 
aangename prijs!

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Exceptionnel

12 x 0.75 L

112 - 2020
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Château Julien

Ch. Julien is een zeer goedkope maar heel intense Haut 
Médoc, en dus een absolute prijs/kwaliteit wijn. Deze cru van 
dhr. Alain Meyre ging over in handen van zijn dochter Nathalie 
en zoon Julien, beiden goed geschoold in wijnmaken en 
commercialiseren. Ze investeerden enorm in de wijngaard, 
de wijnkelders en het vinificatiematerieel en leven en werken 
gepassioneerd voor het familiedomein. Deze cru ontving 
meerdere prijzen in de pers. De kwaliteit kan evenaren met 
veel duurdere wijnen binnen de appelatie. De wijn wordt in 
mindere mate op nieuwe eik gelagerd dan vroeger om zo de 
fruitexpressie maximaal te benutten. Deze wijn moet u absoluut 
in uw kelder hebben.

Compleet ondoorzichtig purper met violette rand.

Aroma’s van afwisselend rode en zwarte 
vruchten, kruiden.

Van de meet af aan rond en intens veel fruit, de 
tannines zijn als ‘kasjmier’ en naar het midden toe 
groeit de intensiteit van de fruitsmaken nog meer. Het 
fruit proeft zuiver, sappig, krokant en fris met een licht 
kruidige toets en wat reglisse. Dit is werkelijk een zeer 
grote wijn voor een heel aantrekkelijke prijs. De Haut 
Médoc bij uitstek voor elke dag!

50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Charmail

Deze wijngaard werd al bewerkt in de 17de eeuw door de 
familie ‘Trevey de Charmail’, die hun naam aan het kasteel 
gaven. Het terroir van 30ha is prachtig gesitueerd aan de 
grens ten noorden van St. Estèphe in het dorpje St. Seurin de 
Cadourne, gelegen aan de Gironde. Het kasteel ligt trouwens 
net naast Ch. Sociando Mallet, ook een heel kwalitatieve 
Haut-Médoc. Olivier Sèze heeft het domein 30 jaar uitgebaat 
en verkocht het in 2008 aan dhr. Bernard d’Halluin (die 
hij verder helpt bij de exploitatie). De wijn heeft een goed 
bewaarpotentieel. Het domein wordt geadviseerd door Hubert 
de Bouard (Ch. Angelus) en is in de conversie naar bio.

Mooi ingekleurd purper.

Rijp fruit (zwarte vruchten) maar ook ceder, heerlijk!

Ch. Charmail is een zeer charmante Haut Médoc met 
een zeer rijpe aanzet, een zeer grote rijkdom aan fruit 
in het midden (ook hier donkere vruchten) maar met 
veel nuances en mooie frisheid. Het fruit barst als het 
ware open in de mond, zo krokant fris proeft het. De 
finale gaat verder met hetzelfde elan. De rendementen 
waren 40hl/ha. Aanbevolen!

36% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 16% Cabernet Franc, 
16% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Exceptionnel

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,88 %

Chateau Sénéjac

De wijngaard van Ch. Sénéjac bestaat uit één stuk (39ha) ter 
hoogte van Le Pian Médoc. Het is een mooie heuvelrug met 
een dikke laag stenen, die volledig gedraineerd werd om de 
kwaliteit te verbeteren. Een nieuwe impuls naar betere kwaliteit 
startte in 1999, toen Lorraine Cordier, eveneens eigenares van 
Ch. Talbot het eigendom kocht. In 2011 werd het overgenomen 
door haar zus Nancy Bignon Cordier. Dankzij een oogst van 
meerdere passages door de wijngaard, (om optimaal rijp te 
plukken), een dubbele triage en een nieuwe ultra performante 
cuverie (17 cuves voor perceelsgewijze vinificatie) en tot 
slot een zachte extractie is de laatste jaren de kwaliteit van 
zeer hoog niveau.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant hoge kwaliteit van de wijnen 
van dit kasteel de laatste jaren. De rendementen 
waren laag 33hl/ha.

54% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 6% Cabernet Franc, 
6% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 12,50 %

Château Caronne Saint Gemme

Deze mooie cru is gelegen in St. Laurent Médoc, net naast de 
gemeente St. Julien en gekende namen zoals Ch. Lagrange, 
Ch. Gruaud Larose, Ch. Belgrave en Ch. La Tour Carnet. 
Het eigendom omvat 150 ha waarvan 45 ha als wijngaard 
zijn aangeplant (uit één stuk). De oogst gebeurt voor 70% 
manueel. De wijn rijpt ongeveer 12 maand op 30% nieuwe eik 
en de klaring gebeurt nog steeds traditioneel met eiwit. Het 
eigendom behoort al sinds 1900 toe aan de familie Borie-Nony. 
Actueel zijn het Jean en François Nony die er het domein 
uitbaten. Bemerk het hoge percentage cabernet sauvignon 
in de assemblage.

Zeer intens purper.

Prachtige noties van zuiver fruit (bramen, bosbessen, 
zwarte kersen) maar ook fijne tabak en ceder.

Dit is de ideale wijn voor mensen die het niet zo 
hebben voor wijnen met een hoog alcoholpercentage. 
Nochtans is dit een sublieme wijn met zeer mooie, 
rijpe cabernets die gedistingueerd en fris proeven. Het 
midden zit vol energie, diepgang en heerlijke cabernet 
toetsen met kruiden, reglisse, munt en ceder. Een 
echte lekkernij voor een zeer zachte prijs.

61% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020 - 113

HAUT MÉDOC



PRIJS
KWALITEIT

2020

Château d’Agassac

Ch. d’Agassac is een bijna sprookjesachtig mooi kasteel met 
een 43 ha wijngaard in Ludon (Haut Médoc), dichtbij Ch. La 
Lagune en Ch. Cantemerle. Het terroir, een mooie heuvelrug 
met diepe klei-steentjes is van prima kwaliteit. Het kasteel is 
eigendom van Groupama Assurances en actueel is het de 
directeur Jean Luc Zell die er de leiding heeft en er al enkele 
jaren streeft naar sterke kwalitatieve verbeteringen. Een 
belangrijke herstructurering van de wijngaard, veel beschikbare 
oude wijnstokken en de adviezen van dhr. Stéphane 
Derenoncourt dragen bij tot een zeer mooie kwaliteit de laatste 
jaargangen. De prijs blijft hier nog redelijk.

Zeer intens purper.

Fijne neus van zwart fruit en ceder, ook kruidig.

Bemerk het hoge percentage cabernets sauvignons 
in de assemblage (67%). De smaak is dan ook 
zeer energiek en sappig, krokant en fris, kruidig en 
vooral veel rood en zwart fruit afwisselend. Deze cru 
weerspiegelt perfect de jaargang met zijn zeer zuiver 
en fris fruit dat levendig en zeer aangenaam proeft 
van het begin tot het einde. De tannines zijn elegant. 
Ook de finale is fruitvol en kruidig. Zal een echte 
lekkernij worden als de cabernets zich ontplooien na 
een 5-tal jaar.

67% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Exceptionnel

6 x 0.75 L

114 - 2020

HAUT MÉDOC

COUP
DE CŒUR NIEUW

2020

Château Lamothe Bergeron

Dit eigendom van 77 ha (waarvan 65 ha aangeplant) bevindt 
zich tussen de appelatie Margaux en Saint Julien in Cussac-
Fort-Médoc, en is één van de kastelen met een fantastisch 
terroir die de Gironde “ziet” (volgens de kenners zijn dit de 
beste terroirs) met in het terroir de typische grote keien die 
in het verleden afgezet werden door de Gironde. Deze keien 
nemen overdag de warmte op en geven die dan langzaam af 
aan de wijngaard ‘s nachts waardoor de rijping van de bessen 
beter is dan elders. Sinds eind november 2019 is het eigendom 
(voorheen eigendom van de cognac groep Mounier et Hardy) 
overgegaan naar CAPSSA, een Frans sociale voorzieningskas 
die er ambitieuze plannen heeft om het domein naar de top van 
de appelatie te brengen. De adviezen komen er van Hubert de 
Bouard (Ch. Angelus).

Zeer intens purper,

Heerlijke rijpe neus met veel fijne noties van zwart 
fruit (bramen en zwarte kersen maar ook kruiden, 
tabak en ceder).

Nieuw in onze selectie en dit niet zomaar want 
deze cru verraste door de fantastische kwaliteit en 
complexiteit! De aanzet is zacht en rijp, daarna komt 
een zeer diep, intens en krachtig midden met opnieuw 
heel veel donkere vruchten, kruidentoetsen (kruidnagel 
en peper) en ook hints van reglisse. Het fruit proeft 
zeer zuiver, zacht energiek en divers. Het zit ook 
zeer intens in de wijn want de smaak groeit naar het 
einde toe. Ook de finale is zeer lekker en blijvend met 
opnieuw die mooie donkere fruitsmaken vermengd 
met kruiden en reglisse. Super geslaagd!

55% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot, 2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Le Haut Médoc de Giscours

Deze cru van 60 ha heeft een terroir in de Médoc appelatie 
bestaande uit fijne steentjes + klei. Sinds de creatie in 1992 is 
deze “andere” wijn van Giscours gecultiveerd en gevinifiëerd 
door hetzelfde team als dat van Ch. Giscours, met dezelfde 
filosofie en zorg die ze besteden aan hun andere twee wijnen. 
Deze Haut-Médoc is een smakelijke, gastronomische wijn met 
rijk boeket en een intens fruitvolle en frisse smaak en voorzien 
van de nodige kracht van een Médoc. Er gebeurt een dubbele 
triage (manueel en daarna met optisch oog) teneinde enkel 
zeer zuiver fruit (bessen) te gebruiken. De wijn rijpt nadien 12 
maand op eiken vat.

Niet geproefd, maar opgenomen in assortiment 
wegens constant mooie kwaliteit van deze wijn de 
afgelopen jaren, goede score van de critici (James 
Suckling 92-93, Yves Beck 91-92) en ons vertrouwen 
in het team van Ch. Giscours.

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L



COUP
DE CŒUR

2020

Château Clément Pichon

Deze 25ha grote wijngaard aan het begin van de Médoc, is 
gelegen in Parempuyre. Sinds 1976 is het eigendom in handen 
van dhr. Clément Fayat, die tevens eigenaar is van Ch. La 
Dominique in St. Emilion. Het eigendom beschikt over een 
magnifiek kasteel uit de 19e eeuw. Vanaf zijn aankomst in 1976 
heeft dhr. Fayat de wijngaard volledig opnieuw aangeplant. 
De vinificatie-adviezen komen van dhr. Michel Rolland en de 
wijngaard heeft ondertussen een respectabele leeftijd om een 
krachtige wijn voort te brengen.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Rode vruchten, aardbeien en framboosjes, 
maar ook floraal.

Vanaf de aanzet zeer mondvullende wijn, men proeft 
duidelijk de zeer overvloedige merlot die zorgt voor 
zeer veel sappig, fris fruit in de degustatie, alles zit 
zeer intens verpakt in laagjes dus een heel mooie 
intensiteit. Ook de finale blijft delicieus, zacht en 
fruitig verdergaan. Een lekkernij! De rendementen 
waren laag 35hl/ha.

70% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

alc. 13,50 %

Madame de Beaucaillou

Dit is een nieuwe wijn van de eigenaar van Ch. Ducru Beaucaillou, 
Bruno Borie. Deze wijn is een ode aan zijn moeder, Madame 
Eugène Borie. De druiven zijn afkomstig van wijngaarden in de 
Haut Médoc die zij meebracht toen ze huwde alsook van een 
meer recentelijke aankoop van een wijngaard van Mevrouw Fort-
Pradère. Mevr. Borie was lid van de raad van toezicht tussen 1998 
en 2020 en was zeer discreet en bleef graag in de schaduw staan. 
Aardig, kalm, discreet en menselijk waren haar kenmerken. Ze 
maakte deel uit van een hele reeks vrouwelijke eigenaars die Ch. 
Ducru Beaucaillou gekend heeft. Ze had een essentiële rol in de 
groei van de naam en faam van Ch. Ducru Beaucaillou. Deze Haut 
Médoc is gevinifieerd door het technische team van Ch. Ducru 
Beaucaillou en in de kelder ervan. Er wordt zeer veel aandacht 
geschonken om de beste blend te maken en er wordt gezocht 
naar puurheid in de expressie, de plezierfactor, delicaatheid, 
fruitigheid, charme en zachte tannines. Het is een zeer zachte, 
fluwelige wijn als ode aan de mevrouw van Beaucaillou.

Intens purper, violette rand.

Floraal (viooltjes) en fris fruit, kersen, frisse 
blauwe pruimen.

Dit is een zeer plezante en intens fruitige Haut 
Médoc met zeer veel verleidelijk fris en sappig fruit, 
binnen een fijne, soepele tanninestructuur. Er is hier 
duidelijk gekozen voor het plezier van de vele fijne, 
sappige fruitimpressies en de wijn zal dan ook snel 
toegankelijk zijn en bij heel veel mensen in de smaak 
vallen. Bovendien is hij gevinifieerd volgens de regels 
van de kunst door het team van Ch. Ducru Beaucaillou 
en met dezelfde aandacht voor precisie en perfectie.

66% Merlot, 24% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2024 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

Château Lamarque

Dit middeleeuwse, versterkte kasteel deed vroeger dienst 
als een fort om de regio te verdedigen tegen de vikings, die 
via de Gironde het land probeerden te veroveren. Vandaag is 
het Château in handen van de familie Gromand d’Evry. Het is 
gelegen in de gelijknamige gemeente dichtbij de Gironde en 
omvat een terroir van 42ha stenen gemengd met klei. De wijnen 
zijn tamelijk krachtig en goed evenwichtig gevinifieerd.

Zeer intens purper.

Reeds zeer expressief voor het walsen, daarna heel 
veel zwart fruit en fijne tabaknoties, lekker!

Deze cru heeft op mij heel veel indruk gemaakt 
tijdens de primeurdegustatie. Hij heeft een zeer 
rijpe aanzet, daarna een enorm geconcentreerd en 
energiek midden dat nog omhoog gaat naar het einde 
toe. De zwarte fruitimpressies vermengen zich met 
frisheid, kruiden (peper - muskaat - reglisse - munt). 
Enorm mooie complexiteit dus en een sublieme 
afdronk. Aanrader!

45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Château Peyrabon

Ch. Peyrabon is een kasteel waarvan de wijngaard gedeeltelijk 
gelegen is in Pauillac (Ch. La Fleur Peyrabon) en gedeeltelijk 
gelegen is in de appelatie Haut Médoc (Ch. Peyrabon). Sinds 
1998 is het kasteel in handen van Dhr. Patrick Bernard, tevens 
négociant in Bordeaux. Hij laat de vinificatie gebeuren door 
Dhr. Xavier Michelet, die hier zeer authentieke Médoc wijnen 
vinifieert met een zeer elegant, zacht en fris maar fruitig 
karakter dankzij mooie, rijpe cabernet sauvignon bessen. 
Er wordt tevens een tweede wijn gemaakt op het kasteel 
(genaamd Ch. Pierbone) om de kwaliteit van de eerste wijn 
te verhogen. Het kasteel bereikt jaarlijks de nominatie Cru 
Bourgeois wegens zijn excellente kwaliteit. Het eigendom ligt in 
Saint Saveur, tegen de appelatie Pauillac.

Mooi purper ingeleurd.

Rijp, fris fruit, vooral zwarte vruchten.

Ook deze Haut Médoc is nieuw in onze selectie omdat 
het een zeer mooie kwaliteit is voor de aangeboden 
prijs! Vanaf de aanzet tot het einde heeft deze wijn 
immers zeer veel fruit en dit fris en zeer evenwichtig. 
De tannines zijn zijdezacht en de complexiteit van 
het midden (donker fruit, kruiden, houttoets) zorgen 
ervoor dat het een plezier is deze wijn te proeven. Ook 
de finale is enorm lang en blijvend, opnieuw fruitvol en 
kruidig. En voor deze prijs hoeft u hem niet te laten.

53% Cabernet Sauvignon, 35.50% Merlot, 7% Cabernet Franc, 
4.50% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

12 x 0.75 L

2020 - 115

HAUT MÉDOC
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MOULIS

©
 U

N
IO

N
 D

ES
 G

R
AN

D
S 

C
RU

S 
D

E 
BO

R
D

EA
U

X

Deze kleinste appelatie van de Médoc is wereldwijd iets minder bekend door het feit dat zich hier geen Grand 

Cru Classés van 1855 bevinden. Dit heeft zijn voordelen op niveau van de prijzen. De appelatie is redelijk 

uitgestrekt, maar de beste châteaus bevinden zich op het plateau van Poujeaux. Ook hier zeer kleine bessen, 

zeer geconcentreerde wijnen met fijne tannines, veel rijp, zuiver fruit en een mooie frisheid. Ontdek trouwens Ch. 

Mauvesin Barton, gemaakt door het team van Ch. Léoville Barton.

CHÂTEAU POUJEAUX
CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX
CHÂTEAU CHASSE SPLEEN

CHÂTEAU DUTRUCH GRAND POUJEAUX
CHÂTEAU MAUVESIN BARTON
CHÂTEAU MAUCAILLOU



2020

Château Poujeaux

Deze cru is met zijn 70ha één van de grootste van Moulis. 
Eigendom van Philippe Cuvelier (Ch. Clos Fourtet) sinds 
2007. Het terroir bestaat uit ‘graves’, zeer dikke lagen steen. 
De vinificatietechnieken zijn ultramodern. Sinds 2007 zijn het 
Stéphane Derenoncourt en Nicolas Thienpont die, samen 
met Christophe Labenne (kleinzoon van de vorige eigenaars), 
instaan voor de vinificatie. Gerijpt op 50% nieuwe eik. Aanrader.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Mooie noties van donker fruit met kruiden 
vermengd, ceder.

Na een zachte aanzet volgt een heel fijne structuur 
(de tannines zijn edel en door fruit omringd). Het fruit 
is fijn, heeft zeer veel elegantie en finesse en een 
heel mooie frisheid. De wijn heeft een zeer mooie 
kracht en het fruit is zeer energiek en delicieus. Ook 
de afdronk is lang en zeer aangenaam fruitvol. Ch. 
Poujeaux staat steeds garant voor veel fijn fruit en is 
een mooie bewaarwijn.

54% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 6% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

alc. 13,50 %
6 x 0.75 L

2020

Château Chasse Spleen

Deze cru, 115ha groot, is eigendom van Céline Villars-
Foulet. De consultant is Jacques Boissenot. De wijnstokken 
zijn gemiddeld 30 jaar oud en staan op een bodem van 
steenafzettingen van de Gironde. 50% van de oogst wordt 
gevinifieerd tot eerste wijn. In zwakke jaren kan de cru wat 
lichter van textuur uitvallen, maar dit jaar is hij buitengewoon 
super en verdient hij uw aandacht!

Zeer intens purper.

Reeds zonder walsen zeer expressief, rijp fruit (zwarte 
vruchten), kruiden, peperkoek, heel mooi!

De afgelopen jaren zijn ze een trapje hoger gekomen 
op de kwaliteitsladder bij Ch. Chasse Spleen! Deze 
cru heeft een sublieme zachte aanzet, daarna een 
zeer fijne, precies gedefiniëerde tanninestructuur 
die zeer zacht aanvoelt en omhuld is door rijkelijk 
veel fruit. Ook het midden zit vol van de zwarte 
vruchtenimpressies, kruiden, reglisse. Alles mooi 
rijp en tegelijk fris en energiek. De finale gaat verder 
op hetzelfde elan. Aanrader en hier absoluut veel 
waarde voor uw geld.

49% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 6.50% Petit Verdot, 
2.50% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

2020

Château Branas Grand Poujeaux

Het grootste deel van de aandelen van Ch. Branas 
Grand Poujeaux is nu in Nederlandse handen (met 
Arjen Pen als directeur) en Justin Onclin (Belg) als 
minderheidsaandeelhouder. De productie is klein in vergelijking 
met de buren (actueel 15ha). Dit maakt heel wat meer 
precisiewerk mogelijk. Ook lage rendementen (35hl/ha) zijn 
hier van toepassing. Tenslotte gebeurt de oogst, door de kleine 
oppervlakte, volledig manueel en in kleine bakjes. De rijping 
is luxueus en op 60% nieuwe eik. Tenslotte werden enorme 
werken uitgevoerd in de wijngaard en daarna in de volledig 
nieuwe chais. De adviezen zijn van Hubert de Bouard (Ch. 
Angélus). Deze cru behoort tot de top van de appelatie!

Diepdonker purper, violette rand.

Sublieme aroma’s van rijp fruit, kersen, bramen en 
bosbessen maar ook noties van tabak en reglisse.

De druiven hebben ze kunnen binnenhalen in perfect 
rijpe condities en onder mooie omstandigheden. 
Danzij dit mooi fruit, is Ch. Branas Grand Poujeaux 
een echte, zalige wijn, rijk en krachtig met zeer mooi 
sap, veel donker rijp fruit, kruiden, reglisse en zelfs 
chocolade. Dankzij de aankoop van buur Ch. Granins 
Grand Poujeaux hebben ze het percentage cabernets 
kunnen verhogen in de assamblage (35% tov. 23% 
vorig jaar). De finale is lang, lekker en intens. Dit is 
volgens mij de meest indrukwekkende wijn van de 
appelatie in 2020!

60% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

2020

Château Dutruch Grand Poujeaux

Begin 2016 verkocht Jean Baptiste Cordonnier zijn eigendom 
Ch. Dutruch Grand Poujeaux, na 23 jaar vinificatie, aan zijn 
broer François Cordonnier. François is gekend in België omdat 
hij de verdeling en verkoop van de wijnen van Jean-Pierre 
Moueix voor ons land verzorgt. De wijngaard van 30ha bevindt 
zich op het fameuze plateau van Moulis en heet ‘Grand-
Poujeaux’. Hier worden de beste Moulis wijnen gemaakt. Het 
terroir van steentjes leent zich zeer goed voor het maken van 
stevige bewaarwijnen met toch een mooie rondeur. Bovendien 
is de familie Cordonnier zeer eenvoudig en bescheiden. Tevens 
behouden ze een redelijke prijs voor hun wijnen.

Donker purper, voilette rand.

Mooie, fijne neus, expressief rode vruchten, kersen en 
frambozen, floraal, kruiden.

Ch. Dutruch Grand Poujeaux heeft een zeer “klassieke” 
Bordeaux stijl in de goede zin van het woord: mooie 
structuur, zeer veel fijn delicieus fruit met een heel 
mooie frisheid. Het midden heeft een zeer zachte 
textuur, het fruit proeft sappig, complex en fris tegelijk. 
Ook de afdronk is mooi met lekker fruit en kruiden. 
Aanbevolen en zeer veel waarde voor uw geld.

64% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

alc. 13,40 %
12 x 0.75 L

2020 - 117

MOULIS



2020

Château Mauvesin Barton

Ch. Mauvesin Barton werd in 2011 gekocht door de familie 
Barton-Sartorius (tevens eigenaars van Ch. Léoville Barton 
en Ch. Langoa Barton) en vandaag is het de dochter Mélanie 
Barton-Sartorius die er de technisch directrice is. Het terroir 
bestaat deels uit klei-kalk, waar merlot aangeplant staat en 
een deel bestaat uit fijne stenen met klei, waarop de cabernet 
sauvignon best gedijt en aangeplant is. De gemiddelde leeftijd 
van de wijnstokken is 35 jaar, waardoor de bessen dus minder 
talrijk zijn per wijnstok, maar zeer kwalitatief en klein en uiterst 
intense wijnen opleveren. Een tweede wijn wordt ook gemaakt, 
om zo de kwaliteit van de eerste wijn nog te verbeteren. Het 
Boissenot team is er, net als in de Grand Cru’s, de adviseur. Ch. 
Mauvesin Barton behoort, sinds het eigendom is van de familie 
Barton, tot de 5 beste Moulis wijnen van de appelatie. Voor 
deze prijs hoeft u hem echt niet te laten.

Intens purper.

Vooral zwarte vruchten met kruiden, 
geroosterd brood.

Deze cru heeft een zeer levendig en fruitvolle aanzet. 
De mond wordt volledig gevuld met zuiver, sappig 
fruit, rijk en fris. De finesse en delicieusheid van het 
fruit staan hier centraal en ook de afdronk heeft die 
intense fris fruitige toets. Van de makers van Ch. 
Léoville Barton.

59% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 6% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

alc. 12,65 %
6 x 0.75 L

2020

Château Maucaillou

Ch. Maucaillou is een kasteel dat ooit gebouwd werd als 
huwelijksgeschenk. De naam is afgeleid van ‘Mauvaise 
Caillou’, verwijzend naar de stenen die in het terroir zitten. De 
stenen waren slecht voor het cultiveren van granen. Voor de 
wijnstokken is deze grond echter ideaal (een wijnstok gedijt 
best in arme grond, zijn wortel moet het moeilijk hebben en 
diep zoeken naar voeding). Het château omvat vandaag 9ha 
en is eigendom van Philippe Dourthe, hij heeft het beheer 
afgestaan aan zijn drie kinderen. Ch. Maucaillou is een zeer 
plezante en verfijnde Moulis met bewaarpotentieel.

Intens purper, ondoorzichtig.

De rijpe vruchten springen in de neus, maar ook de 
toets van gebrande koffie.

Deze cru heeft een zachte en intense aanzet. 
Vervolgens ontdekt men een heel fijn tanninekader 
dat door het fruit overspoeld wordt. Het zijn vooral 
noties van donkere vruchten (bramen en bosbessen) 
en kruiden die de hoofdrol spelen. Ook de finale is 
lekker, smaakvol en verfijnd. De rendementen waren 
zeer laag 21 hl/ha.

52% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

PRIJS
KWALITEIT

12 x 0.75 L

118 - 2020

MOULIS

Deze “Cabannes” zijn typisch langs de Gironde 
voor de visvangst in het estuarium.
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De Listracwijnen komen allemaal uit het gehucht Listrac zelf. Het 

terroir bestaat uit stenen (afzettingen van de Pyreneeën) met een 

ondergrond van klei-kalk. In deze appelatie bieden we slechts één 

wijn aan, die behoort tot het koppeloton van Listrac. Anderen zijn 

vaak kwalitatief minder hoogstaand, of in het beste geval hebben 

ze dezelfde kwaliteit, maar dan voor een hogere prijs. Ch. Cap Léon 

Veyrin is een absolute aanrader, met veel mooie, rijpe cabernet 

sauvignon die de wijn een bewaarpotentieel geeft van 10 jaar en meer.

CHÂTEAU CAP LÉON VEYRIN

COUP
DE CŒUR

2020

Château Cap Léon Veyrin

Ch. Cap Léon Veyrin behoort al sinds 1810 toe aan de familie 
Meyre. Nu is het de zesde generatie, Nathalie en Julien Meyre, 
die hun vader Alain Meyre opvolgen. Het terroir, 15 ha groot, is 
één van de historisch mooiste van Listrac. Nathalie en Julien 
hebben beide oenologie gestudeerd en passen hier de nieuwste 
technieken toe, met respect voor de tradities van hun vader. Dit 
brengt de wijn op een nog hoger niveau dan vroeger. Ch. Cap 
Léon Veyrin is ook een echte bewaarwijn. Wij proefden op het 
château een 1943 die nog steeds fris was! De wijnen worden 
nu wel niet meer gemaakt om zo lang te bewaren, maar Ch. 
Cap Léon Veyrin is het lekkerst een achttal jaar na oogstdatum! 
Gelukkig is de familie Meyre zeer bescheiden en houden ze hun 
prijzen laag. Deze wijn is in ons assortiment ongetwijfeld de 
goedkoopste en interessantste prijs-kwaliteitsgewijs. Lees ook 
ons commentaar op Ch. Julien, een andere klassewijn uit Haut 
Médoc, ook van de familie Meyre.

Diepdonker purper, violette rand.

Aroma’s van rijp fruit, kersen, bosbessen en bramen 
maar ook reglisse, kruiden en fijne tabak.

Vanaf het begin heeft men een zeer volle mond met 
sappig, fris, krokant fruit, dat een zeer zachte textuur 
heeft. Ook het midden zit boordevol (en in laagjes) 
fijn fruit dat rijp proeft en tegelijk fris, energiek, kruidig 
is en een hint van vanille bevat. De expressie van het 
zuivere, delicieuse fruit en dit in combinatie met veel 
concentratie is subliem! Ook de afdronk blijft zeer lang 
hangen met zalige noties van fruit, kruiden en reglisse. 
Een heerlijke wijn, die veel succes heeft bij ons, en dit 
jaar zeker met zo’n mooie kwaliteit.

60% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Cru Bourgeois Supérieur

12 x 0.75 L
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Als ik mijn proefnotities bekijk, dan valt mij op dat de wijnen uit Margaux prachtig zijn! Net als in de andere 

appelaties, is dit één van de kleinste oogsten ooit, met vaak 30% minder volume dan normaal. Een warme 

en droge zomer en slechts enkele ‘zalvende’ buitjes in september hebben hier merlots opgeleverd met veel 

zachtheid, rijkdom en opulentie, en cabernets die zeer fijn en delicaat zijn met heel fijne tannines en vol energie. 

De Margauxwijnen van 2020 zijn homogeen zeer geslaagd, hebben een zeer intense, schitterende kleur, hebben 

expressieve geuren en zijn zeer intens en smakelijk, dankzij hun subliem evenwicht tussen het rijpe, weelderige 

fruit, de frisheid, de energie en de fijne structuur.

CHÂTEAU MARGAUX
PAVILLON ROUGE DE
   CHÂTEAU MARGAUX
CHÂTEAU BRANE CANTENAC
BARON DE BRANE
CHÂTEAU RAUZAN SÉGLA
CHÂTEAU RAUZAN GASSIES
CHÂTEAU LASCOMBES
CHEVALIER DE LASCOMBES
CHÂTEAU DURFORT VIVENS

CHÂTEAU GISCOURS
SIRÈNE DE GISCOURS
CHÂTEAU D’ISSAN
BLASON D’ISSAN
CHÂTEAU PALMER
ALTER EGO DE PALMER
CHÂTEAU MALESCOT SAINT EXUPÉRY
CHÂTEAU CANTENAC BROWN
CHÂTEAU BOYD CANTENAC
CHÂTEAU MARQUIS D’ALESME

CHÂTEAU KIRWAN
CHÂTEAU FERRIÈRE
CHÂTEAU DESMIRAIL
CHÂTEAU PRIEURÉ LICHINE
CHÂTEAU MARQUIS DE TERME
CHÂTEAU POUGET
CHÂTEAU DAUZAC
CHÂTEAU DU TERTRE
LES HAUTS DU TERTRE
CHÂTEAU LABÉGORCE

CHÂTEAU LA TOUR DE MONS
CHÂTEAU D’ARSAC
CHÂTEAU LA TOUR DE BESSAN
CHÂTEAU SIRAN
CHÂTEAU ANGLUDET
CHÂTEAU MONBRISON
CHÂTEAU LA GURGUE
CHÂTEAU DEYREM VALENTIN



OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,50 %

Château Margaux

Ch. Margaux behoort sinds 2003 toe aan de Griekse mevrouw 
Corinne Mentzelopoulos. Het château is de onbetwiste leider 
in de appelatie en huidig één van de meest gezochte wijnen op 
de wereldmarkt. Het jaar 2015 stond in het teken van de 200ste 
verjaardag van het kasteel, dat met zijn zuilenconstructie op 
het Parthenon lijkt. Bovendien was er de officiële opening van 
de nieuwe gebouwen, getekend door de bekende architect 
Norman Foster. Tenslotte stierf in 2015 de algemene directeur 
Paul Pontallier, die een toch zeer belangrijke rol heeft gespeeld, 
en dan met name in de laatste jaren van heropbouw en glorie 
van deze Premier cru. Sinds jaargang 2014 werd de nieuwe 
cuverie in gebruik genomen, waardoor de selecties nog meer 
perceelsgewijs gebeuren, en zowel de eerste als de tweede wijn 
nog van hogere kwaliteit zijn dan ooit tevoren.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons gamma 
wegens constant extreem hoge kwaliteit. Dit jaar 
waren de rendementen zeer laag 36 hl/ha. 1,6 trossen 
per wijnstok i.p.v. 2 trossen vorig jaar. De eerste wijn 
is slechts 36% van de totale oogst. De rest ging in 
de 2e en 3e wijn.

89% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 1% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

Premier Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,60 %

Pavillon rouge de Château Margaux

De nieuwe installatie op Ch. Margaux heeft tegenover vroeger 
viermaal zoveel vinificatiecuves. Als u weet dat 33% van de 
oogst in de derde en vierde wijn (vrac) gaat en slechts 36% 
bestemd is voor de eerste wijn, dan weet u dat de 31% tweede 
wijn meer dan ooit de kwaliteit van de eerste wijn benadert. 
Het gaat immers over de cuves die in termen van kwaliteit en 
personaliteit sterk lijken op de eerste wijn, maar net dat tikkeltje 
magie missen van de grootste terroirs.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons gamma 
wegens constant hoge kwaliteit.

75% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 5% Petit Verdot, 
2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

2de wijn

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,70 %

Château Brane Cantenac

Deze cru van 75ha op het plateau van Cantenac, geniet van 
een schitterend terroir en is eigendom van Henri Lurton, één 
van de zonen van Lucien Lurton. Hij vinifieert er volgens de 
regels van de kunst een magnifieke, verfijnde Margaux, die 
zeker ook een mooie structuur heeft. De wijnen van Ch. Brane 
Cantenac kunnen ook zeer goed bewaren, getuige een heel 
oude jaargang van deze wijn die ik ooit proefde bij de familie 
Lurton. Dit château beschikt over een zeer modern vinificatie-
apparaat, en tevens een optische triage, wat zeker de kwaliteit 
ten goede kwam dit jaar.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit de afgelopen 
jaren. De eerste wijn is maar 36% van de oogst en is 
voor de tweede opeenvolgende jaargang gemaakt van 
de wijnstokken die aangeplant staan op het plateau 
van “Brane”, het hart van de wijngaard, vandaar de 
bijzondere intensiteit en kwaliteit. Bemerk het hoge 
percentage cabernet sauvignons (70%), voor de echte 
liefhebbers! De scores zijn extreem hoog van de critici.

70% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 2% Cabernet Franc, 1% 
Petit Verdot, 1% Carmenère

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Baron de Brane

Deze tweede wijn van Ch. Brane Cantenac is een prachtige en 
volle Margaux. Het kan een mooi alternatief zijn voor wie de 
eerste wijn te duur vindt. De kwaliteit is van zeer hoog niveau. 
Een derde wijn werd in het leven geroepen (Margaux de Brane) 
teneinde de kwaliteiten van de 1ste en 2de wijn te verhogen.

Niet geproefd, maar opgenomen in de catalogus 
wegens constant zeer mooie kwaliteit. Gezien de 
eerste wijn maar 36% is van de oogst, bevat de 
tweede wijn heel wat bessen die vroeger wel in de 
eerste wijn gingen! Hij bevat wel veel meer merlot, 
waardoor hij veel sneller toegankelijk zal zijn. De stijl is 
meestal zeer rond, mondvullend en zacht fruitvol.

58% Merlot, 34% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020 - 121

MARGAUX
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2020

alc. 13,50 %

Château Rauzan Ségla

Ch. Rauzan Ségla is sedert 1994 eigendom van de familie 
Wertheimer (tevens eigenaar van Ch. Canon - Premier Grand 
Cru Classé in St. Emilion, en van het modehuis Chanel). In 2011 
vierde het château zijn 350ste verjaardag. Dhr. John Kolasa (ex-
Ch. Latour) leidt de cru reeds 20 jaar en bracht hem opnieuw 
tot op het niveau van zijn klassement uit 1855 (Second Grand 
Cru Classé). Ch. Rauzan Ségla is een wijn die je minimaal een 
8-tal jaar moet bewaren alvorens hij volledig zijn ontplooiing en 
finesse bereikt.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens de constant hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen 10 jaar. Hij is werkelijk op het niveau van 
zijn klassement, aan nog een betaalbare prijs. Helaas 
is er 50% minder wijn dan vorig jaar, deels door de 
droogte (30 hl/ha) en deels doordat een gedeelte van 
de wijngaard uitgetrokken werd voor heraanplanting 
(die slechts na een 5-tal jaar productie geeft en dan 
meestal voor de tweede wijn in aanmerking komt). 
Snel wezen dus!

62% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 1% Petit 
Verdot, 1% Carmenère

Openen vanaf 2028 - openen voor 2045

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,50 %

Château Rauzan Gassies

Ooit behoorde het domein (in de 17de eeuw) toe aan Pierre de 
Rauzan om later, tijdens de revolutie, gescheiden te worden in 
Ch. Rauzan Ségla en Ch. Rauzan Gassies. Sinds 1946 is Ch. 
Rauzan Gassies in handen van de familie Quié en vandaag is 
het Jean-Michel Quié die samen met zijn kinderen Anne-
Françoise en Jean-Philippe het domein runnen. Serieuze 
werken in de wijngaard hebben de kwaliteit van de wijn veel 
verbeterd en de nieuwe cuverie werd vanaf jaargang 2017 in 
gebruik genomen. Zonder de concentratie te hebben van de 
hele grote Margaux wijnen, blijkt dit toch een zeer interessante, 
delicieuze wijn met bewaarkracht.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Rijpe aroma’s van bramen, bosbessen, frisse 
pruimen en kruiden.

De rijpe aanzet is zacht en fruitvol, vervolgens ontdekt 
men heel veel fruit, energiek, rijp, kruidig binnen een 
fijn tanninekader, dat niet merkbaar is door het fruit 
dat errond zit. Het geheel zit mooi in elkaar en deze 
cru heeft zeer veel vooruitgang gemaakt in kwaliteit 
de laatste jaren. Ook de finale blijft aanhouden: rijp, 
kruidig en fris. Ook hier lage rendementen: 33 hl/ha. 
Deze wijn rijpt 12 maand op 50% nieuwe eiken vaten, 
de rest op vaten van 1 jaar.

73% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2nd Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,50 %

Château Lascombes

Deze cru, die eigendom was van Colony Capital, is sinds 2011 
in handen van MACSF (Mutuelle d’Assurances du Corps de 
Santé Français). De nieuwe eigenaars zetten het werk en de 
stijl verder. Ch. Lascombes is een zeer ‘mannelijke’ Margaux, 
met een stevig gestel en weelderige tannines die zich echter 
versmelten met het weelderige fruit. Ch. Lascombes is een 
echte grote bewaarwijn.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Donker fruit, maar ook kruiden, gerookte toets.

Deze cru blijft trouw aan zijn stijl: dit is een 
krachtpatser met heel fijne tannines, waarbinnen 
het fruit zeer intens, compact verweven zit. De 
concentratie is enorm en de wijn staat garant voor een 
stevige toekomst. Alleen een 7-tal jaar kelderrust zal 
nodig zijn na oogstdatum om deze wijn te benaderen, 
zo intens is hij! Ook de finale is krachtig en lang 
blijvend. De scores van de critici zijn zeer hoog.

55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Chevalier de Lascombes

Chevalier de Lascombes is niet zozeer ‘de kleine broer’ maar 
eerder ‘de andere’ van Ch. Lascombes. Het gaat om cuves 
die niet geselecteerd werden voor de eerste wijn, maar ook 
afkomstig zijn van het grote terroir en worden gevinifieerd door 
hetzelfde team. Deze ‘andere’ Lascombes heeft meer charme, 
is makkelijker toegankelijk en minder krachtig, maar is zeer rijk 
aan fruit, sap en heeft een soepele smaak. De wijn rijpt 100% 
in vaten van 1 jaar oud, die vorig jaar gebruikt werden voor 
de eerste wijn.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant heel goede kwaliteit.

50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L
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Château Durfort Vivens

Ch. Durfort Vivens behoort sedert 1961 toe aan de familie 
Lurton, toen Lucien Lurton het domein kocht en heropbouwde. 
Vandaag is het één van zijn zonen, Gonzague die sinds 1992 
het eigendom en de leiding heeft over het château. Gonzague is 
de man van Claire Villars (Ch. Ferrière, Ch. Haut Bages Libéral). 
Hij zorgt de laatste 5 jaar voor een opmerkelijke verbetering in 
kwaliteit, met als doel het imago van Ch. Durfort Vivens terug 
te brengen naar zijn klassement van 1855; Second Grand Cru 
Classé. De wijngaard van 55ha is een terroir van klei - steen, 
ligt zeer mooi gesitueerd aan de ingang van het dorp Margaux 
en is volledig biodynamisch gecultiveerd. De eigenheid is een 
zeer hoog percentage cabernet sauvignon, wat de wijn een zeer 
grote bewaarkracht geeft. Dankzij de bescheidenheid van de 
familie blijven de prijzen nog betaalbaar.

Prachtige kleur, intens purper met blauwe rand.

Zeer pure en zuivere neus, vooral bramen en 
bosbessen, kruiden, reglisse, munt en kruidnagel.

Vanaf de aanzet heeft deze wijn een zeer mooie, rijpe 
toets met afwisselend warmte en frisheid, zeer mooi in 
balans. In het midden ontdekt men een enorm opulente 
wijn met zeer veel fijn, krokant, zuiver en puur fruit, 
delicieus en energiek. De tannines zijn van zeer fijne 
kwaliteit en zorgen voor een enorme lengte in de wijn. 
De afdronk is extreem lang en super lekker. Eén van de 
‘wow’ wijnen dit jaar in de appelatie. Ik houd enorm van 
de zeer pure en verfijnde stijl (van het fruit) van de wijnen 
van Durfort, dankzij de rijping 70% op nieuwe eik en 30% 
op gebakken klei amforen, wat de grootste hoeveelheid 
amforen is (150 stuks op 1 domein) in de hele wereld en 
zorgt voor een extreem pure expressie van het fruit.

88% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,50 %

Château Giscours

Dit mooie eigendom, gelegen in een park van 240 ha in het 
dorp Labarde, bestaat uit een aanplant van 80 ha wijnstokken. 
Tot aan zijn overlijden in juni 2018 beheerde en exploiteerde 
de Nederlander Eric Albada Jelgersma (van Ch. du Tertre) het 
domein. Compleet anders dan Ch. du Tertre, is Ch. Giscours 
een zeer mannelijke wijn met grote concentratie en een flinke 
dosis tannines, maar ook met grote rijkdom aan fruit. U doet er 
dan ook goed aan hem een vijf à acht jaar kelderrust te gunnen, 
zodat de forse portie cabernet sauvignon zich weelderig kan 
ontplooien. Daarna wordt Ch. Giscours een fluwelige, ware 
lekkernij. Sinds 2019 is er een nieuwe dynamiek op Ch. Giscours 
met op technisch vlak een nieuwe wijnmaker Lorenzo Pasquini, 
regisseur in de drie domeinen van de familie ( Ch. Giscours, Du 
Tertre en Caiarossa in Toscane) en met ervaring in Ch. Cheval 
Blanc en Cheval Des Andes. Hij wordt bijgestaan door consultant 
Thomas Duclot. Een nieuwe bodemstudie heeft bovendien nog 
meer verschillende percelen opgeleverd waardoor de vinificatie 
nog preciezer en nog meer per perceel gebeurt.

Compleet ondoorzichtig purper.

Donker fruit en kruiden.

Ik heb net gisteren een Ch. Giscours 2005 geopend 
uit mijn eigen wijnkelder en dit was werkelijk 16 jaar 
later een sublieme wijn met zacht, vlezig fruit, maar 
ook sublieme noties van ceder en lichte kruiden, 
heerlijk! Deze 2020 zal naar mijns inziens zeker ook 
die fantastische ervaring geven binnen 15 jaar, want 
vanaf de aanzet is er een heel zachte, vlezige aanzet, 
gevolgd door een midden die vol kracht, energie en 
frisheid zit binnen een heel fijn tanninekader. Het 
geheel proeft zijdezacht, enorm intens fruitvol en fris. 
Ook de finale is lang en belooft een grote toekomst! 
65% van de productie is 1ste wijn. De rendementen 
waren zeer laag 36hl/ha.

56% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Sirène de Giscours

Deze tweede wijn kan een heel interessant alternatief zijn 
voor wie de eerste wijn te duur vindt. De stijl is lieflijk en zacht, 
meestal met noties van tabak en ceder in de neus. De smaak is 
soepel maar intens.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze wijn 
de afgelopen jaren. Bemerk het hoge % cabernets dit 
jaar! Het château beschrijft deze jaargang als een wijn 
“vol energie en finesse”.

70% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 10% Merlot, 
5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,29 %

Château d’Issan

Ch. d’Issan is een magnifiek ommuurd kasteel, inclusief gracht. 
Het loont zeker de moeite om het eens te bezoeken als u in 
de streek bent. De wijngaard, 30 ha groot, ligt aan de rand van 
de Gironde. Perfect gesitueerd dus. Sedert 2013 verkocht de 
familie Cruse 50% van het eigendom aan Jacky Lorenzetti 
(Ch. Pedesclaux & Ch. Lilian Ladouys), de overige 50% blijft in 
het bezit van de familie Cruse. Emmanuel Cruse bracht de cru 
naar een kwalitatief hoog niveau, de rang van 3ième Grand 
Cru Classé zeker waardig. De stijl is zeer elegant, met mooie 
rijpheid en een fluwelige, tedere structuur. Samengevat: een 
echte Margaux die u zeker eens moet proeven. In 2020 werden 
voor het eerst in de historie de cabernet francs (afkomstig van 
oude wijnstokken van 1958), de petit verdots (wijnstokken van 
1948) en een beetje malbec (aangeplant 2010) toegevoegd aan 
de assemblage van de eerste wijn.

Mooi diep ingekleurd purper.

Sublieme neus van smaakvol, zwart fruit, bramen, 
bosbessen en zwarte kersen, maar ook fijne noties 
van tabak, kruiden en cacao.

Het feest van in de neus gaat verder in de mond! Dit is 
een enorm verfijnde wijn met prachtige, zachte aanzet, 
heel mooi donker fruit, kruiden, reglisse, munt, peper. 
Woorden schieten mij tekort om dit te beschrijven. Het 
sap groeit nog in kwaliteit bij luchtinname. Alles wordt 
dan nog intenser en complexer. Niet verwonderlijk, de 
cabernet- en merlotstokken dateren van een aanplant 
uit de jaren 1950. Dit geeft een zeer grote concentratie 
energie, volheid en tevens een magnifieke expressie 
van het terroir! Deze cru heeft de laatste jaren een 
enorme sprong vooruit gemaakt in kwaliteit en behoort 
volgens mij tot de toppers van de appelatie.

55% Cabernet Sauvignon, 39% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% 
Petit Verdot, 1% Malbec

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 123

MARGAUX



PRIJS
KWALITEIT

2020

Blason d’Issan

Wie de eerste wijn te duur vindt, mag zich blindelings deze 
tweede wijn aanschaffen! Dit jaar is de kwaliteit immers zeer 
goed, de wijn is perfect rijp en hij is wat vlotter toegankelijk dan 
de eerste wijn. Hier wordt slechts 35% nieuwe eik gebruikt, om 
de fruitexpressie nog te verbeteren. 47% van de oogst komt in 
deze tweede wijn terecht. De bessen die gebruikt worden voor 
deze tweede wijn zijn afkomstig van de jonge wijnstokken op 
het historische, ommuurde terroir van Ch. d’Issan.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren en de exceptionele kwaliteit van de 
1ste wijn dit jaar.

57% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L
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BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 14,20 %

Château Palmer

Samen met Ch. Margaux staat Ch. Palmer aan de top van 
de appelatie. Deze 3ième Cru Classé verdient mijns inziens 
zeker een 2nd Cru of zelfs beter. De stijl van Palmer is toch 
altijd net iets anders dan van zijn buur. Ch. Palmer is super 
geconcentreerd, heeft veel fijn fruit met veel delicaatheid en 
finesse. Ch. Margaux is mannelijker en een echte blockbuster. 
Hoe dan ook is Palmer een waar genot om te drinken. De 
volledige wijngaard wordt gecultiveerd volgens de biodynamie. 
Er wordt vanaf nu maar de helft van de dosage sulfiet gebruikt 
in vergelijking met vroeger.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant uitzonderlijk hoog niveau van deze 
wijn elk jaar. De stijl van Ch. Palmer is steeds zeer 
‘Margaux’, sensueel en delicieus, met een mooie 
kracht en zachte, fijne tannines zoals kant. De 
rendementen zijn laag 31hl/ha. Slechts 55% van de 
oogst ging in de 1ste wijn.

48% Cabernet Sauvignon, 48% Merlot, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2055

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

2020

alc. 13,70 %

Alter Ego de Palmer

De kwaliteit van deze tweede wijn is sinds 1998 enorm 
verbeterd. Immers, slechts 15% van de oogst werd vroeger 
gebruikt voor de tweede wijn, terwijl dat nu 50% is. De kwaliteit 
van de tweede wijn staat dan ook dichter dan ooit bij die van de 
eerste wijn, waardoor de Alter Ego een alternatief kan zijn voor 
Ch. Palmer. Feit is dat deze tweede wijn kan rivaliseren met 
de eerste wijnen van andere châteaus, zo intens en kwalitatief 
is hij. Dankzij de complexiteit kan hij zeker probleemloos 
10 jaar bewaren.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons assortiment 
wegens extreem hoge kwaliteit de laatste jaren. 
Deze wijn verkoopt dermate goed dat we geen stock 
hebben van deze wijn in oudere jaren!

50% Cabernet Sauvignon, 46% Merlot, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2026 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Malescot Saint Exupéry

Sinds dat Jean-Luc Zuger eigenaar werd (hij volgde zijn vader 
op) in 1993, is deze cru er duidelijk enorm op vooruitgegaan 
qua kwaliteit. De wijngaard van 23.5 ha bevindt zich voor 
een gedeelte tegen die van het grote Ch. Margaux. Bij een 
vergelijkende degustatie in een wijnclub, van alle Margaux 
wijnen van 2006, kwam Ch. Malescot St. Exupéry er als tweede 
uit na Ch. Palmer. Vandaag haalt de kwaliteit van deze wijn voor 
mij het niveau van een Second Grand Cru Classé.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Zeer expressieve en sublieme neus van zwart fruit, 
cassis, bramen maar ook kruiden en reglisse.

Dit is één van de meest interessante wijnen prijs-
kwaliteit van deze appelatie in 2020 want voor 
een prikje krijgt u hier een fenomenale wijn met 
een heel fluwelige aanzet, een overvloedig en zeer 
energiek midden dat nog groeit naar het einde 
toe en vol zit van sappig fruit, kruiden, noties van 
peper en munt, reglisse en zeer glijdende tannines. 
Op en top Margaux met enorm potentieel en een 
fenomenale afdronk. Een lekkernij! Helaas is er 
veel minder geproduceerd dit jaar, dus snel wezen 
is de boodschap.

49% Merlot, 44% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

124 - 2020
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2020

Château Cantenac Brown

Sinds 2006 was deze cru eigendom van de Britse zakenman Simon 
Halibi, en hij heeft er een zeer belangrijke bijdrage geleverd voor de 
verbetering van de kwaliteit van deze cru. In 2019 echter verkoopt hij deze 
prachtige parel uit Margaux aan de Franse familie Le Lou (een fabrikant 
van healthcare producten), die er samen met directeur José Sanfins 
opnieuw belangrijke investeringen heeft gedaan voor de verbetering van de 
kwaliteit. Actueel is de wijngaard 48ha groot met tevens een park rond het 
kasteel van 20ha (natuurreservaat). Het terroir bestaat uit 3 percelen “het 
plateau”, “l’enclos” en “benqueyre”, een opeenvolging van heuvelruggen met 
steenafzettingen van de Gironde, waterdrainerend waardoor de wortels 
van de wijnstok diep moeten gaan om zich te voeden met zeer goede 
impressies in het fruit tot gevolg. De wijnen hier zijn zeer volumineus en 
elegant tegelijk, signatuur van de appelatie Margaux. Het château hecht 
een groot belang aan het behoud van de omgeving. De oogst gebeurt 
manueel door 95 mensen, perceel per perceel volgens de rijpheid. Ook in 
de kelders worden de modernste technieken gebruikt om de kwaliteit op 
het hoogste niveau te brengen.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Heel fijne en sublieme neus, zwart fruit maar ook 
floraal, zeer expressief, heerlijk!

Weinig mensen kennen deze wijn, nochtans is dit prijs-
kwaliteitsgewijs een zeer interessante wijn want deze 
cru heeft de laatste jaren werkelijk mijn hart gestolen 
met zijn fenomenale concentratie vanaf het begin 
tot het einde! De mond wordt werkelijk overrompeld 
van het overvloedige, zuivere en energieke fruit 
dat een zeer grote elegantie en finesse heeft! De 
tannines zijn als fluweel en niet merkbaar en het fruit 
complex, diepgaand en zorgt voor een enorme lengte 
achteraf in de weelderige en delicieuse afdronk. Een 
echte ‘wow’ wijn van deze jaargang 2020 en ten 
sterkste aanbevolen! Slechts 15% van de oogst ging 
in de 1ste wijn.

67% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 125

MARGAUX

Château Palmer, één van de “leaders” in de appelatie Margaux.



COUP
DE CŒUR

2020

Château Boyd Cantenac

Ch. Boyd Cantenac is, met zijn 18ha op het plateau van 
Cantenac, één van de kleinste cru classés uit de Médoc. Ooit 
maakte Boyd Cantenac deel uit van de wijngaard van het Ch. 
Cantenac Brown. Vandaag is het de familie Guillemet die er 
eigenaar is (net als Ch. Pouget, dat er vlak naast ligt). De stijl 
is toch anders. Ch. Pouget is ronder en zachter, Ch. Boyd 
Cantenac is krachtiger en intenser. Lucien Guillemet leerde de 
kneepjes van het wijnmakersvak bij Ch. Giscours. Er worden 
maar 5800 kisten per jaar gemaakt, wat relatief weinig is voor 
een domein in de Médoc streek.

Mooi dieppurper ingekleurd, violette rand.

Aroma’s van zuiver fruit, rood en zwart afwisselend 
maar ook fijne noties van tabak en cacao.

Ik houd steeds van wijnen met een stevige portie 
cabernet sauvignon in hun assemblage. Dit edele 
druivenras wordt zo mooi en breed na een 8-tal jaren 
kelderrust waardoor er dan spontaan een ‘wow’ 
opkomst als ik de wijn uit de kelder haal. Dit zal 
hier ook zo zijn, want Ch. Boyd Cantenac zit vol van 
gedistingueerde en subliem rijpe cabernets die het 
sap zeer intense zuiverheid en een kracht bezorgen 
die maken dat deze wijn energie en bewaarpotentieel 
heeft. Alles is super sappig, rijk, complex, kruidig en 
met reglisse toets. Heerlijk!

71% Cabernet Sauvignon, 18% Merlot, 8% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

3ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,00 %

Château Marquis d’Alesme

Deze kleine cru van 15ha uit het centrum van Margaux, behoort 
sinds 2006 toe aan de familie Perrodo, die tevens eigenaars 
zijn van Ch. Labégorce. Voor hen was het de bedoeling deze 
3ième Cru Classé de glorie van weleer terug te geven, en ze 
namen hiervoor Michel Rolland als adviseur aan. Vandaag is 
het Nathalie Perrodo (dochter van Hubert Perrodo die overleden 
is in het jaar van de aankoop van het kasteel) die samen met 
Marjolaine de Coninck (algemeen directrice) de leiding hebben 
over het kasteel. De kwaliteit is de laatste jaren absoluut hoog 
en de prijs is redelijk gebleven.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens extreem mooie kwaliteit de afgelopen jaren 
van deze cru classé. Het chateau omschrijft de 
wijn als “Elégance, harmonie, expressions intenses, 
farandole de fruits noirs et rouges, mûres, myrtilles, 
fraises, framboises, une touche de violette, une ligne 
tannique sublime. 2020 est une invitation.”

63% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot, 
2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 14,00 %

Château Kirwan

Ch. Kirwan behoort al sinds 1925 toe aan de familie Schÿler, 
tevens négociants te Bordeaux. De wijngaard van 37ha is 
opgesplitst in twee delen, 2/3 is een heuvelrug van steentjes 
rond het kasteel in Cantenac, waar de cabernet aangeplant is. 
1/3 bevat meer klei ten westen van de appelatie, waar de merlot 
is aangeplant. De familie heeft enorme investeringen gedaan 
om de cru op een heel hoog niveau te brengen in termen van 
kwaliteit. Vandaag is het Philippe Delfaut die de cru vinifieert en 
meer en meer verfijning en elegantie geeft. Deze cru heeft een 
volledig vernieuwde chais die de wijn nog meer precisie geeft in 
kwaliteit dan vroeger.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus van zwart fruit vermengd met kruiden 
en gebrande toets.

Ik heb deze cru enorm goed geproefd in deze 
jaargang 2020: hij overstelpt vanaf de aanzet de 
papillen met intens veel fijn, zuiver fruit, rijk en zeer 
overvloedig, delicieus en verfijnd qua tannines. De 
tannines en textuur zijn enorm zacht en het fruit is 
zeer energiek en delicieus, licht kruidig, evenwichtig 
fris. Ook de finale belooft een grote toekomst. Een 
aanrader van formaat.

51% Cabernet Sauvignon, 28% Cabernet Franc, 14% Merlot, 
7% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

2020

Château Ferrière

Ch. Ferrière (24ha) is na Ch. Pouget één van de kleinste Gr. 
Cru Classés van het klassement 1855. Het terroir, gelegen 
in Margaux, is sinds 1988 in handen van de familie Villars-
Merlaut en het is Claire Villars (tevens eigenaar van Ch. 
Haut Bages Libéral), die getrouwd is met Gonzague Lurton 
(Ch. Durfort Vivens), die er de wijn vinifieert. Sinds 2013 
is een nieuwe cuverie in dienst en sinds millésime 2015 is 
de wijn bio-gecertificeerd. Ch. Ferrière is geen zware wijn, 
maar wel zeer elegant en indrukwekkend fruitig. De wijn rijpt 
op 40% nieuwe eik, 40% eiken vaten van 1jaar oud en 20% 
gebakken klei amforen, teneinde de expressie van het fruit 
volledig te behouden.

Zeer mooi purper, violette rand, schitterende spiegel.

Expressieve en zeer zuivere neus van donkere 
vruchten, zwarte kersen maar ook ceder en kruiden.

2018, 2019 en 2020, deze cru rijgt de successen 
aaneen en veel mensen zijn hiervan nog niet op de 
hoogte! (logisch, ze zijn nog maar pas of nog niet 
beschikbaar). Bovendien bewaart men dan best 
nog een 5-tal jaar de wijn alvorens te benaderen! Ch. 
Ferrière is een trapje hoger op de kwaliteitsladder 
geklommen de laatste jaren met zeer veel extra 
complexiteit zonder daarom zijn elegantie en 
delicieusheid te verliezen. De smaak blinkt uit door 
de zuiverheid en preciesheid van het fruit, de ‘silky’ 
tannines, de expressiviteit en energie. Ook de afdronk 
zit vol van het fijne, krokante fruit dat fris proeft en 
lang blijft hangen.

68% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 3% Petit Verdot, 
2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

3ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L
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2020

Château Desmirail

Ch. Desmirail is een Grand Cru Classé uit 1855 van 40ha 
in Cantenac, tegenover Ch. d’Issan. Hij behoort toe aan 
Denis Lurton, die er als doel heeft een wijn de vinifiëren met 
een elegante stijl vol finesse, typisch voor Margaux, met 
bewaarpotentieel. De chais zijn uitgerust met ultra modern 
vinificatiematerieel. Deze cru heeft de laatste jaren veel 
gewonnen aan kwaliteit.

Intens purper ingekleurd, violette schittering.

Reeds expressief zonder walsen: floraal en tabak, na 
het walsen vooral donker fruit en kruiden.

Na een zachte, haast romige aanzet volgt een zeer 
elegant midden vol delicieus fruit waarbij de finesse 
en het delicieuze centraal staan. Het sap is zeer 
elegant, zacht rijp met frisse toetsen, kruiden en 
zelfs een tikje chocolade en koffie. Ook de finale blijft 
verdergaan in dezelfde smaakvolle, fruit intense stijl 
met elegantie voorop!

50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Prieuré Lichine

De kelder van deze cru van 80ha bevindt zich in Cantenac. 
Het terroir bestaat uit een 120-tal percelen verspreid over de 
5 gemeenten van Margaux. Dit betekent een enorme taak 
voor consultant-adviseur Stéphane Derenoncourt. Hij hanteert 
er de methode dat elk terroir groot kan zijn als we dat terroir 
tenminste begrijpen, en wanneer het juiste druivenras er 
wordt aangeplant. Ch. Prieuré Lichine was één van zijn eerste 
opdrachten op de ‘Rive Droite’ (rechteroever). Hij heeft er meer 
dan 10 jaar voor nodig gehad om deze terroirs te begrijpen en 
tot de huidige hoge kwaliteit te komen. Deze cru is eigendom 
van de groep Ballande. Het château beschikt sedert 2009 over 
een optisch oog voor de triage van de bessen.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Complex geheel van bramen, woudvruchten, zwarte 
kersen maar ook floraal en kruiden.

Wat zijn de Margaux wijnen toch prachtig in 2020. 
Zo ook deze Prieuré Lichine, één van de vedetten in 
2020, die zowel elegantie als kracht combineert met 
zijn charmante en uitbundige stijl, een voorbeeld 
van puurheid en zuiverheid, evenwicht in rijpheid 
en frisheid en zeer zachte tannines die zorgen voor 
lengte en bewaarpotentieel. Voor deze leuke prijs 
krijgt u een formidabele wijn die u heerlijke momenten 
zal bezorgen vanaf een 8-tal jaar na oogstdatum. De 
rendementen waren zeer laag 32hl/ha.

65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2028 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

COUP
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2020

Château Marquis de Terme

Deze 4ième Grand Cru Classé van 39.50ha is gelegen in 
het centrum van Margaux, naast Ch. Rauzan Gassies en 
Ch. Rauzan Ségla. Het château is eigendom van de familie 
Sénéclauze sinds 1935 en het is Ludovic David, ex-medewerker 
van Bernard Magrez, die er algemeen directeur is geworden 
en de ommekeer naar meer kwaliteit in gang heeft gezet 
sedert jaargang 2009. Een volledige vernieuwde chais, betere 
triage en langzamere extractie hebben de kwaliteit van de 
laatste jaargangen opmerkelijk verbeterd. Bovendien blijft 
Ch. Marquis de Terme een zeer betaalbare Margaux. Vanaf 
heden is er een speciale rondleiding mogelijk voor toeristen 
en een nieuw restaurant is ter plaatse. Het château behaalde 
het hoogst mogelijke certificaat HVE niveau 3 (Haute Valeur 
Environnementale) sinds 2016 en engageert zich voor het 
behoud van de omgeving en de natuur.

Zeer intens purper, violette schijn, ondoorzichtig.

Expressieve en heerlijke neus van zwart fruit, kruiden 
(reglisse, peper) maar ook gebrande koffie en cacao.

Ch. Marquis de Terme is de snelst stijgende ‘Rising 
Star’ van de appelatie denk ik! Wat een wijn in 2020, 
een zachte, fluwelige aanzet wordt opgevolgd door 
een immens midden vol zuiver fruit dat zich in golven 
ontplooit en kruidige noties heeft maar ook reglisse 
en cacao. Ik merk ook de zeer fijne tannines, een 
punt waarin deze cru enorm verbeterd is de laatste 5 
jaren. Ook de finale is onweerstaanbaar aangenaam, 
blijvend op het fruit, kruiden en frisheid (munt). Dankzij 
de scherpe prijs, mag u hem niet mankeren in 2020.

60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Pouget

Deze cru is de kleinste Grand Cru Classé uit 1855 met slechts 
10ha wijngaard. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken 
is 42 jaar en is gelegen op het plateau van Cantenac. Het 
kasteel haalt zijn naam van François-Antoine Pouget, die in 
1748 aan het hoofd van de cru stond. De maarschalk keizer 
Richelieu schonk het schild dat nog altijd op het etiket van Ch. 
Pouget staat afgebeeld. Sinds 1906 behoort dit kasteel toe 
aan de familie Guillemet en vandaag is het Lucien Guillemet 
(ex Ch. Giscours) die er de vinificatie doet. Hij is een heel goed 
wijnmaker en maakt zowel op Ch. Pouget als op Ch. Boyd 
Cantenac een prachtige wijn, ook in mindere jaargangen. Dhr. 
Guillemet volgt zijn eigen stijl en heeft geen behoefte aan 
consultants of goeroes. Vanaf 2015 heeft het château een 
nieuwe vorm van fles en etiket.

Niet geproefd maar aangeboden in primeur wegens 
de constant hoge kwaliteit van deze ‘kleinste’ Grand 
Cru Classé (in oppervlakte). Deze cru heeft in het 
algemeen een zeer zachte stijl met immens veel 
fruitplezier, typisch ‘Margaux’.

51% Cabernet Sauvignon, 41% Merlot, 4% Petit Verdot, 
4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

4ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L
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2020

alc. 14,00 %

Château Dauzac

Ch. Dauzac heeft een beplant terroir uit één stuk van 45ha rond het 
kasteel op een totaal oppervlakte van 120ha met bomen in de omtrek 
die de oceanische wind tegenhouden. Het terroir geniet van een 
excellente ligging nabij de Gironde (op 350 meter) tussen Laborde 
en Macau, immers de volksmond zegt “de beste wijngaarden kijken 
naar de Gironde”. Het kasteel was sinds 1988 in handen van de 
verzekeringsmaatschappij MAIF tot het in december 2018 werd 
verkocht voor een vermoedelijke prijs van meer dan 100 miljoen 
euro aan de Franse familie Roulleau. Lange tijd was de directie in 
handen van Christine Lurton, dochter van André Lurton, tot in 2013 
Laurent Fortin nieuwe directeur werd en ervoor zorgde dat de kwaliteit 
veel verbeterde door middel van een compleet nieuwe chais, die in 
gebruik genomen werd vanaf jaargang 2014. Het domein is tevens 
in overgang naar biodynamie (tegen 2020) en is de eerste Grand Cru 
Classé die “vegan” is (geen dierlijke producten worden gebruikt m.a.w. 
het klaren van de wijn gebeurt niet met eiwit). Ch. Dauzac behoort 
sindsdien opnieuw bij de beste van de appelatie.

Diep purper ingekleurd, opaque, violette rand.

Heerlijke rijpe en zuivere cabernet neus, zwarte 
fruitsoorten met fijne kruiden, peperkoeknoties, 
munt en reglisse.

Ook Ch. Dauzac 2020 is een enorme wijn met 
overvloedig veel fruit, rijk aan smaken, fijn krokant 
(het is alsof de bessen openspatten in de mond) en 
met heel veel opleving na luchtinname. Dit getuigt van 
een enorme concentratie fruit wat tevens bewaring 
verzekerd. Ook de tannines zijn zeer edel, fijn en 
zorgen voor een zijdezachte structuur en grote lengte 
in de wijn. Ook de afdronk is subliem, rijp, fruitvol, 
reglisse, muskaat, peper en andere toetsen, zalig!

72% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,38 %

Château du Tertre

Ch. Du Tertre behoorde sinds 1997 toe aan de in juni 2018 jammer 
genoeg overleden Nederlander Eric Albada Jelgersma, die aanzienlijke 
investeringen heeft gedaan in de wijngaard en het château. Deze 
investeringen, samen met kleinere rendementen hebben de cru naar 
een hoog niveau gebracht, hoger dan zijn klassement. Het terroir, 
met één van de hoogste heuvelruggen van de appelatie Margaux in 
Arsac, werd volledig heraangeplant en draagt hiervan nu de vruchten. 
De prijs blijft overigens aanvaardbaar voor de aangeboden kwaliteit. 
In januari 2021 raakte bekend dat de familie Jelgersma het kasteel 
heeft verkocht aan een verzekeringsmaatschappij, die de uitbating 
in handen zou geven aan de familie Helfrich uit Alsace, één van de 
grootste wijnhandelaars uit Frankrijk (1,2 miljard euro zakencijfer) en 
dit onder de naam Les Grands Chais de France. Zij bezitten trouwens 
ook chateaus zoals Ch. Lestage Simon (Haut Medoc), Ch. Faizeau 
(Montagne St. Emilion) en andere waar ze ook de vinificatie onder 
eigen beheer doen op een uitstekende wijze. Zij zullen dus nu de 
exploitatie doen op Ch. du Tertre.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Nog gesloten, na walsen rijp fruit, kruidig en houttoets.

Zachte, rijpe aanzet, met veel donkere vruchten 
(zwarte kers, bosbes, bramen) en daarbij een heel fijn 
tanninekader. Het geheel is zeer evenwichtig en bevat 
zeer veel energiek fruit. Opmerkelijk is de zeer zachte 
stijl van het fruit, geen enkele tannine is merkbaar. 
De concentratie en verfijning zorgen voor een zeer 
aangename smaakervaring, tot in de afdronk, die 
lang is en blijft hangen. Een klassieker in de appelatie, 
met een typische ‘Margaux’ stijl. De eerste wijn bevat 
slechts 53% van de oogst. De rendementen waren 
zeer laag 24,75hl/ha.

47% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 21% Cabernet Franc, 
8% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

Les Hauts du Tertre

Deze tweede wijn van Ch. du Tertre, komt van hetzelfde terroir, 
maar de jonge wijnstokken. De verdere vinificatie wordt met 
dezelfde zorgen en methodes alsook door hetzelfde team 
gevinifeerd. De wijn rijpt eveneens verder op vaten (25% nieuwe 
eik en 75% eik van 1 jaar gedurende 12 maanden). Ook de 
klaring gebeurt traditioneel met wit van ei, zoals de eerste wijn. 
Les Hauts du Tertre is een sensuele, verfijnde Margaux met 
zeer veel fruit en plezier gegarandeerd.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant heel goede kwaliteit van deze cru. 
Volgens het chateau is deze wijn een combinatie 
van elegantie, finesse en frisheid met een 
smakelijke finale.

31% Merlot, 26% Cabernet Sauvignon, 22% Cabernet Franc, 
21% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Labégorce

Deze 70 ha grote wijngaard bevindt zich in het dorp Margaux. 
De cru is eigendom van de familie Perrodo. Zij integreerden 
vanaf 2009 de buur Ch. Labégorce Zédé, waardoor de 
wijngaarden van beide châteaus net als in het verleden werden 
herenigd. Ch. Labégorce kreeg daardoor ook opnieuw meer 
kracht en structuur. Ch. Labégorce is een zeer interessante wijn 
op niveau prijs-kwaliteit in deze appelatie.

Zeer intens purper, ondoorzichtig;

Expressief en intens, rijp fruit, vooral donkere 
vruchtenimpressies, ook vanilletoets en ceder.

Ch. Labégorce staat steeds garant voor een prachtige 
kwaliteit voor weinig geld! Dat is ook zo dit jaar, want 
deze wijn kan concurreren met de grote namen 
omdat hij een heel mooie rijpe aanzet heeft, daarna 
zeer veel energiek, sappig en kruidig fruit dat zeer 
diep geconcentreerd zit en zich ontplooit tijdens de 
degustatie. Ook het evenwicht is perfect, de frisheid 
zeer gepast en de finale lang en delicieus. Opnieuw 
een koopje in 2020!

50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 3% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L
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Het plateau van Cantenac is één van de mooiste terroirs van de appelatie Margaux, in de 
verte ziet u Château Brane Cantenac.



PRIJS
KWALITEIT

2020

Château d’Arsac

Château d’Arsac is sinds 1986 eigendom van dhr. Philippe 
Raoux en is ongeveer 112 ha groot. Het château is één van de 
enige kastelen waarvan 52 ha in 1995 werden gepromoveerd 
tot de appelatie Margaux (vroeger Haut Médoc) door het 
INAO, die de appelaties controleert en beheert. Daarenboven 
is het château bijzonder omdat dhr Raoux tevens het kasteel 
heeft vernieuwd op een ultra moderne wijze. Tenslotte is de 
tuin en het kasteel voorzien van verschillende hedendaagse 
kunstwerken. In schril contrast met de moderne stijl van 
het kasteel is de stijl van de wijn, die heel klassiek en fris is 
en geadviseerd wordt door Eric Boissenot, tevens adviseur 
van Ch. Margaux, Ch. Lafite Rothschild, Ch. Mouton 
Rothschild en Ch. Latour.

Zeer intens purper, violette rand.

Sublieme neus van zwarte vruchten maar ook fijne 
noties van tabak en ceder, ook pepertoets.

Ik heb Ch. d’Arsac zeer goed geproefd! Voor een 
kleine prijs krijgt u een cru met zeer veel mooi, 
delicieus fruit, sappig en kruidig, energiek en fris. 
Het geheel heeft veel in zich, is perfect evenwichtig 
en zal mooi evolueren met de tijd, gezien het hoge 
percentage cabernets. Ook de afdronk is mooi en 
delicieus sappig.

72% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Exceptionnel

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Tour de Bessan

Deze 29.5 ha grote wijngaard is verspreid over 3 gemeenten: 
Soussans, Arsac en Cantenac en behoort sinds 1972 toe aan 
de familie Lucien Lurton. Actueel is het zijn dochter Marie-
Laure die sinds 1992 er het beheer heeft. Ze verbeterde eerst 
de wijngaard, daarna (in 1999) tevens de gebouwen en het 
vinificatie materieel teneinde de kwaliteit van de wijn sterk 
te verbeteren. Deze Margaux heeft een zeer goede prijs-
kwaliteit verhouding.

Intens purper, schitterende spiegel.

Zuiver en puur fruit (zwarte vruchten), hint van tabak.

Zeer evenwichtige Margaux vol van zuiver, elegant 
fruit, dat zeer precies en met zeer elegante tannines 
evenwichtig in elkaar zit. Het is een ware lekkernij die 
een typische Margaux stijl bezit: zacht, licht kruidig, 
finesse en elegantie voorop! Ook de finale is smaakvol, 
veel fruitimpressies, licht kruidig en blijvend. En voor 
de prijs hoef je hem niet te laten!

61% Merlot, 33% Cabernet Sauvignon, 6% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Siran

Deze mooie cru van 38ha bevindt zich op een mooi plateau van 
steentjes in Labarde. Vandaag is het dhr. Edouard Miailhe die er 
eigenaar is en er imposante investeringen heeft gedaan om de 
kwaliteit van dit magnifieke terroir tot uiting te brengen in deze 
wijn. Vanaf jaargang 2014 heeft hij ook dhr. Hubert de Bouard 
(Ch. Angélus) aangetrokken om de wijn meer concentratie te 
geven alsook een zachter en fluweliger karakter. De cru werd 
niet geklasseerd in 1855, maar zonder twijfel is hij het vandaag 
waard om naast de betere Margaux wijnen te staan. De prijs 
blijft redelijk. Nieuw vanaf jaargang 2020 is dat Château Siran 
weer elk jaar een kunstwerk op het etiket zal plaatsen. Deze 
traditie was zo van 1980 tot in 2005 en vanaf jaargang 2020 
wordt dit hervat. De Frans-Chileense kunstenares Federica 
Matta zal 2020 illustreren onder het thema “het Covid tegengif”.

Zeer intens, ondoorzichtig purper.

Heerlijke aroma’s van donker fruit maar ook 
peperkoekkruiden.

Deze cru heeft zeer veel gewonnen aan kwaliteit 
de afgelopen jaren! Hij heeft een zeer zachte, volle 
aanzet in 2020, waarbij het rijke, overvloedige fruit 
de mond compleet vult en heerlijk rijp en tegelijk fris 
proeft. Extra merken we ook noties van fijne kruiden 
en reglisse. De tannines zijn heel fijn en het fruit gaat 
er mooi over. Ook de finale is zeer lekker, energiek en 
blijvend! Absolute aanrader!

47% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon, 9% Petit Verdot, 
1% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Château La Tour de Mons

Château La Tour de Mons was van 2012 tot 2019 in handen 
van Crédit Agricole (Château Grand Puy Ducasse en Château 
Meyney) tot ze het verkocht aan de familie Perrodo in 2019 (van 
Château Labégorce). De wijngaarden omvatten 58ha gelegen in 
de gemeente Soussans. Ongeveer 55% komt in de eerste wijn 
terecht. het terroir bestaat uit stenen op een ondergrond van 
klei en levert een zeer zachte en intense wijn met elegantie en 
frisheid. De cru heeft een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Zeer donker, ondoorzichtig.

Heerlijke neus met bramen en zwarte kersen, maar 
ook peperkoek en tabak.

Dit is de eerste jaargang dat de oogst en vinificatie 
gedaan werd door de familie Perrodo en hun team 
(van Ch. Labégorce en Ch. Marquis d’Alesme). Ze 
hebben er een heel mooie wijn van gemaakt met zeer 
mooi fruit, intens en complex, weelderig en sappig en 
licht kruidig. De finale is ook mooi met opnieuw die 
mooie noties van rijp fruit, fris en kruidig. Bravo en 
zeer hoge kwaliteit voor deze prijs!

57% Merlot, 36% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

12 x 0.75 L
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PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,90 %

Château Angludet

Dit mooie eigendom in de appelatie Margaux behoort reeds 7 
generaties toe aan de familie Sichel. Het terroir is nooit Grand Cru 
Classé geklasseerd geweest in 1885, maar verdient het actueel 
meer dan ooit. Het bestaat exclusief uit de befaamde stenen 
“Graves de Mindel” en rolkeien, die zeer arm zijn en de wijnstok 
dwingen diep met hun wortels te gaan voor hun voeding. De 
wijnstokken hebben actueel een gemiddelde leeftijd van 25 jaar 
en leveren intense wijnen. Dit eigendom is 81 hectaren groot, 
waarvan 32 ha beplant met wijnstokken. 8 trossen per voet, 
enkel behandeling indien nodig, kleine rendementen 45 hl/ha en 
manuele oogst zorgen voor een zeer hoge kwaliteit, evenwaardig 
aan deze van de Grand Cru classés. Bovendien blijven de prijzen 
hier zeer redelijk voor de aangeboden kwaliteit. Het château is in 
conversie naar biodynamie en vanaf 2019 wordt de wijn gerijpt 
op 50% eiken vaten ( waarvan 30% nieuwe) en 50 % gebakken 
klei amforen, deze laatste teneinde de puurheid en subtiele 
aromatische expressie te behouden.

Mooi ingekleurd purper.

Zuivere en frisse aroma’s van rood en zwart 
fruit afwisselend.

Ook in de mond zeer aangename en zachte 
aanzet, daarna heel intens rode en zwarte vruchten 
afwisselend. Het geheel proeft sappig, delicieus, 
complex en divers. De zuiverheid in het fruit is enorm 
dankzij de conversie naar biodynamisch en tevens 
doordat 50% rijpt op gebakken klei amforen, wat zorgt 
voor een zachte micro-oxidatie zonder het fruit te 
maskeren met de smaak van het hout. Vandaar dus het 
uitzonderlijke zuivere, precieze en fijn gedefinieerde fruit! 
Het geheel blijft zeer mooi in de afdronk, die ook weer 
zoveel sappig, fijn, fris fruit bevat en wat reglissenoties.

46% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 12% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Monbrison

Ch. Monbrison is een klein eigendom van 13.20ha in 
de gemeente Arsac. De cru behoort toe aan Laurent 
Vonderheyden en is een heerlijke Margaux met een verfijnd, 
geraffineerd karakter. Ch. Monbrison maakt deel uit van de 
beste, niet geklasseerde Margaux wijnen uit de appelatie. Hier 
vindt u voor een betaalbare prijs een super lekkere en intens 
complexe Margaux wijn.

Compleet ondoorzichtig purper.

Heerlijke aroma’s van rijpe, donkere vruchten, maar 
ook gebrande toets en koffie, subliem!

Het feest in de neus, gaat door in de mond! Vanaf de 
aanzet ontdekt men een enorme wijn, die zich nog in 
golven ontplooit bij luchtintrekking. De tannines zijn 
ultrafijn en zijdezacht, het fruit zeer pulpachtig, sappig, 
complex en kruidig. Ook de finale is subliem, met mooi 
zuiver fris fruit, koffie, kruiden en reglisse. Het wordt 
voor u moeilijk te kiezen met zoveel mooie Margaux 
wijnen in 2020! Deze is in ieder geval een aanrader!

74% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 9% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

BIO
DYNAMISCH

2020

Château La Gurgue

Ch. La Gurgue is een klein eigendom van 10ha in de 
gemeente Margaux en de wijngaard bestaat uit enkele mooie 
heuvelruggen die soms palen aan Ch. Margaux. De gemiddelde 
leeftijd van de wijngaard is al 40 jaar. Actueel is het Claire 
Villars (Ch. Ferrière, Ch. Haut Bages Liberal) die er eigenares 
is en er de wijn vinifieert. Het eigendom paalt aan Ch. Ferrière 
en hetzelfde team vinifeert er de wijn. Alleen de prijs is minder, 
omdat het château niet geklasseerd werd in 1855! Ch. La 
Gurgue is een onklopbare wijn prijs-kwaliteitsgewijs. Deze wijn 
rijpt 12 maand voor 60% op nieuwe eiken vaten en 40% op 
gebakken klei amforen, teneinde de zuivere expressie van het 
fruit te behouden.

Donker purper, violette rand, schitterende spiegel.

Aroma’s van rijp fruit, rood en zwart afwisselend.

Claire Villars vertelt ons dat 2020 een grote jaargang 
is in de Medoc: de bessen waren klein van omvang, de 
pellen dik, het sap geconcentreerd. De zomer is zonnig 
geweest en droog. De wijnen hebben een mooie 
frisheid en een ongelofelijke charme. En ze heeft gelijk. 
De aanzet is heel mooi, het fruit proeft tegelijk warm, 
rijp en de tannines zijn zeer fijn, het fruit overspoelt ze 
waardoor de wijn een zeer zacht mondgevoel heeft 
met veel charme, typisch “Margaux”. De afdronk blijft 
op het zuivere, frisse, krokante fruit, licht gekruid, heel 
mooi! De rendementen waren laag 26hl/ha.

59% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot, 12% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Château Deyrem Valentin

Ch. Deyrem Valentin is één van de betere, niet geklasseerde 
Margaux wijnen, afkomstig van een 14ha grote wijngaard 
in Soussans. Het eigendom is in handen van Jean Sorge 
die samen met zijn dochters, Sylvie en Christelle, een mooie 
wijn maakt. 2/3 van de oogst gaat in de eerste wijn, 1/3 in 
de tweede. Hier vindt u een zeer mooie Margaux aan een 
schappelijke prijs. De intense smaak kan verklaard worden door 
de oude wijnstokken, want de gemiddelde leeftijd ervan is 40 
jaar! Komt erbovenop dat het château zich laat adviseren door 
Huberd de Boüard (Ch. Angélus) voor de vinificatie. De actuele 
familiale eigenaars zijn de 5de generatie!

Mooi ingekleurd purper, violette rand.

Bramen en bosbessen, maar ook fijne tabaknoties.

Liefhebbers van betaalbare en enorm intense wijnen, 
dit is iets voor jullie! Ch. Deyrem Valentin bezit een 
opmerkelijke concentratie zuiver fruit, krokant, sappig 
en de smaak groeit nog en explodeert bij luchtinname. 
Dit getuigt van mooie kwaliteit! Ook de afdronk 
is heerlijk, complex en blijvend. Hier krijgt u een 
magnifieke Margaux voor zeer weinig geld.

52% Merlot, 47% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

12 x 0.75 L
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In deze appelatie bevinden zich 11, wereldbekende, in 1855 geklasseerde cru’s. Het terroir behoort tot de beste 

van de Médoc, is mooi gesitueerd aan de Gironde en levert wijnen die de meest unieke complexiteit hebben in 

combinatie met finesse en kracht. Ze zijn een synthese van de wijnen uit Margaux (zacht en verfijnd) met de kracht 

en structuur van de wijnen uit Pauillac. Dat maakt hen tot de mooiste wijnen van de Médoc en tot de referentie voor 

de hele wereld. De meeste terroirs binnen deze appelatie zijn van gelijke, zeer hoge kwaliteit en de wijnstokken 

zijn zeer oud en diepgeworteld. Dankzij deze diepgewortelde wijnstokken vormde de droogte en warmte van de 

zomer geen probleem voor de kwaliteit van de bessen! Het exceptionele weer gaf de druiven een enorm tannisch 

potentieel, een enorme concentratie in de kleine besjes en zeer fris aromatisch fruit dankzij de koele nachten en de 

grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht. 

 

2020 levert ‘klassieke St. Juliens’ in de goede zin van het woord: de wijnen zijn voorzien van een zeer diepdonkere 

kleur, in de neus zeer expressief en zeer zuiver en in de mond hebben ze een enorme concentratie rijp fruit dat fris, 

krokant, energiek proeft. Dit alles binnen een zeer verfijnde, haast zijdezachte structuur en met een finale die maar 

blijft aanhouden en opnieuw vol fruit, fris en kruidig is met een toets van menthol. De frisse invloed van de Gironde 

en de Atlantische Oceaan, in combinatie met het topterroir zorgen voor het sublieme samengaan van rijpheid, 

intensiteit en frisheid.

CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU
LA CROIX DE BEAUCAILLOU
LE PETIT DUCRU DE DUCRU BEAUCAILLOU
CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON
CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ
PAVILLON DE POYFERRÉ
CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES
LE PETIT LION DU MARQUIS DE LAS CASES
CHÂTEAU GRUAUD LAROSE

SARGET DE GRUAUD LAROSE
CHÂTEAU LAGRANGE
LES FIEFS DE LAGRANGE
CHÂTEAU LANGOA BARTON
CHÂTEAU SAINT PIERRE
CHÂTEAU BRANAIRE DUCRU
CHÂTEAU TALBOT
CONNÉTABLE DE TALBOT
CHÂTEAU BEYCHEVELLE

CHÂTEAU GLORIA
CLOS DU MARQUIS
LA PETITE MARQUISE
CHÂTEAU DU GLANA
PAVILLON DU GLANA
CHÂTEAU MOULIN RICHE
CHÂTEAU LA BRIDANE
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE



OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,50 %

Château Ducru Beaucaillou

Ch. Ducru Beaucaillou is met zijn 55ha ongetwijfeld één van de 
meest imposante kastelen van de Médoc. Het is Bruno Borie 
die er de touwtjes in handen heeft, broer van François-Xavier 
Borie (Ch. Grand Puy Lacoste). Op de wijngaard, een magnifieke 
heuvelrug aan de rand van de Gironde, staan zeer dikke en zeer 
oude wijnstokken wat de intensiteit en diepte van deze wijn 
verklaart. Deze Saint Julien behoort, samen met Ch. Léoville 
Las Cases, tot de absolute top van de Médocwijnen. Ch. Ducru 
Beaucaillou heeft een ongelofelijke distinctie, concentratie en 
fluweligheid met tannines van exceptionele kwaliteit. Hij heeft 
baat bij wat kelderrust om zich te ontwikkelen tot een extreem 
complexe en magische wijn. Het château beschikt over 
hoogstaand vinificatiemateriaal en gebruikt een machine met 
optisch oog voor de triage om de perfectie te bereiken.

Compleet ondoorzichtig purper, schitterende spiegel.

Zeer geparfumeerd, met een verleidelijk boeket 
van zeer zuiver fruit, (zwarte vruchten), kruiden 
en fijne tabak.
Sinds 2019 heeft Ducru Beaucaillou 2 technische teams, 
Emmanuel Bonneau (sinds 2016) en Cécile Dupuis & Anaîs Faucon 
(2019), twee alumni van topscholen, teneinde samen de grenzen 
van kwaliteit te verleggen en de beste expressie te bekomen van 
het sublieme terroir. 2020 is dan ook een legendarische jaargang 
voor Ducru Beaucaillou, met een ongelofelijke concentratie fijn, 
delicieus fruit, nobel en subtiel, fijn en geraffineerd! Dit alles zit in 
een zeer fijne tanninestructuur die zijdezacht aanvoelt. De afdronk 
is legendarisch lang met opnieuw dit zeer zuivere, fijne fruit vol 
energie en frisheid. 2020 is een speciale “verjaardagseditie” 
“tricentenaire’, want er is 300 jaar wijnbouw (6 families) op Ducru 
Beaucaillou. Een speciale fles werd hiervoor ontworpen en deze zal 
een waar beleggingsobject worden.

81% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION

2020

alc. 13,75 %

La Croix de Beaucaillou

Zeg niet zomaar ‘tweede wijn van Ducru Beaucaillou...’ In feite 
is het een château op zich, dat met menig ander château kan 
rivaliseren. 55% van de productie van Ducru Beaucaillou komt 
in deze cuve (dus slechts 45% in de eerste wijn!). Ook wordt de 
oogst van een terroir net aan de overkant van de weg tussen 
Ch. Gruaud Larose en Ch. Léoville Barton toegevoegd om de 
wijn nog meer structuur en opulentie te geven. Prachtige wijn! 
Het etiket van deze wijn werd getekend door Jade Jagger, 
dochter van Mick Jagger (zie foto).

Intens purper, mooie spiegel.

Heerlijk geheel van zwart fruit, floraal, peperkoeknoties 
en kruiden (peper-kruidnagel).

Deze tweede wijn (“andere wijn van Ducru 
beaucaillou”) is een heel stevige St. Julien, met 
explosief veel fruit, fris en sappig, kruidig en toetsen 
van reglisse. Een terroir in het hart van St. Julien en 
bepaalde cuves die niet worden weerhouden voor 
de eerste wijn, zorgen voor deze volumineuze wijn 
met de kracht en de elegantie van een St. Julien. 
Ook de finale is indrukwekkend, fruitvol, kruidig met 
hints van reglisse.

53% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,75 %

Le Petit Ducru de Ducru Beaucaillou

Deze nieuwe wijn komt van de druiven van de wijngaarden die 
de familie van Bruno Borie bezit in Saint Julien. De bedoeling is 
dat hij een eerste benadering is van de kwaliteiten van de twee 
grotere wijnen “La Croix de Beaucaillou” en “Château Ducru 
Beaucaillou”. Er is een familieband, een soort overeenkomst 
tussen deze drie nectars. Ze hebben het volgende gemeen: 
een rigoureuze techniek, een drastische selectie en een 
veeleisende vinificatie. Deze wijn rijpt gedurende 12 maand op 
1/3 nieuwe eiken vaten. Hij schittert door zijn fijne structuur, zijn 
complexiteit binnen een mooi evenwicht en beschikt over veel 
elegantie in het fruit. Hij is een waardige vervanger van Château 
Lalande Borie, die nu niet meer op de markt komt en waarvoor 
Le Petit Ducru in de plaats komt.

Diep donker purper.

Afwisselend rood en zwart fruit, maar ook 
koffietoetsen en floraal (viooltjes).

Vanaf de aanzet genereus veel rijp fris fruit, waarbij 
net als in de de neus rode en zwarte vruchten elkaar 
afwisselen. Het sap heeft een zeer zachte sensuele 
“touch” en wordt in evenwicht gebracht door een 
gepaste aciditeit. Deze cru is een zeer elegante St. 
Julien met veel finesse in het fruit en een zekere 
kracht van het terroir, zonder daarom “ruw” over te 
komen, integendeel, alles voelt zijdezacht aan en de 
concentratie is zeer goed. Ook de finale zit vol fruit 
en een kruidige toets. Een lekkernij! (Vervangt Ch. 
Lalande Borie van vroeger.)

78% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

3de wijn

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,60 %

Château Léoville Barton

Ch. Léoville Barton is eigenlijk een deel van het grote 
wijndomein Léoville, dat Hugh Barton kocht in 1826. Het is nog 
steeds eigendom van de familie Barton, nu Anthony Barton en 
zijn dochter Lilian. De cru heeft een schitterend terroir (één van 
de mooiste van gans de Médoc). De vinificatie gebeurt jaar na 
jaar volgens de regels van de kunst. De prijs is nog steeds veel 
lager dan die van zijn beroemde buur Léoville Las Cases.

Zeer intens purper, violette rand, schitterende spiegel.

Reeds zonder walsen zeer expressief noties van 
cacao en koffie, na walsen donker fruit, zachte 
kruiden. Heerlijk!

Voor mij is dit één van de “wow” wijnen van het millésime. 
Ch. Léoville Barton 2020 ontploft werkelijk vanaf de aanzet 
in de mond en vertoont onmiddellijk zijn grootsheid! Hij 
is krachtig, met een machtige structuur die evenwel zeer 
edel aanvoelt en compleet gevuld zit met meticuleus 
zuiver fruit, dat knapperig en compact, in golven zich 
vrijgeeft tijdens de degustatie. Het sap is heel complex 
met smaken gaande van bramen en bosbessen tot 
cacao, koffie en reglisse en milde kruiden. Ook de finale 
is ellenlang en houdt niet op. Een legendarische wijn! De 
rendementen waren zeer laag 23hl/ha, snel wezen dus.

85.50% Cabernet Sauvignon, 14.50% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 133

SAINT JULIEN



COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,73 %

Château Léoville Poyferré

Ch. Léoville Poyferré is sedert 1920 eigendom van de Noord-
Franse wijnhandelaars Cuvelier. Sinds 1979 werd het eigendom 
40 jaar lang geleid door dhr. Didier Cuvelier, die echter in 2018 
de functie doorgaf aan zijn nicht mevr. Sara Lecomte Cuvelier. 
Zij wordt succesvol bijgestaan door een zeer goed team voor 
de vinificatie, want de wijn is jaar na jaar werkelijk schitterend. 
Een stuk van de wijngaard ligt magnifiek gesitueerd tussen Ch. 
Léoville Las Cases, Ch. Pichon Baron en Ch. Pichon Comtesse. 
Deze cru was in 2020 100 jaar in handen van de familie 
Cuvelier, die er al zoveel jaar vinificatie doet, bijgestaan door 
dhr. Michel Rolland en Julien Vaud voor de adviezen in verband 
met de vinificatie.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Complex en expressief, bramen en bosbessen, zwarte 
kersen en cassis, kruiden en reglisse.

Met als buur Ch. Léoville Barton, is Ch. Léoville Poyferré 
2020 een wijn van formidabel hoog niveau, met een zeer 
zachte , volle aanzet en een mooie frisheid. De smaken van 
rijp fruit vermengen zich rijkelijk met het hout en de fluwelige 
tannines. Alles proeft zeer zuiver, energiek en fris. De 
smaken worden nog intenser en complexer naar het einde 
toe. Dit getuigt van enorme klasse en een grote rijkdom! Ook 
de finale is enorm lang. Dit jaar zit de wijn verpakt in een 
speciale fles met gouden letters erop omdat het kasteel de 
100 jarige aanwezigheid van de familie Cuvelier viert. Deze 
fles wordt later zeker een collectie-item. Bovendien waren 
de rendementen veel lager dan gewoonlijk (35.85hl/ha), 
waardoor er dus minder flessen zijn.

64% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 2% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

2nd Grand Cru Classé

6

SPECIAL
EDITION NIEUW

2020

alc. 13,60 %

Pavillon de Poyferré

Dit is de tweede wijn van Ch. Léoville Poyferré, afkomstig 
van speciale percelen die geselecteerd werden voor deze 
wijn en de jonge wijnstokken van op het terroir van de ‘Grand 
Vin’. Deze wijn rijpt 18 maanden op eiken vaten van 2 jaar 
oud. Vergis u echter niet, dit is werkelijk een zeer intense en 
geconcentreerde St. Julien, die kan wedijveren met andere St. 
Juliens! Het team van Ch. Léoville Poyferré vinifieert immers 
ook deze andere ‘Poyferré’ op een onberispelijke manier. Deze 
wijn heeft mij in het verleden reeds vele keren verrast door zijn 
prachtige kwaliteiten.

Zeer intens purper, violette schijn.

Prachtige neus van rijp fruit, kruiden, peper, 
koffie en ceder.

Dit is de eerste keer dat de 2de wijn van Ch. Léoville 
Poyferré in primeur aangeboden wordt. En dit is alvast 
een zeer interessante wijn, want voor een betaalbare 
prijs krijgt u hier een fantastische wijn boordevol 
fijn, sappig fruit, hij zit vol energie, zeer complex, 
kruidig en krokant. De tannines zijn glijdend en het 
fruit zeer lekker. Ook de afdronk is subliem. Heel veel 
kwaliteit voor uw geld!

58% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 10% Cabernet Franc, 
8% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,68 %

Château Léoville Las Cases

Deze cru, eigendom van Hubert Delon, is één van de referenties 
binnen de appelatie, samen met Ch. Ducru Beaucaillou. De 
wijngaard, met zijn beroemde leeuw op de toegangspoort, 
is volledig ommuurd en is één van de meest grootse terroirs 
aan de oevers van de Gironde. De wijn staat volgens mij op 
dezelfde hoogte als de Premier Crus, en kan eindeloos lang 
bewaren, getuige een 1975 die ik onlangs proefde en die nog in 
perfecte staat was!

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens jaarlijkse exceptionele kwaliteit! De scores 
van de wijncritici grenzen aan het maximum! 98-100 
(La Revue du vin de France), 98-99 (James Suckling), 
98-99 (Yves Beck), 96-98 (Wine Advocate)...

81% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 11% Cabernet Franc

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,61 %

Le Petit Lion du Marquis de las 
Cases

Clos du Marquis is wegens zijn constant hoge kwaliteit niet 
langer de ‘2de wijn’ van Léoville Las Cases. Het terroir van Clos 
du Marquis ligt net aan de andere kant van de straat van de 
ommuurde wijngaard van Ch. Léoville Las Cases en heeft bijna 
dezelfde karakteristieken. Ook de leeftijd van de wijnstokken 
van Clos du Marquis is hoog. Le Petit Lion werd gecreëerd als 
tweede wijn van Ch. Léoville Las Cases, en bevat de vruchten 
van de jonge wijnstokken binnen de ommuurde wijngaard (het 
grote terroir van Ch. Léoville Las Cases), die langs de Gironde 
ligt en wordt aanzien als één van de beste terroirs van de 
Médoc. Ook de vinificatie wordt gedaan door hetzelfde team, 
deze tweede wijn is dan ook kopenswaardig!

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant hoge kwaliteit van deze wijn de 
afgelopen jaren en wegens vertrouwen in dhr. Delon 
die jaarlijks sublieme wijnen maakt.

50% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 6% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

12 x 0.75 L

134 - 2020

SAINT JULIEN



2020

alc. 13,18 %

Château Gruaud Larose

Deze 2nd Cru Classé heeft een geschiedenis van 300 jaar en de 
actuele wijngaard bevindt zich nog steeds op dezelfde plaats als 
in 1784 en dus ook zoals toen ze de classificatie maakten van 
de Grands Crus Classes in 1855 (toen werd hij second, net onder 
de premiers). De wijngaard , 82ha uit één stuk rond het kasteel 
geniet van een schitterend terroir met de befaamde “Graves de 
Gunz” (steenafzettingen van de Gironde, 700 000 jaar geleden) en 
is daarmee een perfect terroir voor wijnbouw. Het kasteel behoort 
toe aan de familie Merlaut sinds 1997 en er werd ondertussen 
50% van het terroir heraangeplant met een evolutie naar meer 
Cabernet Sauvignon. De gemiddelde leeftijd van de stokken is 
46 jaar. Het domein is in conversie bio sinds 2019 en er gebeurt 
veel meer perceelsgewijze vinificatie dan vroeger. In de chai ook, 
met eerst een triage op de trieertafel, daarna een 2de met de 
hand bes per bes na de ontrusting en tenslotte een 3de triage 
met het optisch oog. In de chais zelf worden ook de nieuwste, 
ultraperformante technieken gebruikt om de cru zijn kwaliteit te 
geven volgens zijn klassement: 2nd Grand Cru Classé!

Niet geproefd, maar opgenomen in de catalogus 
wegens constant zeer hoge kwaliteit de afgelopen 
jaren. Ch. Gruaud Larose ontplooit zich fantastisch 
na een 10-tal jaar kelderrust, waarna de cabernet 
sauvignon breed geworden is met veel zacht fruit, 
noties van ceder en hout, een sublieme ervaring heb 
ik hiermee gehad!

79% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

alc. 13,44 %

Sarget de Gruaud Larose

Deze tweede wijn biedt u veel plezier. De bessen komen van 
de jongere wijnstokken van het grote terroir van Ch. Gruaud 
Larose, worden manueel geoogst en gevinifieerd door dezelfde 
ploeg. Een echte prijs-kwaliteit wijn!

Niet geproefd, maar aangeboden in primeur wegens 
zijn zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding van deze 
wijn de laatste jaren. Hier vindt u nog een betaalbare 
St. Julien van topkwaliteit.

48% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

2020 - 135

SAINT JULIEN

De beste wijngaarden zijn deze waar de wijnstokken de Gironde 
“zien”. Bemerk ook de kiezel in het terroir.



COUP
DE CŒUR

2020

Château Lagrange

Sinds 1983 is dit magnifieke kasteel met zijn prachtige tuinen 
eigendom van de Japanse groep Suntory, die spectaculaire 
investeringen deed in zowel de wijngaard als de chais en het 
vinificatiemateriaal. Het château ligt aan het begin van Saint 
Julien naast Ch. Branaire Ducru. Het domein omvat nu 117 
ha en de wijn rijpt voor 60% op nieuwe eik. De kwaliteit is jaar 
na jaar consistent zeer goed. Dit jaar werd het optische oog 
gebruikt voor een strenge selectie van de druiven.

Compleet ondoorzichtig purper, schitterende spiegel.

Heerlijke neus van zeer mooi fruit, rijp en zuiver, ook 
noties van fijne tabak.

Slechts 38% van de totale oogst ging in de eerste 
wijn. De selecties waren dus zeer streng en alleen de 
beste percelen mochten erin. Vanaf het begin is de 
wijn dan ook zeer mondvullend, met zeer energieke, 
rijpe cabernets die zeer zuiver proeven en reeds 
zacht. Rode vruchten en zwarte wisselen zich af en 
de wijn ontplooit zich nog meer naar het midden 
en het einde toe. Het sap is krokant, zuiver en rijp. 
De precisie, puurheid en frisheid zijn opmerkelijk dit 
jaar. Ook de afdronk gaat op dezelfde wijze verder. 
Absolute aanrader! Het rendement was historisch 
laag 26,5ha/hl.

74% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 2% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Les Fiefs de Lagrange

Deze tweede wijn, meestal afkomstig van ongeveer 50% van 
de wijnoogst, komt van wijnstokken met een respectabele 
leeftijd van gemiddeld 28 jaar. Dit verklaart de intensiteit van 
de structuur en de complexiteit van de smaak. Deze tweede 
wijn is dus eigenlijk bijna een identiteit op zich met zijn mooie 
structuur en elegantie in het fruit. De concentratie is trouwens 
heel groot en hier krijgt u dus echt veel waar voor uw geld.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant zeer goede kwaliteit voor deze lage 
prijs. 62% van de totale oogst ging in de tweede wijn.

47% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 9% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Château Langoa Barton

Deze schitterende 3ième Grand Cru Classé werd gekocht in 
1821 door de Ierse Hugh Barton, sindsdien is de cru gebleven 
in de familie en Lilian Barton Sartorius, dochter van Anthony 
Barton, dirigeert nog steeds de eigendommen (ook Ch. Léoville 
Barton St. Julien) en Ch. Mauvesin Barton in Moulis. Haar 2 
kinderen, Melanie en Damien, zijn ook zeer toegewijd aan deze 
eigendommen en helpen reeds mee als 10de generatie. Het 
terroir verschilt hier (meer klei) (in vergelijking met Léoville 
Barton) en er is hier meer merlot aangeplant. Maar vergis u niet, 
de gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is ondertussen 35 
jaar en dit geeft zeer intense, krachtige bewaarwijnen met veel 
finesse en complexiteit en een verleidelijk zachte stijl.

Zeer intens purper, violette rand.

Heerlijke, sublieme neus van veel donker fruit, maar 
ook tabak, peperkoeknoties en reglisse.

De concentratie is enorm dit jaar bij Ch. Langoa 
Barton. Men merkt dat de merlots zeer volumineus 
zijn en de cabernets zorgen tevens voor zeer veel 
energie. De smaak is dan ook zeer explosief met 
immens fijn, krokant fruit, donkere vruchten, rijp maar 
fris, kruidig en noties van reglisse en kruidnagel. Het 
is een zeer verfijnde tanninestructuur en de finale is 
zeer lang. Ook hier dus enorm veel kwaliteit voor de 
aangeboden prijs.

53% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot, 9% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,30 %

Château Saint Pierre

Sinds 1982 is deze Cru Classé bezit van Les Domaines Henri 
Martin. Het is schoonzoon Jean Louis Triaud die deze cru de 
jongste jaren naar de top van de appelatie bracht (net zoals hij 
deed met Ch. Gloria). De wijn heeft een ongelofelijke energie en 
kracht zonder zijn fijnheid en precisie te verliezen. Een machtige 
St. Julien die zeker 25 jaar kan bewaren.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Complexe en verfijnde neus met heel veel bramen, 
cassis, zwarte kersen maar ook noties van koffie, 
tabak en reglisse.

Deze wijn bezorgde mij een echt wow-effect, want dit 
is een ware fruitbom van begin tot einde! De cru toont 
meteen zijn overvloedig karakter en de heel verfijnde 
tannines zijn haast niet merkbaar! Wat een St. Julien, 
krachtig, rijk, intens, complex en dit in combinatie met 
elegantie en zachtheid als zijde. Na luchtinname leeft 
hij nog meer op, er komen nog meer fruitimpressies 
bij, maar ook kruiden, peper, reglisse, kruidnagel... Dit 
gaat zo door tot in de finale, die zeer lang blijft hangen! 
De rendementen waren omwille van de droogte laag 
(33hl/ha). Absolute aanrader!

79% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 6% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

136 - 2020

SAINT JULIEN



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,55 %

Château Branaire Ducru

Dit château, gelegen aan de ingang van appelatie, links in St. 
Julien Beychevelle en rechts tegenover Ch. Beychevelle, is 
eigendom van de familie Maroteaux. Het levert jaar na jaar, ook 
in de zwakkere jaren, een magnifieke wijn met veel fruit, frisheid, 
finesse en volume, waar men steeds veel plezier aan beleeft.

Zeer donker purper, ondoorzichtig.

Schitterende neus van bramen en bosbessen, puur en 
expressief, fris met ook kruiden en reglisse.

Ch. Branaire Ducru 2020 bevat alle druivenrassen 
omdat ze allemaal rijp waren en dit een mooie 
complexiteit geeft aan de wijn. Het is dan ook een 
enorme wijn geworden, vanaf het begin tot het einde 
wordt de mond gevuld met zeer veel fijn, sappig fruit 
dat complex proeft, zuiver, kruidig en fris tegelijk. 
Er zit een enorme elegantie in het sap en heel veel 
zuiverheid. Ook de finale is prachtig, smaakvol en 
lekker fris. Deze cru groeit in kwaliteit de laatste jaren 
en de prijs blijft aangenaam voor de aangeboden 
kwaliteit. (rendement 40hl/ha)

58% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 7% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,30 %

Château Talbot

Ch. Talbot heeft een magnifiek terroir, een heuvelrug met 
steenafzettingen (van de Gironde). Het is al lang in handen 
van de familie Cordier en nu zijn het Lorraine en Nancy Cordier 
die er de leiding in handen hebben. Sedert 2007 is er serieus 
geïnvesteerd in het domein en de wijngaard en dit begint zijn 
vruchten af te werpen. Sinds 2008 is Stéphane Derenoncourt 
aangenomen voor adviezen over de vinificatie wat een tweede 
stap betekende in de richting van betere kwaliteit.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Zonnige, rijpe toets, mooi zuiver fruit, mineraal, 
kruiden, chocolade.

Ch. Talbot is een ‘rising star’ bij de St. Juliens. Bemerk 
tevens de hoge proportie cabernet sauvignons dit jaar 
(76% t.o.v. 69% vorig jaar). Deze proeven dan ook zeer 
rijp, elegant en energiek. Vanaf het begin tot het einde 
proeft men delicieus fijn fruit, afwisselend donkere 
vruchten, dan weer kruiden en de frisheid brengt alles 
magnifiek in evenwicht. Het sap heeft een zachte, 
delicieuze smaak en een elegantie tot en met. Ook de 
afdronk is zeer lang, intens en blijft hangen. (35hl/ha)

76% Cabernet Sauvignon, 21% Merlot, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

4ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

alc. 13,30 %

Connétable de Talbot

Deze tweede wijn is voor vele Belgen de favoriete wijn. Hij heeft 
een mooie volheid, finesse en delicatesse van een Saint Julien. 
De smaak is heerlijk mals en zacht. De prijs blijft bovendien 
toegankelijk en de kwaliteit is super.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens de 
zeer interessante prijs-kwaliteitsverhouding! De 
rendementen waren ook hier laag (35hl/ha)

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,43 %

Château Beychevelle

Deze cru, aan het begin van de gelijknamige gemeente en 
appelatie is het eerste château dat u ziet als u de gemeente 
binnenrijdt. Het kasteel is magnifiek, en werd vroeger het 
“Versailles du Médoc” genoemd. In Saint Julien, Beychevelle 
woonde een hoogstaande admiraal. Alle schepen die de 
Gironde binnenvaarden moesten salueren, en deden dat 
door de zeilen te laten zakken “baisser les Voiles”. De naam 
“Beychevelle” zou daarvan afgeleid zijn. Sinds 2011 is het 
kasteel van eigenaars veranderd. Het is nu in handen van Pierre 
Castel (van de gekende négociant handelaar te Bordeaux en 
elders in Frankrijk) en van de Japanse groep Suntory (tevens 
eigenaar van Ch. Lagrange). De wijnen zijn een voorbeeld van 
de perfecte St. Julien: elegant, klasse en finesse. Vanaf 2015 
wordt het optisch oog (laser) gebruikt voor de sortering van 
de bessen. De nieuwe cuverie werd vanaf 2016 in gebruik 
genomen en laten een nog betere, perceelsgewijze vinificatie 
toe zonder pompen en met meer precisie.

Zeer intens purper, violette rand.

Heel expressief zwart fruit, kruiden, floraal, fijne 
tabaksnoties, alles zeer zuiver, ook zwarte chocolade.

Ch. Beychevelle 2020 is een wijn van zeer hoog 
niveau, de cru heeft nu reeds een zeer zachte textuur 
en in het midden zit een heel fijne tanninestructuur die 
bijna niet merkbaar is door het vele, delicieuze sappige 
fruit dat opulent en verfijnd aanwezig is. Het zijn vooral 
donkere vruchten (bramen, cassis, bosbessen) die 
zich vermengen met kruiden (peper, munt, reglisse) en 
toetsen van cacao. Ook de finale is super, delicieus en 
lang blijvend. Een topper binnen de appelatie!

51% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 4% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020 - 137

SAINT JULIEN



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,30 %

Château Gloria

Deze magnifieke cru heeft een wijngaard van 50 ha met 
zijn diepe “graves” van de Girondeafzettingen. De eigenaar, 
Domaines Henri Martin, is tevens eigenaar van Ch. St. Pierre. 
De echte liefhebbers van St. Julien wijnen kennen deze cru als 
één van de beste, niet geklasseerde wijnen uit St. Julien. Mede 
door hun gestaag goede kwaliteit, behoort deze cru nu tot de 
“Union des Grands Crus”. U kunt deze wijn al drinken vanaf 
zijn 5de jaar na oogstdatum en hij heeft een potentieel van 
15 jaar minimum.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus van zwarte vruchten, maar ook 
peperkoek en kruiden (peper, muskaat, kaneel, 
kruidnagel, munt).

Deze zeer complexe neus was al een voorbode van de 
grote kwaliteit van deze cru in 2020! Vanaf de aanzet 
heeft hij zeer mooi fruit dat pittig, kruidig smaakt met 
heel fijne tannines. Net als in de neus ook hier zeer 
veel zwarte vruchten met veel frishied en een toets 
van kruiden en munt. De finale is ook enorm lang en 
blijvend, alweer een teken van de grootsheid van deze 
wijn! Voor deze prijs krijgt u hier werkelijk zeer veel 
waarde! De rendementen waren 34hl/ha.

50% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 11% Petit Verdot, 
4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,57 %

Clos du Marquis

Niet langer de tweede wijn van Léoville Las Cases! Vanaf 
2010 omvat deze cru alle percelen die buiten de ommuurde 
wijngaard van Léoville Las Cases liggen, de andere kant van 
de weg dus. Deze terroirs zijn groots, want ze worden omringd 
door verschillende 2nd Crus van St. Julien en Pauillac. Clos 
du Marquis is een machtige wijn van Hubert Delon, en is veel 
goedkoper dan zijn Léoville Las Cases, maar wordt wel door 
dezelfde ploeg en met dezelfde technieken gevinifieerd. Kan 
ook zeer lang bewaren. Sinds jaargang 2015 wordt, van de 
jonge wijnstokken van de hierboven beschreven percelen, 
een tweede wijn gemaakt, ‘La Petite Marquise’, waardoor 
Clos du Marquis nog intenser en grootser is qua kwaliteit in 
vergelijking met vroeger.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant heel hoge kwaliteit van deze cru 
de afgelopen jaren en de grote klasse waarmee dhr. 
Delon hier wijnen vinifieert, jaar na jaar.

61% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 6% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

alc. 13,30 %

La Petite Marquise

Sedert enkele jaren worden de druiven van de jonge 
wijnstokken van Clos du Marquis apart gevinifieerd, maar 
ze komen dus wel van het grote terroir van Clos du Marquis 
(dat ligt aan de overkant van Léoville Las Cases). Dit terroir 
wordt omringd door twee andere Second Grand Cru Classés! 
Bovendien maakt dhr. Delon op een onberispelijke wijze wijnen, 
en dit jaar na jaar, en zowel op zijn grote domein (Léoville Las 
Cases) als op zijn kleinere domeinen. Deze St. Julien is qua 
prijs-kwaliteitsverhouding zeer interessant.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens de zeer goede reputatie van wijnmaker dhr. 
Delon, die wijnen produceert van heel hoog niveau, en 
hier tegen een scherpe prijs!

42% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 21% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 15,00 %

Château du Glana

Het château werd gebouwd in 1870 door een vooraanstaand 
architect uit Blaye, M. Cayx. Op dat moment was de wijngaard 
slechts 5ha groot. In 1961 koopt Gabriel Meffre Ch. Glana en in 
de daaropvolgende jaren vergroot hij de oppervlakte tot 43ha 
door de aankoop van verschillende percelen van Ch. Lagrange, 
3ième Cru Classé. Vandaag de dag zijn het Ludovic en Julien 
Meffre die aan het roer staan, zonen van Jean-Paul Meffre, die 
sinds 1999 opmerkelijke investeringen deden in de gebouwen, 
vatenkelder en de wijngaard. 40% van de opbrengst gaat in 
de eerste wijn. Ch. du Glana is samen met Lalande Borie bij 
de betaalbaarste St. Juliens, en waar u ook waar voor uw geld 
krijgt. Ch. du Glana is reeds binnen een drietal jaar aangenaam 
en kan minstens 15 jaar bewaren.

Zeer intens purper met violette rand.

Rijk en expressief, zwarte vruchten (kersen en 
bramen), maar ook kruiden en noties van peperkoek.

De zeer kleine, geconcentreerde besjes zorgden 
voor een verlies van 25% productie. Maar dit zorgt 
tegelijkertijd wel voor een enorm intense wijn, met een 
zachte aanzet, en daarna veel energiek en sappig fruit. 
Het geheel is evenwichtig qua alcohol, zuurtegraad en 
tannines. Alles smaakt zeer zacht, intens, rijk en fris. 
Zeer lekker elegant met de zachte kracht van een St. 
Julien! Ook de afdronk is intens, smaakvol en blijvend. 
Topper voor een kleine prijs!

62% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L
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PRIJS
KWALITEIT

2020

Pavillon du Glana

Deze tweede wijn van Ch. du Glana komt vooral van de druiven 
van de jongere wijnstokken en is sneller toegankelijk. Hij rijpt 12 
maand op eik, waarvan 15% nieuwe eik en de rest vaten van 1 
jaar, teneinde een nog betere fruitexpressie te bekomen. Dit is 
een mooie St. Julien voor een heel interessante prijs.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens zeer goede 
prijs-kwaliteitsverhouding.

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,37 %

Château Moulin Riche

De 22 ha wijngaarden hebben een zeer apart terroir, het 
onderscheidt zich van dat van Ch. Léoville Poyferré. Beiden zijn 
eigendom van Didier Cuvelier, die hier twee verschillende St. 
Juliens met twee verschillende stijlen vinifieert. Met zijn lichtere 
consistentie en soepelere tannines is Ch. Moulin Riche sneller 
toegankelijk in zijn jeugd. De oenologe is er een vrouw, Isabelle 
Davin (ex-Poujeaux), die er heel verfijnde wijnen maakt.

Zeer donker purper, ondoorzichtig.

Fantastische neus, rijp, zuiver fruit met reglisse, 
zoethout, kruiden, peper, kruidnagel, munt 
en ceder. Zalig!

Deze wijn bezorgde mij een echt ‘wow’. Voor zo’n 
kleine prijs dergelijke mooie wijn vinden in de appelatie 
St. Julien is niet meer zo makkelijk. De cabernets 
zorgen voor een zeer fijne structuur met heel zacht 
mondgevoel, waarbij het fruit zeer expressief, zuiver 
en energiek de mond compleet vult. Het vermengt 
zich rijkelijk met het hout, de kruiden en noties van 
reglisse. Ook de finale is zeer lang, intens, smaakvol 
en vraagt naar nog een glaasje. Excellente wijn!

65% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 15% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château La Bridane

Wie op zoek gaat naar een betaalbare St. Julien, komt vaak bij 
Ch. La Bridane terecht. Deze cru is één van de kleinste (15ha) 
van St. Julien en is gelegen naast Ch. Léoville Las Cases. Hij 
behoort toe aan de familie Saintout. Voor een zeer lage prijs 
vindt u hier een zeer plezante, fijne St. Julien.

Intens purper, ondoorzichtig.

Heerlijke aroma’s van bramen, bosbessen, 
woudvruchten, maar ook kruiden, 
peperkoek en vanille.

Deze Ch. La Bridane is een zeer mooie St. Julien met 
een zachte aanzet. Daarna een heel mooi midden met 
zeer veel rijp fruit, dat zuiver en intens proeft en ook 
kruiden. Het zijn afwisselend rode en zwarte vruchten 
binnen een heel fijne tanninestructuur. In de afdronk 
krijgen we opnieuw impressies van rijp fris fruit met 
een hint van reglisse. Zeer lekker voor een kleine prijs.

46% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 14% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT NIEUW

2020

Château Moulin de la Rose

De oppervlakte is niet groot, slechts 4.8ha, maar de kwaliteit 
is groots! Het is eigendom van dhr. Guy Delon en is gelegen 
tussen Ch. Lagrange en Ch. Gruaud Larose. Een magnifieke 
St. Julien met zowel stevige structuur als finesse en delicate 
smaak. En dit alles tegen een betaalbare prijs!

Enorm intens, purper violet.

Zeer complexe en expressieve neus van donker fruit, 
peper, reglisse en ceder.

Dit is een prachtige St. Julien want van de meet 
af toont hij zijn rijkdom aan fruit, dat zeer zuiver, 
energiek en gebalanceerd fris proeft. Bovendien is hij 
voorzien van veel diepgang en een prachtige lengte. 
Na luchtinname ontdekt men nog veel meer. Alles 
is zeer mooi in balans en de smaak is zijdezacht 
door de fluwelige tannines. De afdronk is weelderig 
en lang. Absoluut een zeer complexe St. Julien voor 
een kleine prijs!

65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L
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In 1855 werden hier 18 cru’s geklasseerd, waaronder 3 Premier Grand Cru Classés, en dit niet zonder reden. Hier 

zijn de terroirs groots en bevinden zich de topwijnen die de naam en faam van Bordeaux hebben gemaakt. De 

wijnen van Pauillac zijn krachtig, klassiek, puur, geconcentreerd en hebben een mooie evenwichtige frisheid en 

diepte. 

 

Het koele terroir van Pauillac (klei-steen) was een heel groot voordeel in deze warme, droge zomer. Het fruit rijpte 

perfect, wat de wijnen enerzijds een zonnige, rijpe toets geeft terwijl anderzijds het midden van de wijnen vol zit 

van fris, zuiver, levendig en knapperig fruit met een goede aciditeit en soms kruiden en menthol in de afdronk. De 

intensiteit van het fruit is enorm dankzij de heel kleine taille van de cabernets. Ook de structuur van de wijnen is 

stevig maar zeer verfijnd en de finale is uitermate lang. 2020 sluit perfect aan bij de grote jaargangen 2018 en 

2019, helaas is er op sommige kastelen 40% minder wijn. Snel wezen is dus de boodschap.

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD
CARRUADES DE LAFITE
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD
LE PETIT MOUTON DE MOUTON 
ROTHSCHILD
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE BARON
LES GRIFFONS DE PICHON BARON
CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE
   COMTESSE DE LALANDE
PICHON COMTESSE ‘RÉSERVE’
CHÂTEAU DUHART MILON

CHÂTEAU CLERC MILON
CHÂTEAU HAUT BATAILLEY
CHÂTEAU LYNCH BAGES
ECHO DE LYNCH BAGES
CHÂTEAU PONTET CANET
CHÂTEAU PÉDESCLAUX
CHÂTEAU CROIZET BAGES
CHÂTEAU D’ARMAILHAC
CHÂTEAU GRAND PUY LACOSTE
CAISSE VARIATION GRAND PUY LACOSTE
LACOSTE BORIE

CAISSE VARIATION LACOSTE BORIE
CHÂTEAU GRAND PUY DUCASSE
CHÂTEAU LYNCH MOUSSAS
CHÂTEAU HAUT BAGES LIBÉRAL
CHÂTEAU BATAILLEY
CHÂTEAU FONBADET
CHÂTEAU LA FLEUR PEYRABON
CHÂTEAU BELLEGRAVE
CHÂTEAU PIBRAN



OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Lafite Rothschild

Ch. Lafite Rothschild, Premier Grand Cru Classé van 105ha, 
blijft bij de top 3 van de allergrootste Pauillacs. De kwaliteit van 
de wijn van de ploeg van directeur Charles Chevalier is nog 
nooit zo hoog geweest. Bovendien is deze wijn een interessant 
beleggingsobject, zeker als u hem goedkoop koopt in primeur. 
De cru heeft immers op wereldvlak heel wat notoriteit en kan 
later makkelijk op een veiling herverkocht worden.

Niet geproefd, maar aangeboden in primeur wegens 
constante en extreem hoge kwaliteit van deze cru.

92% Cabernet Sauvignon, 7% Merlot, 1% Petit Verdot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

Premier Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020

Carruades de Lafite

De kwaliteit van deze tweede wijn van Ch. Lafite Rothschild is 
de laatste jaren veel verbeterd. Hij kan de vergelijking aan met 
veel eerste wijnen van goedkopere Pauillacs. Op grote kastelen 
bestaat de tendens om zelfs voor de tweede wijn de lat zeer 
hoog te leggen. Beide wijnen moeten de reputatie van het 
château in stand houden. Minder kwalitatieve wijnen worden 
dan ook vaak als derde wijn of in vrac verkocht.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant hoge kwaliteit van deze wijn 
de laatste jaren.

52% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 3% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L

OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Mouton Rothschild

Ch. Mouton Rothschild is de enige cru die sinds het 
klassement van 1855 veranderde van rang. In 1973 werd hij 
immers gepromoveerd van Second Grand Cru Classé naar 
Premier Grand Cru Classé. De cru omvat 78 ha. Ch. Mouton 
Rothschild is, ook dankzij de etiketten die jaarlijks aangevuld 
worden met een foto of tekening van een andere kunstenaar, 
een verzamelobject geworden. Collecties van verschillende 
jaargangen bereiken astronomische waarden op wijnveilingen. 
Zeldzame flessen zijn zeer veel waard. Nieuw zijn de 
transparante cuves, waardoor de ploeg de vinificatie van de 
wijn zichtbaar kan volgen.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant extreem hoge kwaliteit van deze 
wijn de laatste jaren.

84% Cabernet Sauvignon, 13% Merlot, 2% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

Premier Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

BELEGGINGS

WIJN

2020

Le Petit Mouton de Mouton  
Rothschild

Deze prachtige 2de wijn van Ch. Mouton Rothschild is een zeer 
goede benadering van wat de eerste wijn omhelst. Le Petit 
Mouton is enorm intens, komt van hetzelfde terroir en wordt 
door dezelfde ploeg gevinifeerd, alleen zijn de wijnstokken 
jonger. Bemerk het hoge percentage cabernet, waardoor 
ook deze wijn zeer lang kan bewaren (tot minimum 15 jaar 
na oogstdatum).

Niet geproefd, maar opgenomen in ons gamma 
wegens constant hoge kwaliteit van deze wijn 
de laatste jaren.

72% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot, 4% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L
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2020

Château Pichon Longueville Baron

Deze magnifieke 2nd Grand Cru Classé heeft niet alleen het 
mooiste kasteel van de Médoc, ook de wijn behoort tot de 
beste van Pauillac en kan de vergelijking met de Premier Cru’s 
Ch. Mouton Rothschild en Ch. Lafite Rothschild aan. De cru 
is eigendom van Axa Millésimes sinds de jaren ‘80. In 2007 
werden imposante investeringen gedaan in de vergroting en 
verbetering van de kelders en het vinificatiemateriaal, dat zich 
bevindt onder de vijver voor het château. Het terroir, aan de 
ingang van Pauillac, ligt gedeeltelijk tegen dat van Ch. Latour. 
Vandaar de intensiteit en de concentratie, kenmerkend voor 
Ch. Pichon Baron. Het is de directeur Christian Seely die sinds 
2000 de successen aaneen rijgt en de cru naar de top van de 
appelatie bracht.

Compleet ondoorzichtig, bijna inkt!

Zonder walsen reeds zeer expressief: het zwarte fruit 
(bosbessen, bramen, zwarte kersen, woudvruchten) 
springt in de neus, vermengd met kruiden (peper, 
muskaat, kruidnagel) en reglisse.
Vanaf de aanzet ontdekt men een fenomenale wijn, 
waarbij de concentratie van het fruit enorm is en zelfs nog 
stapsgewijs en in trappen groeit naar het einde toe. Het fruit 
proeft rijp, maar beschikt bovenal een fantastische elegantie 
en energie! De structuur is zeer verfijnd, elegant en zacht. 
Deze cru bezorgde mij echt een wow-effect en ik vraag me 
echt af of er nog betere wijn kan gemaakt worden. Ik vind 
dit de perfecte wijn met de kracht van een Pauillac, maar 
tegelijkerijd een zeer grote elegantie, zuiverheid en frisheid 
in het fruit en een legendarische afdronk. Niet te missen in 
uw collectie deze jaargang 2020! Slechts 48% van de totale 
productie ging in deze eerste wijn.

76% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

Les Griffons de Pichon Baron

Les Griffons de Pichon Baron is de tweede wijn van Ch. Pichon 
Baron en omvat ca. 25% van de productie van de 73ha. Sinds 
2020 wordt petit verdot geïntegreerd in de assemblage, wat 
deze wijn meer structuur en een beetje kruidigheid geeft. 
De wijn heeft een extreem hoge kwaliteit, heeft een zekere 
kracht, maar ook een zeer mooie frisheid in combinatie met 
een heel zachte textuur. Deze wijn zal reeds snel aangenaam 
zijn, maar heeft toch een bewaarpotentieel van 20 jaar! 
Het is een zeer mondvullende wijn, met de kracht die u van 
Pauillac verwacht. Deze tweede wijn, afkomstig van het grote 
terroir van Ch. Pichon Baron biedt u enorm veel zuiver fruit, 
en wordt gevinifieerd door dezelfde ploeg en met dezelfde 
aandacht voor detail!

Zeer intens purper met violette rand.

Sublieme neus van afwisselend rode en zwarte 
vruchten, kruiden, vanille, en hints van peperkoek.

Zelfs de ‘tweede wijn’ is een enorme wijn, met een 
zeer intense concentratie rijp, fris en energiek fruit dat 
zeer overvloedig de mond vult op een zeer zachte, 
sensuele manier. Het fruit is dermate present dat het 
nog meer ontploft bij luchtinname. Ook de tannines 
zijn zeer edel en als zijde. De afdronk is heel weelderig, 
kruidig, met noties van rijp fruit en reglisse. Een 
echte lekkernij.

50% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,60 %

Château Pichon Longueville  
Comtesse de Lalande

Deze cru van 85ha heeft een fantastisch terroir, dat paalt aan 
Ch. Latour en Ch. Pichon Baron. Niet alleen is het kasteel 
prachtig, ook de wijn is van kwalitatief zeer hoog niveau! Na 
jarenlang in eigendom van mevr. May-Elaine de Lencquesaing 
te zijn geweest, kwam de cru in 2007 in handen van de familie 
Rouzaud. Zij zijn tevens eigenaar van het champagnehuis 
Roederer. De wijnen van Pichon Comtesse zijn steeds 
weelderig en hebben de laatste jaren steeds meer cabernet 
sauvignon in de assemblage, wat ze extra bewaarkracht geeft. 
Sinds jaargang 2013 vinifieert het château in een nieuwe 
vinificatiekelder met dubbel zoveel cuves en met de nieuwste 
technieken. Deze wijn heeft daardoor veel aan precisie en 
kwaliteit gewonnen. Dankzij deze nieuwe installatie kan er 
perceelsgewijs en per druivenras gevinifieerd worden.

Enorm intens, ondoorzichtig, bijna inkt.

Sublieme en zeer expressieve neus van rijp, fris fruit: 
bramen, cassis, bosbessen, met ook kruiden: peper, 
muskaat, munt, kruidnagel en cederhout.

Net als Pichon Baron, moeilijk om beter te vinden! 
Ch. Pichon Comtesse blinkt uit in zuiverheid, met een 
concentratie fruit die enorm is. Typisch voor 2020 is 
de ongebreidelde elegantie en energie van de cabernet 
sauvignons, die zeer intens en compact zitten in deze 
fantastische wijn. De tannines zijn als zijde, zo rijp en 
verfijnd en geven de wijn een zeer zachte, glijdende en 
delicieuze stijl! Ook na luchtinname groeit de smaak 
nog naar meerdere complexe indrukken. De finale is 
ellenlang, om niet te zeggen oneindig! Absolute top!

77% Cabernet Sauvignon, 17% Merlot, 6% Cabernet Franc

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Pichon Comtesse ‘Réserve’

Het voordeel van deze tweede wijn is dat hij in dezelfde stijl 
gevinifieerd wordt als de eerste, door het team van Nicolas 
Glumineau. De druiven komen van hetzelfde grootse terroir, 
de oogst gebeurt manueel door dezelfde ploeg alsook de 
vinificatie. Enkel de jonge wijnstokken maken hier een verschil, 
maar dat maakt de wijn sneller toegankelijk. Ook is er een 
verschil in de samenstelling.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant zeer hoge kwaliteit van deze wijn 
de afgelopen jaren. Bovendien geeft deze wijn een 
zeer goede impressie weer van de eerste wijn, de 
zeer verfijnde stijl met veel elegantie in het fruit en 
kracht tegelijk.

47% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

6 x 0.75 L
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Château Duhart Milon

Dit château met zijn 77ha is reeds sinds 1963 eigendom van 
Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) en heeft sinds 
2003 een gloednieuwe chais. Deze wijngaard, gelegen tussen 
Ch. Mouton Rothschild en Ch. Lafite Rothschild heeft de 
laatste jaren een gestage kwalitatieve vooruitgang geboekt en 
is een serieuze klassieke Pauillac met voldoende intensiteit. 
Sinds jaargang 2020 wordt deze cru gevinifieerd in een 
vernieuwde vinificatiekelder met 60% meer cuves, wat meer 
perceelsgewijze en preciezere vinificatie en strengere selecties 
toelaat. Dit alles met een nog subliemere wijn tot gevolg.

Niet geproefd, maar aangeboden in primeur wegens 
de constant zeer hoge kwaliteit van deze cru de 
afgelopen jaren. Ik ben grote fan geworden van deze 
wijn sinds ik één van de mooiste ervaringen had met 
deze wijn van jaargang 2010 na 10 jaar kelderrust! 
Wat een complexiteit, diversiteit en lengte. Een 
prachtige intensiteit van smaak dankzij een sublieme 
evolutie van de cabernet sauvignon. Deze 2020 zal 
zeker ook zo hoogstaand zijn, de cabernets waren 
immers zeer rijp en zuiver fris dit jaar! Slechts 65% van 
de oogst ging in de eerste wijn.

72% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Clerc Milon

Dit eigendom behoort sinds 1970 toe aan Baron Philippe de 
Rothschild (Mouton). De wijngaard en chais waren in zeer 
slechte staat. Een volledig nieuwe chais en nieuwe installaties 
hebben het niveau sinds 2007 omhoog gebracht. Heden is het 
een referentie binnen de appelatie.

Zeer intens purper, met schitterende spiegel.

Delicieuze aroma’s van zwarte vruchten, kruiden, 
reglisse en ceder.

Deze cru heeft een sublieme kwaliteit in 2020, net 
als de twee voorgaande jaargangen. Clerc Milon 
2020 blinkt uit door zijn zeer zachte aanzet, gevolgd 
door een immens midden, boordevol energiek veel 
fruit. Zeer precies, fris en het explodeert nog meer 
bij luchtinname, daarnaast zijn de tannines subliem 
en zeer verfijnd. De afdronk is heerlijk met zeer veel 
donkere fruitimpressies, minerale toetsen en een 
hint van reglisse. Een echte ‘Wow’ wijn voor een 
betaalbare prijs.

53% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot, 8% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

NIEUW

2020

La Pastourelle de Clerc Milon

Dit is de tweede wijn van Ch. Clerc Milon. Afkomstig ven een 
selectie wijnstokken van het grote terroir van Ch. Clerc Milon, 
5ième Grand Cru Classé. Hij wordt geoogst, gevinifieerd en 
gebotteld met dezelfde minutieuze zorgen als de eerste wijn: 
oogst met de hand in bakjes, gisting in de kelders van Clerc 
Milon en gerijpt op eiken vaten voor 12 maanden. Deze vaten 
zijn al 1 keer gebruikt voor de eerste wijn. De stijl van de wijn 
is ronder en zachter, en verleidt door de elegante rijkdom van 
aroma’s en smaken. Hij is het resultaat van het vernieuwende 
werk in de wijngaard en in de kelders door het team van Ch. 
Mouton Rothschild. Het is een volle Pauillac met elegantie en 
een zachte textuur.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens heel mooie ervaringen van andere jaargangen 
en het volle vertrouwen in de vinificatie van het team 
van Ch. Mouton Rothschild!

51% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet 
Franc, 1% Carmenère

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,60 %

Château Haut Batailley

Château Haut Batailley ligt gelegen bij het binnenkomen van 
de appelatie Pauillac, en een grote toren “La Tour l’Aspic” staat 
op het terroir, dat pal tegenover Château Batailley ligt en raakt 
aan Château Grand Puy Lacoste en de appelatie St Julien. 
Het terroir is magnifiek 22ha met diepe klei - steentjes lagen, 
afzettingen van de Garonne die ideaal zijn voor de druivenplant. 
De wijngaard is gemiddeld 45 jaar oud en bevat 10000 voeten 
per hectare, wat zeer geconcentreerde bessen oplevert, 
wegens de dichte aanplant. Het domein behoorde lang toe 
aan de familie François-Xavier Borie (Ch. Gr. Puy Lacoste), 
tot zij het verkochten in maart 2017 aan de familie Cazes, 
tevens eigenaars van Ch. Lynch Bages. Zij hebben als intentie 
de cru naar een nog hoger niveau te tillen dan vroeger. Zij 
hebben bovendien een stuk braakliggend terroir nu aangeplant, 
waardoor de cru nu 40ha omvat i.p.v. 22ha vroeger.

Zeer intens purper.

Zeer aromatische en zuivere neus van donkere 
vruchten en kruiden (peper, muskaat, munt) samen 
met een notie van vanille.

Sinds deze cru eigendom is van de familie Cazes, is 
de kwaliteit enorm! Van de meet af aan is de mond 
gevuld met een zachte en zuivere fruitvolle smaak. 
De cabernets proeven rijp en zijn zeer gedistingeerd 
aanwezig, ze zorgen voor een stille kracht en lengte 
in deze wijn. Ze zijn zeer fris en energiek en intens 
aanwezig. De finale is groot, fruitvol, sappig en kruidig 
(peper, munt, reglisse). Bravo!

62% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020 - 143

PAUILLAC



COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,41 %

Château Lynch Bages

Deze cru behoort toe aan Jean-Charles Cazes, die in 2006 het roer van zijn 
vader, Jean-Michel Cazes, overnam. Jean-Michel Cazes heeft zeker zijn 
bijdrage geleverd aan de kwalitatieve wederopstanding van deze Grand Cru 
Classé. Het terroir, magnifiek gesitueerd op het plateau van Bages, is een 
heuvelrug tussen de twee Pichon Longuevilles, Ch. Lafite Rothschild en Ch. 
Mouton Rothschild. Het heeft excellente eigenschappen om grote wijnen te 
produceren. De kwaliteit van Ch. Lynch Bages evenaart de jongste tien jaar 
die van Second Grand Cru Classé, en het bewaarpotentieel is enorm. Een 
absolute aanrader voor zij die de dure Premier Grand Cru Classés niet kunnen 
kopen, maar toch topkwaliteit wensen. Vanaf jaargang 2020 is de eerste 
vinificatie gebeurd in de nieuwe kelders met het nieuwe vinificatiemateriaal. 
Meer dan 10 jaar voorbereiding en 4 jaar werken zijn nodig geweest om deze 
monumentale wijnkelders te bouwen naar een ontwerp van de Chinees-
Amerikaanse architect Chien Chung Pei. Ze hebben zich voorzien in de 
nieuwste vinificatietechnieken, meer triageruimte en meer cuves (80), dit was 
een noodzaak in het streven naar excellentie van het team. Hierdoor heeft 
deze cru meer precisie dan ooit!

Zeer intens, ondoorzichtig purper.

Reeds zonder walsen ruik je noties van fijne tabak. Na het 
walsen geuren van zwarte vruchten, peper, munt, … alles zeer 
verfijnd en subliem!

2020 is de eerste jaargang van Lynch Bages in de volledig nieuwe 
chais, de kwaliteit (die de wijn al had) is nog een trapje hoger dit 
jaar dan vroeger, waardoor deze cru kan tippen aan de kwaliteit van 
de allergrootste! Bij de degustatie was ik mij niet bewust van deze 
verandering van vinificatiekelders. Wel merkte ik op dat dit een 
legendarische Ch. Lynch Bages was, enorm explosief van het begin 
tot het einde. Het fruit vermengde zich continu met noties van 
peper, muskaat, reglisse, kruidnagel en ceder. Maar er was meer! 
Zelden proefde ik dermate fijne en zijdezachte tannines in deze cru 
als in 2020! Alles zat dus magnifiek in elkaar, ook de legendarische 
afdronk. Deze cru heeft zeer veel gewonnen aan precisie!

60% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 4% Cabernet Franc, 
5% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

144 - 2020

PAUILLAC

De Château Lynch Bages 2020 werd voor het eerst gevinifieerd 
in deze spectaculaire nieuwe chais!



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,03 %

Echo de Lynch Bages

Echo de Lynch Bages is de tweede wijn van Ch. Lynch Bages 
en heette vroeger “Haut Bages Averous”. Vanaf 2020 is de 
kwaliteit van deze tweede wijn nog preciezer en delicieuzer, 
want een compleet nieuwe, uiterst performante wijnkelder 
en vinificatiechais werden in gebruik genomen met nog meer 
precisie en zuiverheid in hun fruit dan ooit tevoren. Deze 2de 
wijn rijpt 12 maand in eiken vaten van 1 jaar (die dus al 1 keer 
gebruikt werden).

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Zuivere neus met fijn, rijp fruit, kruidig.

Ook deze tweede wijn werd voor het eerst 
gevinifieerd in de schitterende nieuwe kelders met 
een ultramodern vinificatiesysteem en dubbel zoveel 
cuves, voor nog meer precisie. Dat merkt men in 
het glas! De wijn heeft een zachte aanzet, daarna 
volgt een stevig maar zeer verfijnd tanninekader 
waarbinnen enorm veel fijn delicieus fruit zit. Alles 
proeft zeer rijp, evenwichtig en er is een mooie frisheid 
in het fruit, typisch voor een echte Pauillac. Heerlijke 
afdronk, opnieuw op het rijke en energieke fruit.

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

BIO
DYNAMISCH

BELEGGINGS

WIJN

2020

Château Pontet Canet

Ch. Pontet Canet behoort tot de “Rising Stars” van Pauillac. Hij 
verdient meer dan ooit de titel “Premier Grand Cru Classé”. Het 
prachtige terroir van 80 ha is eigendom van Alfred Tesseron. De 
regisseur van het domein, Jean - Michel Comme staat aan de 
basis van de zeer kwalitatieve ontwikkeling van de cru. Sinds 
2010 werd men volledig biodynamisch gecertifieerd. Zo wordt 
de wijngaard voor een groot deel bewerkt door paarden, om 
de bodem luchtig te houden. De biodynamiek draagt bij tot 
een smaakvollere wijn met spetterend fruit, een stijl die vele 
mensen appreciëren en de laatste jaren bijdraagt tot het succes 
van deze cru. Vanaf jaargang 2017 werd de nieuwe cuverie met 
32 verschillende betonnen cuves van 40 hl in gebruik genomen 
wat zorgt voor nog meer perceelsgewijze vinificatie. Na meer 
dan 30 jaar regisseur te zijn geweest op het domein, besloot 
Jean Michel Comme in mei 2020 om persoonlijke redenen 
ermee te stoppen. Heden is het Mathieu Bessonet die zijn werk 
met glan verderzet.

Zeer intens purper, violette rand.
Reeds in de neus ontdekt men de kwaliteiten van deze 
wijn: expressief veel zuiver en fris fruit (bosbessen, 
bramen, zwarte kersen), maar ook reglisse, zachte 
kruiden en hints van cacao.
Deze heerlijke, zuivere impressies van in de neus ontdekt 
men ook in de mond. Vanaf de inname overweldigt 
het sap de papillen, het fruit dat zeer precies en zuiver 
proeft, barst al het ware open in de mond, zo fris en 
krokant! Daarenboven ontplooit het fruit zich in golven, 
stapsgewijs naar meer nuances en een heerlijke frisse 
en kruidige toets zorgen voor een perfect evenwicht. 
De rijkdom en zuiverheid van het fruit zijn ongehoord! 
En dit alles in combinatie met veel frisheid en finesse. 
Tevens bezit de wijn een opmerkelijke lengte. 
Alweer een legendarische wijn in 2020. Zeker niet te 
missen in uw kelder!

60% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 4% Cabernet Franc, 
4% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,07 %

Château Pédesclaux

Deze cru van 49,70 ha (46,50 ha in productie) behoort sinds 
2009 toe aan Jacky Lorenzetti. Sindsdien is er een kwalitatieve 
verbetering aan de gang en werd de wijngaard in 2010 vergroot 
door de aankoop van de terroirs ‘Milon’ en ‘Mousset’. Vanaf 
jaargang 2014 werd de nieuwe cuverie (die voor de volledig 
100% volgens de principes van zwaartekracht werkt, dus geen 
pompen) in dienst genomen, wat perceelsgewijze vinificatie en 
trage koude voorgisting toelaat. Dit heeft als kwaliteitsvoordeel 
dat er meer tijd is om langzaam en in goede mate kleur 
en aroma’s af te geven aan het sap. Kortom, dit nieuwe 
vinificatiemateriaal laat toe heel verfijnd en kwaliteitsgericht 
te werken, om zo de cru op het niveau te brengen van zijn 
klassement. De eigenaar slaagt hierin zeer goed. Sinds jaargang 
2016 werden de petit verdot en cabernet franc geïntegreerd in de 
eerste wijn, wat zorgde voor extra complexiteit. In 2018 trad de 
dochter Manon Lorenzetti in het familiale bestuur en in 2019 was 
de eerste jaargang in conversie naar bio.

Zeer intens purper met een schitterende spiegel.

Enorm expressieve neus, rijp, zuiver fruit (bramen en 
woudvruchten) maar ook kruiden en reglisse.

Sinds in 2009 dhr. Jacky Lorenzetti dit eigendom 
aankocht, heeft de kwaliteit van deze cru niet 
opgehouden te stijgen op de kwaliteitsladder! 2020 is 
een absoluut hoogtepunt met een enorm volume in de 
mond gedurende gans de degustatie. Hij verwent de 
papillen met zijn zachte aanzet, zijn enorme midden 
vol zuiver, expressief en complex fruit en de delicieus 
krokante stijl (het fruit barst als het ware in de mond, 
zo fris en zuiver) en de kruidige toetsen met een 
menthol hint op het einde maken het plaatje compleet. 
U mag deze wijn zeker niet missen in uw kelder!

56% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 5% Cabernet Franc, 
5% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Croizet Bages

Ch. Croizet Bages dankt zijn naam aan twee broers ‘Croizet’ 
die in de 17e eeuw dit domein stichten, in het hart op het 
plateau van het gehucht “Bages” in Pauillac. De medailles 
op het etiket getuigen van onderscheidingen tijdens de 
wereldtentoonstellingen in 1878 en 1889. Paul Quié, reeds 
eigenaar van een wijngaard in Haut Médoc en grote liefhebber 
van wijn koopt in 1942 deze formidabele cru en vernieuwt 
met veel passie en toewijding de wijngaard. Actueel is het zijn 
zoon Jean-Michel Quié, samen met zijn kinderen Jean-Philippe 
en Françoise die het kasteel runnen en een nieuwe fase van 
renovatie in gang hebben gezet voor het ganse domein, en dit 
zou moeten af zijn in 2024. Ondertussen wint de wijn jaarlijks 
aan kwaliteit en kunt u hier nog een mooie Pauillac kopen aan 
een schappelijke prijs. Eric Boissenot is hier consultant: hij 
adviseert tevens vele andere Grand Cru Classés in deze regio.

Mooi ingekleurd purper.

Bramen, bosbessen en cassis, maar ook 
kruiden en ceder.

Eén van de “Rising Stars” binnen de Pauillac, deze 
Ch. Croizet Bages is een rasechte Pauillac met kracht 
door de zeer fijnmazige tanninestructuur die vol 
zit met rijp en sappig fruit, heel intens en in golven 
aanwezig. Het fruit proeft elegant, zuiver, licht kruidig 
en de wijn heeft een zeer mooie lengte. Een zeer 
hoogwaardige Pauillac aan een betaalbare prijs als u 
dit vergelijkt met de buren!

58% Cabernet Sauvignon, 39% Merlot, 3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020 - 145

PAUILLAC



PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,30 %

Château d’Armailhac

Deze cru van 72ha behoort toe aan Ch. Mouton Rothschild en 
het is dezelfde ploeg die er de vinificatie verzorgt onder leiding 
van dhr. Philippe Dhalluin. Het zeer kwalitatieve terroir bestaat 
voor 80% uit een heuvelrug rijk aan steen (net zoals bij de buren 
Ch. Mouton Rothschild en Ch. Pontet Canet). Het moederhuis 
doet er immers alles aan om de kwaliteit zo hoog mogelijk 
te houden. De wijn heeft de laatste jaren een heel mooie 
constitutie en zeer mooi volume. De prijs blijft betaalbaar.

Diepdonker purper met schitterende spiegel.

Expressief met afwisselend rood (kersen) en zwart 
fruit maar ook gebrande toetsen.

De aanzet is rijk en meteen ontdekt men het perfect 
rijpe fruit rond een zeer fijne tanninestructuur. Het 
fruit (bramen en cassis) mengt zich weelderig met de 
kruiden en reglisse. De afdronk is harmonieus, lang en 
smakelijk fris. Een heerlijke Pauillac, van de makers 
van Ch. Mouton Rothschild, aan een “eerlijke” prijs!

59% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 8% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,20 %

Château Grand Puy Lacoste

Deze prachtige 5ième Grand Cru Classé was van 1932 tot 
1978 eigendom van dhr. Raymond Dupin, daarna kwam hij in 
handen van dhr. François-Xavier Borie, de broer van dhr. Bruno 
Borie die Ch. Ducru Beaucaillou beheert. De naam van Ch. 
Grand Puy Lacoste vindt zijn oorsprong in het Latijn ‘Podium’ 
(Puy) en verwijst naar het magnifieke terroir dat zich als een 
podium uitstrekt op het plateau van Pauillac. De 55ha zijn van 
heel homogene kwaliteit (klei-steen) en liggen naast Ch. Lynch 
Bages. Dhr. François-Xavier is een zeer goed wijnmaker en 
heeft mij, ook in mindere jaargangen, nog nooit ontgoocheld. 
Lees ook onze commentaren op zijn andere wijn (Ch. Lacoste 
Borie). Ch. Grand Puy Lacoste verdient volgens mij een 
hogere klassering en behoort na de Premier Crus (Ch. Lafite 
Rothschild en Ch. Mouton Rothschild) tot de beste Pauillacs. Hij 
verwerft na bewaring een magnifieke volheid en delicaatheid, 
enig in zijn soort.

Zeer intens purper, ondoorzichtig met een 
schitterende spiegel.
Heerlijke neus van donker fruit (cassis, bosbessen, 
zwarte kers) maar ook kruiden en reglisse met florale 
hints van viooltjes.
Dit kasteel blijft traditiegetrouw elk jaar fantastische wijnen 
presenteren! Vanaf de aanzet overweldigt deze complexe, 
sublieme wijn de mond met emmers fris, krokant fruit. Het is een 
zeer volumineuze wijn, met een combinatie van charme, frisheid 
en elegantie binnenin een heel zacht tanninekader. Bovendien 
groeit de smaak nog stapsgewijs naar boven. Dit overtuigt van 
grote kwaliteit. De finale is zeer lang, met veel puur fruit, frisheid en 
kruiden die maar blijven hangen in de mond! Lage rendementen 
31 hl/ha! Een absolute topper in 2020!Voor de liefhebbers van 
deze wijn is er de mogelijkheid een “Caisse variation” te bestellen, 
bestaande uit: 4 flessen, 2 magnums en 1 dubbele magnum van 
deze wijn van 2020 (equivalent van 12 flessen) De prijs van deze 
kist = 12 × flesprijs + 50€ supplement.

76% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,20 %

Caisse Variation Grand Puy Lacoste

Kist bevat 1 dubbele magnum (3l), 2 magnums (1.5l) en 4 
gewone flessen. Een equivalent van 12 flessen. Deze prachtige 
5ième Grand Cru Classé was van 1932 tot 1978 eigendom 
van dhr. Raymond Dupin, daarna kwam hij in handen van dhr. 
François-Xavier Borie, de broer van dhr. Bruno Borie die Ch. 
Ducru Beaucaillou beheert. De naam van Ch. Grand Puy Lacoste 
vindt zijn oorsprong in het Latijn ‘Podium’ (Puy) en verwijst 
naar het magnifieke terroir dat zich als een podium uitstrekt 
op het plateau van Pauillac. De 55ha zijn van heel homogene 
kwaliteit (klei-steen) en liggen naast Ch. Lynch Bages. Dhr. 
François-Xavier is een zeer goed wijnmaker en heeft mij, ook 
in mindere jaargangen, nog nooit ontgoocheld. Lees ook onze 
commentaren op zijn andere wijn (Ch. Lacoste Borie). Ch. Grand 
Puy Lacoste verdient volgens mij een hogere klassering en 
behoort na de Premier Crus (Ch. Lafite Rothschild en Ch. Mouton 
Rothschild) tot de beste Pauillacs. Hij verwerft na bewaring een 
magnifieke volheid en delicaatheid, enig in zijn soort.

Zeer intens purper, ondoorzichtig met een 
schitterende spiegel.

Heerlijke neus van donker fruit (cassis, bosbessen, 
zwarte kers) maar ook kruiden en reglisse met florale 
hints van viooltjes.

Dit kasteel blijft traditiegetrouw elk jaar fantastische 
wijnen presenteren! Vanaf de aanzet overweldigt deze 
complexe, sublieme wijn de mond met emmers fris, 
krokant fruit. Het is een zeer volumineuze wijn, met 
een combinatie van charme, frisheid en elegantie 
binnenin een heel zacht tanninekader. Bovendien 
groeit de smaak nog stapsgewijs naar boven. Dit 
overtuigt van grote kwaliteit. De finale is zeer lang, 
met veel puur fruit, frisheid en kruiden die maar blijven 
hangen in de mond! Lage rendementen 31 hl/ha! Een 
absolute aanrader voor de liefhebbers!

76% Cabernet Sauvignon, 24% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

PRIJS
KWALITEIT

2020

Lacoste Borie

Dit is de tweede wijn van Ch. Grand Puy Lacoste, kwalitatief 
altijd zeer goed. Dhr. François-Xavier Borie presenteert hier elk 
jaar een zeer smaakvolle lekkernij vol fruit die een zachte, ronde 
en elegante smaak heeft. Een ideale partner bij een goed stuk 
rood vlees, dankzij zijn toch redelijk krachtige Pauillacstructuur, 
zonder daarom aan soepelheid in te boeten.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens constant 
heel goede prijs-kwaliteitverhouding. Voor de 
liefhebbers van deze wijn is er de mogelijkheid een 
‘caisse variation’ te bestellen, bestaande uit: 4 flessen, 
2 magnums en 1 dubbele magnum van deze wijn van 
2020 (equivalent van 12 flessen). De prijs van deze 
kist = 12 × flesprijs + € 50 supplement.

56% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 14% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

12 x 0.75 L

146 - 2020

PAUILLAC



PRIJS
KWALITEIT

2020

Caisse Variation Lacoste Borie

Kist bevat 1 dubbele magnum (3l), 2 magnums (1.5l) en 4 
gewone flessen. Een equivalent van 12 flessen. Dit is de tweede 
wijn van Ch. Grand Puy Lacoste, kwalitatief altijd zeer goed. 
Dhr. François-Xavier Borie presenteert hier elk jaar een zeer 
smaakvolle lekkernij vol fruit die een zachte, ronde en elegante 
smaak heeft. Een ideale partner bij een goed stuk rood vlees, 
dankzij zijn toch redelijk krachtige Pauillacstructuur, zonder 
daarom aan soepelheid in te boeten.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens constant 
heel goede prijs-kwaliteitverhouding.

56% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 14% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

2de wijn

2020 - 147

PAUILLAC

De nieuwe vinificatiekelder van Château Lynch Bages. 



148 - 2020

PAUILLAC

Château Grand Puy Lacoste behoort bij de toppers van de appelatie.



PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Grand Puy Ducasse

Deze cru van 40 ha behoort toe aan Credit Agricole die moeite 
noch kosten bespaarde de afgelopen jaren om de cru te hijsen 
naar de hoogste regionen van de appelatie, zijn klassement 
waardig! In april 2021 werd het kasteel (volgens een studie 
van “wine lister”) verkozen in de top 10 als “beste progressie 
in termen van kwaliteit”. De laatste 2 jaren was het kasteel 
nummer 2 in “evolutie van de notoriteit van het merk”, na Ch. 
Belair Monange! De wijngaard is verdeeld over 60 percelen in 
Pauillac met 11 verschillende types terroirs die raken aan de 
grootste namen van Pauillac: Latour, Mouton, Pichon Baron, 
Lynch Bages, Pontet Canet en Grand Puy Lacoste. Wat maakt 
dat het terroir de diversiteit van de terroirs representeert. Sinds 
2016 worden geen schadelijke producten meer gebruikt en 
werd de HVE (Haute Valeur Environnementale) certificatie 
bereikt. Actueel is 40% in conversie naar Bio. Ch. Grand Puy 
Ducasse levert enorm veel kwaliteit voor zijn prijs!

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Sublieme neus met veel zwarte vruchten vermengd 
met frisheid, kruiden (peper, muskaat) maar ook hints 
van fijne tabak.

De rijke neus was een voorbode van een prachtige 
wijn: ook hier die mooie rijpe aanzet met veel zwart 
fruit, fris, energiek, levendig, precies, rijp geplukt met 
een fijne gepaste houtlagering. Alles proeft zacht en 
evenwichtig. De finale is lang, blijvend en complex, 
dit belooft een zeer mooie toekomst! “Rising Star” 
in Pauillac en voor deze kleine prijs krijgt u een zeer 
grote kwaliteit! 2020 is de 200ste oogst op het domein 
en het nieuwe etiket moet de heropleving van de cru 
op het niveau van kwaliteit illustreren.

55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,00 %

Château Lynch Moussas

Deze cru is al sinds 1919 in handen van de familie Castéja. 
Momenteel is de leiding in handen van Philippe Castéja, die 
met behulp van Denis Dubourdieu de cru opnieuw de goede 
weg op gezet heeft, richting de top. In 2001 werd een tweede 
wijn gelanceerd. Ook de werken in de wijngaard werpen de 
laatste drie jaar ten volle hun vruchten af. Daarnaast blijft 
de prijs zeer eerlijk voor de hier geboden kwaliteit. Sinds 
2013 wordt er gevinifieerd met meer precisie en in een 
complete nieuwe chais.

Intens purper met violette schittering.

Sublieme neus van bosbesjes, zwarte kersen, cassis 
en hints van kruiden en reglisse. Dit alles zeer zuiver!

Wat zijn de Pauillacwijnen mooi dit jaar! Ook deze 
Ch. Lynch Moussas heeft een zachte, haast romige 
aanzet met daarna een heel fijne structuur van 
tannines die zeer zacht zijn. In het midden zit hij 
boordevol sappig en krokant fruit dat rijp proeft en 
tegelijk zeer fris. Dit wordt een echte lekkernij na een 
7 tal jaar kelderrust als deze mooie cabernets zich 
verder zullen ontplooien! De afdronk is magnifiek 
en vraagt gewoon naar meer! Evenwicht, lengte en 
elegantie gaan hier hand in hand. Een echte aanrader!

72% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

2020

Château Haut Bages Libéral

Deze Grand Cru Classé is eigendom van Claire Villars-Lurton 
(net als Ch. Ferrière). Het terroir van 30ha bestaat uit deels 
terroir van steentjes (op het plateau van Bages) en een stuk klei-
kalk terroir, welke zeldzaam is in Pauillac en vooral frisheid en 
elegantie geeft aan de wijn. Het eerste stuk ligt rond het kasteel, 
het tweede tegenover Ch. Pichon Comtesse (naast Ch. Latour) 
en het derde op het plateau van Bages. Het zijn dus excellente 
percelen die een wijn geven met stevige structuur maar ook 
met een zekere elegantie en zuiverheid in het rijke fruit. De cru 
is biologisch gecertifieerd en in conversie naar biodynamie. 
Het is ook de enige geklasseerde cru die rijpt op 20% ‘jarres de 
porcelaine de Limoges’, gebakken klei amforen van porselein, 
waardoor de fruitexpressie nog groter is. De overige 80% rijpt 
op eiken vaten (40% nieuw en 40% van 1 wijn). Dit is een ‘rising 
star’ binnen de appelatie en ik houd enorm van de zuivere stijl.

Zeer donker purper, violette rand, ondoorzichtig.

Expressieve en heerlijke neus van zuiver fruit (zwarte 
kers, bramen) maar ook muskaat, witte peper, ceder 
en tabaknoties.

Deze cru is fenomenaal verbeterd de laatste 3 
jaar en op de juiste weg! De leegte van weleer in 
de middensmaak is er niet meer. Vanaf de aanzet 
is de smaak zeer overvloedig, vervolgens ontdekt 
men enorm veel fruitimpressies in het energieke, 
levendige en krokante fruit en dit groeit nog naarmate 
de degustatie vordert! De textuur is nu al zeer zacht, 
nochtans zijn er tannines, maar die zijn werkelijk 
zeer verfijnd en edel. We merken tevens een heel 
grote precisie en zuiverheid in het fruit. De finale is 
heerlijk en opnieuw op het levendige, sappige fruit met 
kruidige toetsen en gepaste frisheid. Bravo!

78% Cabernet Sauvignon, 22% Merlot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L

2020

alc. 14,00 %

Château Batailley

Het château is sinds 1961 eigendom van de familie Castéja 
(ook eigenaar van Ch. Trotte Vieille en Ch. Lynch Moussas). 
Heden heeft Philippe Castéja de leiding over het domein. 
De wijngaard is 58ha groot met een gemiddelde leeftijd van 
40 jaar. Ch. Batailley is een magnifieke wijn die zich volledig 
ontplooit naarmate hij veroudert (na 10 jaar). Bemerk het 
uitzonderlijk hoge aandeel cabernet sauvignon (60%), deze 
druiven waren in perfect rijpe staat.

Zeer donker purper, ondoorzichtig.

Heel mooie noties van zwart fruit maar ook 
peperkoekhints.

Deze wijn impressioneert door zijn rijke en krachtige 
constitutie, die vol zit met extreem veel fijn, fris en 
zuiver fruit, dat groeit in golven naar het einde toe! 
De donkere vruchten vermengen zich weelderig met 
kruiden en frisheid en het hout is perfect gedoseerd. 
Ook de tannines zijn extreem goed van kwaliteit en 
zijdezacht. De finale is lang, intens en zeer complex. 
Bravo!De rendementen waren laag 32hl/ha. De 
eerste wijn is slechts 55% van de totale productie, 
strenge selectie dus!

60% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 2% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

5ième Grand Cru Classé

12 x 0.75 L
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Château Fonbadet

Ch. Fonbadet is een kleinere Pauillac van ongeveer 8ha met 
schitterende terroirs: 4ha gelegen naast Ch. Latour en Ch. 
Pichon Comtesse, 3ha bevinden zich naast Ch. Lynch Bages en 
1ha is omringd door Ch. Mouton Rothschild. Pascale Peyronie 
(juriste van opleiding) heeft vandaag het bestuur in handen en 
dit na 10 jaar naast haar vader te werken. De familie Peyronie 
heeft reeds 3 eeuwen lang het eigendom in handen. Sinds 2015 
is Michel Rolland adviseur van het domein. Een volledige studie 
van de wijngaard werd ondernomen, proeven van de bessen 
om te zien of ze optimaal rijp zijn en een volledige vinificatie 
in kleine ‘barriques’ (vaten 225l) die 3 maal per dag gedraaid 
worden, ... Dit alles zorgt voor een wijn met veel meer vettigheid 
en volume fruit dan vroeger, het fruit smaakt nu zeer rijp en 
zacht. Pascale Peyronie wil van haar château een juweeltje 
maken binnen de appelatie.

Mooi intens purper.

Expressieve neus met noties van zwarte kersen, 
cassis en bramen, maar ook hints van geroosterd 
brood en koffie.

Deze cru heeft een zachte, haast romige aanzet met 
zeer veel fris, krokant en elegant fruit dat rijkelijk de 
mond vult en verpakt zit in een heel fijn tanninekader 
van zeer hoog niveau. De fruitsmaken, gaande 
van zwarte kersen naar cassis en woudvruchten 
vermengen zich rijkelijk met de fijne structuur en 
de kruidige toetsen. Alles proeft zeer evenwichtig, 
rijp, fruitvol en fris tegelijk. Nadien volgt nog een 
smaakvolle finale met opnieuw dat mooie, frisse fruit. 
Zeer veel waar voor uw geld! Wie deze cru nog nooit 
probeerde moet dit zeker eens doen.

75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT NIEUW

2020

alc. 13,50 %

Château La Fleur Peyrabon

Deze heel kleine cru van 4ha 86a is gelegen in de gemeente 
Saint Saveur Pauillac en behoort toe aan de familie Patrick 
Bernard die er samen met dhr. Xavier Michelet passioneel 
en toegewijd authentieke wijn produceert met een elegante, 
zijdezachte structuur en tevens gekenmerkt door de fruitvolle 
en frisse stijl, typisch voor een Pauillac wijn. Gezien de 
kleine oppervlakte van de cru, kan de eigenaar dit terroir 
onderhouden als ‘een eigen moestuintje’. De kwaliteit van de 
wijn is opmerkelijk, zeker tegen de aangeboden prijs! Lees ook 
eens de commentaren van Ch. Peyrabon bij de afdeling ‘Haut 
Médoc’ een andere wijn die ze ook produceren. Deze Pauillac is 
uiteraard de meest intense en krachtigste wijn van de twee met 
de meeste complexiteit.

Zeer intens purper, mooie spiegel.

Prachtige neus van zuiver, precies fruit (zwarte 
vruchten) maar ook hints van peperkoek en kruiden.

Na een zachte, rijpe aanzet volgt een opmerkelijke 
en complexe middensmaak vol rijk, energiek, sappig 
fruit met toetsen van peper, kruidnagel, muskaat 
en reglisse en een zeer gepaste frisheid. Alles 
smaakt zeer lekker, delicieus en complex met veel 
verschillende fruitimpressies. Ik was verrast door de 
prachtige kwaliteit maar vooral ook toen ik de prijs 
zag want hier krijg je pas echt waar voor uw geld. 
De afdronk was heerlijk, zeer fruitvol en blijvend. 
Slechts 1770 kisten van 12 gemaakt dit jaar voor de 
hele wereld! De rendementen waren laag 37,2hl/ha. 
Snel wezen dus!

58% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,50 %

Château Bellegrave

Ch. Bellegrave is een zeer klein kasteel met een wijngaard van 
8.35ha gelegen naast de grote namen. De bodem bestaat uit 
stenen en klei (afzetting van de Gironde), typisch voor Pauillac. 
De eigenaars zijn de broers Ludovic en Julien Meffre, die hier, 
net als op hun ander eigendom Ch. du Glana, een perfecte 
wijn maken voor een zeer aanvaardbare prijs. De wijn rijpt 12 
maanden op eik en er wordt ook een tweede wijn gemaakt om 
de kwaliteit van de eerste wijn te verhogen.

Niet geproefd, maar opgenomen in ons aanbod 
wegens constant zeer goede kwaliteit voor de 
aangeboden prijs. De kleine besjes (door de droogte) 
hebben gezorgd voor 25% minder wijn maar wel zeer 
geconcentreerd sap. (rendement 40hl/ha).

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Pibran

Sinds 1987 behoort dit kasteel van 17ha toe aan Axa - 
Millésimes, die eveneens eigenaar is van Ch. Pichon Baron 
Longueville en Ch. Petit Village in Pomerol. Vandaag is het 
Christian Seely die er directeur is en Dhr. Jean-René Matignon 
vinifieert er (net als op Ch. Pichon Baron) met zin voor perfectie, 
de wijn. De vinficatie gebeurt in de nieuwe cuverie die zich bij 
het château bevindt. Vroeger gebeurde de vinficatie bij Ch. 
Pichon Baron. De wijngaard bevindt zich op de heuvelrug van 
Ch. Pontet Canet en Ch. d’Armailhac. De aanplant is bijna 
egaal verdeeld: 50% merlot en 50% cabernet sauvignon. 
Dit kasteel is opgenomen in ons gamma wegens zijn zeer 
interessante kwaliteiten de laatste jaren en steeds tegen een 
zeer schappelijke prijs.

Intens purper, ondoorzichtig.

Zwarte vruchten, kruiden en fijne tabak.

Deze vaste waarde in ons aanbod is een heel 
smaakvolle Pauillac met zeer mooie aanzet. Het 
midden is gevuld met een heel mooi volume rijp doch 
fris fruit, dat krokant proeft (het barst in de mond) 
met een zeer mooie volheid en lekkere frisse toetsen 
van het terroir. Ook de finale gaat verder op dit elan. 
De textuur is zeer zacht voor een Pauillac en het fruit 
reflecteert de warme, droge zomer of een fris terroir, 
ideaal in evenwicht dus. Aanrader, zeer mooie kwaliteit 
voor weinig geld.

55% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

150 - 2020
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De wijnen van St. Estèphe zijn uitzonderlijk en extreem harmonieus dit jaar! Het koele terroir met de diepe klei 

was, net als vorig jaar een dubbel voordeel: de wijnstok kreeg in deze zonnige, droge zomer een zeer goede 

watertoevoer, waardoor de rijping mooi verder ging en anderzijds behielden zowel de merlot als de cabernet 

sauvignons een zeer mooie frisheid. De cabernets, door de droogte zeer klein en met dikke pel, zijn ongelofelijk 

krachtig en karaktervol, terwijl de merlots overvloedig en rijp zijn en tegelijkertijd ook fris proeven. Optimaal 

dus. Het geheel zorgt dan ook voor een sublieme harmonie in deze St. Estèphes die krachtig en rijp proeven in 

combinatie met opulentie en frisheid, wat niet altijd samen voorkomt. Ch. Cos d’Estournel, Ch. Calon Ségur en 

Ch. Montrose maken hier topwijnen in 2020, die grenzen aan de perfectie. Maar ook betaalbaardere kastelen 

presenteren hier in 2020 fantastische wijnen!

CHÂTEAU COS D’ESTOURNEL
LES PAGODES DE COS
CHÂTEAU MONTROSE
LA DAME DE MONTROSE
CHÂTEAU CALON SÉGUR
LE MARQUIS DE CALON SÉGUR
CHÂTEAU LAFON ROCHET
CHÂTEAU COS LABORY

CHÂTEAU HAUT MARBUZET
CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ
CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR
CHÂTEAU MEYNEY
CHÂTEAU LE BOSCQ
CHÂTEAU PETIT BOCQ
CHÂTEAU LILIAN LADOUYS
CHÂTEAU CLAUZET

CHÂTEAU CAPBERN
CHÂTEAU LE CROCK
CHÂTEAU ANDRON BLANQUET
CHÂTEAU LA HAYE
CHÂTEAU DE CÔME
CHÂTEAU TOUR DE PEZ
CHÂTEAU SÉGUR DE CABANAC



OUT
SIDER

BELEGGINGS

WIJN

2020

alc. 13,46 %

Chateau Cos D’Estournel

Ch. Cos d’Estournel is een 2nd Grand Cru Classé die zijn titel 
verdient. Hij wordt aanzien als één van de grootste Grand Cru 
Classés uit de Médoc na de Premier Grand Cru Classés. Hij 
combineert kracht met elegantie en sensuele zachtheid. Grote 
jaren kunnen 20 jaar bewaren. Het domein behoort sinds 2000 
toe aan Michel Reybier, ook gekend voor zijn luxehotels in o.a. 
Dubai, waar men steevast een flesje Cos d’Estournel in de suite 
krijgt geserveerd. Ook in St. Estèphe is er nu een luxehotel. 
Het château heeft een ultramodern vinificatiesysteem volgens 
het principe van de zwaartekracht. De prijs lijkt op het eerste 
zicht hoog, maar de kwaliteit is enorm (vergelijkbaar met Ch. 
Lafite Rothschild en Ch. Mouton Rothschild). Hiermee rekening 
houdend is de prijs zeker interessant.

Enorm intens, schitterende spiegel.
Heel complexe neus van rijp fruit (bramen, bosbessen, 
cassis, woudvruchten) maar ook mooie kruiden 
(peper, kruidnagel) en minerale toets.
Vanaf de aanzet heeft deze wijn een verrassend zachte 
smaak die in het midden in evenwicht wordt gebracht 
door een enorme hoeveelheidfris, krokant fruit dat sappig 
en kruidigproeft. Het geheel explodeert nog meer na 
luchtinname. Wat een wijn! 2020 heeft hier enerzijds een 
zonnige kant maar anderzijds ook een opmerkelijke frisheid, 
een zeer leuke en indrukwekkende combinatie. Ook de 
afdronk is enorm lang en blijvend. ‘Een wonderbaarlijke 
harmonie tussen rijkdom en frisheid, een echt model van 
terroirexpressie’, aldus de eigenaar Michel Reybier die reeds 
20 jaar aan het hoofd staat van deze topcru. Dit wordt dit 
jaar gevierd met een speciale fles met gouden belettering. 
Een collectors’ item dat in waarde zal stijgen in de toekomst!

62% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

SPECIAL
EDITION

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,28 %

Les Pagodes De Cos

De naam van de tweede wijn verwijst naar de belletjes 
(Pagodes) die aan de torentjes van dit oosters geïnspireerde 
château hangen. De kwaliteitseisen van het château liggen 
dermate hoog, dat de kwaliteit ervan kan rivaliseren met die 
van sommige eerste wijnen van andere St. Estèphes. Gezien 
de concentratie kan deze Pagodes zeker probleemloos 15 jaar 
bewaren. Sinds de creatie van de tweede wijn in 1994 is deze 
afkomstig van een apart, nauwgezet afgebakend terroir die 
ondertussen wijnstokken heeft met een gemiddelde leeftijd 
van 35j, wat de intensiteit en complexiteit van deze tweede 
wijn verklaard.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Rijpe neus, crème de cassis, maar ook zwarte 
vruchten en kruiden.

De aroma’s van de neus zetten zicht verder in de 
mond. Na een zachte, rijpe aanzet (cassis), volgt 
zeer veel krokant sap met kruidige toetse en een zeer 
evenwichtige frisheid. De tannines zijn er maar, wel 
van heel hoog niveau waardoor men ze niet opmerkt. 
Zo zacht en teder zijn ze. Ook de finale blijft zacht en 
fris tegelijk, met heel veel fruit. Een prachtige wijn, een 
echte lekkernij.

58% Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 4% Cabernet Franc, 
4% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2de wijn

12 x 0.75 L
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2020

alc. 13,40 %

Château Montrose

Deze magnifieke cru uit St. Estèphe behoort samen met 
Ch. Cos d’Estournel en Ch. Calon Ségur tot de beste van 
de appelatie! Het was lange tijd eigendom van de familie 
Charmolüe, maar werd in 2006 verkocht aan de broers 
Olivier en Martin Bouygues (Telecom). Er vonden sindsdien 
indrukwekkende werken plaats in de chais, die volledig 
vernieuwd werden. Op 10 april 2012 werd Hervé Berland (ex-
Mouton Rothschild) aangeduid als vervanger voor de algemene 
directie en Jean-Claude Berrouet (ex-Pétrus) als consultant 
voor de vinificatie. Een verandering van stijl wat een Ch. 
Montrose oplevert met ongelofelijke precisie in het fruit en een 
ragfijne structuur.

Zeer intens purper, violette schijn.

Sublieme neus van zuiver en precies fruit 
(zwarte vruchten), kruiden (muskaat, peper) en 
hints van menthol.
Deze topcru had trossen die 10% tot 20% kleiner 
waren door de droogte, maar die wel in magnifieke 
sanitaire staat werden binnengehaald! In de mond 
proeft men dan ook vanaf de aanzet een zeer intense 
wijn die een opmerkelijke finesse in de tannines heeft 
en emmers vol rijp, fris, krokant fruit. Vult stapsgewijs 
en overvloedig de mond. De verfijning in combinatie 
met de concentratie, zuiverheid en evenwicht zijn 
ongelofelijk en getuigen van extreem grote klasse. 
Ook een zeer mooie kruidigheid en de leuke frisse 
toetsen (salinité of zout) zorgen voor een heerlijke 
afdronk die vraagt naar meer van dit lekkers. Een 
echte wow-wijn in jaargang 2020!

71% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 5% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2030 - openen voor 2055

2nd Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,60 %

La Dame de Montrose

La Dame de Montrose is in de meeste jaren zeer kwalitatief, er 
gaat namelijk slechts 41% in de tweede wijn (37% in de eerste). 
De resterende 22% wordt in vrac verkocht. Hierdoor zijn beide 
wijnen zeer kwalitatief. Bemerk het hoge percentage cabernet, 
dat toch een mooie structuur en kracht aan deze 2de wijn geeft.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Fris fruit, donkere vruchten, kruiden.

Deze 2020 is een prachtige tweede wijn met heel fijne 
tannines, een zeer mooie middensmaak boordevol 
intens fris fruit dat krokant en licht kruidig proeft. De 
textuur is zeer glijdend. Proeft nu reeds heerlijk en 
zal nog mooier worden in de toekomst. Het is een 
St. Estèphe met kracht, zuiver fruit en een heerlijke 
frisheid, op een sensuele en zachte wijze gevinifieerd! 
Heerlijke afdronk met opnieuw veel fris, krokant 
fruit en kruiden.

49% Merlot, 44% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot, 
3% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

2de wijn

12 x 0.75 L

2020 - 153
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2020

alc. 13,80 %

Château Calon Ségur

Deze magnifieke cru uit St. Estèphe was vroeger eigendom 
van mevr. Capbern Gasqueton. Na haar overlijden in 2012 
werd het château verkocht aan de verzekeringsmaatschappij 
Crédit Mutuel Suravenir voor een gigantisch bedrag. Laurent 
Dufau werd op 15 maart 2013 benoemd als gerant, na stages 
te hebben gedaan bij Ch. Lafite Rothschild en zes jaar te 
hebben gewerkt als directeur bij de négociant Ballande et 
Meneret. Vincent Millet blijft technisch directeur. Er zijn grote 
werken gepland in zowel de wijngaard als de cuverie om de 
kwaliteit nog hoger te brengen dan nu reeds het geval is. Vanaf 
jaargang 2014 zit Ch. Calon Ségur in een nieuwe, zwaardere 
fles die conish is (boven breder dan onder). Ook het etiket 
werd vernieuwd, alsook de capsules. De houten kisten werden 
verbeterd om zo hun zoektocht naar het excellente te illustreren 
en te benadrukken.

Niet geproefd, maar aangeboden in primeur omdat 
deze cru mij nog nooit heeft ontgoocheld de 
afgelopen 10 jaar. De productie is wegens de droogte 
30% lager dan vorig jaar, snel wezen is de boodschap!

78% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

3ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,60 %

Le Marquis de Calon Ségur

Bij Ch. Calon Ségur gaat slechts 45% in de eerste wijn en 50% 
in deze tweede wijn (de rest gaat in een derde wijn, genaamd 
St. Estèphe de Calon Ségur). Deze tweede wijn geeft meer 
voordeel aan de merlot en rijpt 17 maand op 30% nieuwe eik, 
de rest op eik van 1 jaar. Het is een zeer mooie wijn voor een 
goede prijs, met een zeer charmant, fruitig karakter in een 
verfijnde maar voldoende intense stijl.

Niet geproefd, maar opgenomen in het aanbod 
wegens constant zeer hoge kwaliteit voor deze prijs 
en wegens de exceptionele kwaliteit van de wijnen van 
St. Estèphe in 2020 in het algemeen.

50% Merlot, 49% Cabernet Sauvignon, 1% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

2de wijn

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT
COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,50 %

Château Lafon Rochet

Hier heeft men onder leiding van Guy Tesseron, ter vervanging 
van de oude verwaarloosde gebouwen, in 1960 een magnifiek 
okergeel kasteel gebouwd. Guy Tesseron is overigens de 
broer van Alfred Tesseron van Ch. Pontet Canet. Vandaag is 
het Basile Tesseron, kleinzoon van Guy en zoon van Michel 
die er sinds 2008 de leiding heeft. De wijngaard, 45ha groot 
uit één stuk, situeert zich op een magnifieke heuvelrug van 
klei en steen, gelegen tussen Ch. Lafite Rothschild en Ch. 
Cos d’Estournel. Het is een zeer klassieke St. Estèphe die 
na een deugdoende kelderrust van ca. 10 jaar fantastisch 
lekker wordt. Vanaf jaargang 2020 ontwikkelt het domein een 
agro-ecologisch project, met een voorziene aanplant van 3500 
bomen en struiken in de wijngaard en de aanplant van meer 
dan 4 km hagen rond de wijngaard.

Zeer intens purper, ondoorzichtig, violette rand.

Sublieme neus met heel zuivere noties van bramen 
en bosbessen, woudvruchten en rijpe zwarte kersen 
maar ook kruiden, reglisse en hints van peperkoek. 
Zelfs florale toetsen. Delicieus!

Twee keer geproefd, eenmaal in Brussel en één keer in 
Vleteren en telkens op consistente wijze verrast door 
de kwaliteit! Dit is een echte wow-wijn in 2020. En nog 
meer wow als u de prijs ziet! Dit is de meest complete 
Ch. Lafon Rochet van de afgelopen jaren, met een 
warme aanzet en een heerlijk midden, boordevol 
energiek, sappig fruit met kruiden en reglisse. Ook de 
afdronk is ellenlang en getuigt net als de neus van 
gigantische klasse!

61% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 3% Cabernet Franc, 
3% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

4ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,26 %

Château Cos Labory

De naam ‘Cos’ komt van het gehucht Caux, wat heuvel van 
stenen betekent. Dit verwijst naar de 18 ha grote heuvelrug die 
tegelijk het terroir van deze mooie cru is. Sinds meer dan een 
halve eeuw is deze cru in handen van de familie Audoy, die in 
functie van het millésime hun vinificatie wat aanpassen, om 
een zeer krachtige maar steeds elegante en aangename St. 
Estèphe te bekomen. De wijn rijpt voor 50% in nieuwe barriques, 
de rest in vaten van 1 jaar.

Zeer intens purper met violette rand.

Enorm verfijnde neus van cassis, bramen, donkere 
kersen, maar ook peperkoek en ceder. Heerlijk!

Persoonlijk altijd één van mijn favoriete wijnen 
binnen de appelatie, omdat hij kracht combineert 
met elegantie en finesse. Het sap is van de meet af 
aan zeer rijp en rijk aan complexe fruitimpressies, 
maar ook kruiden. De tannines zijn zeer edel en fijn, 
het fruit gaat er sappig en energiek over. Ook de 
afdronk is lang, zeer rijk aan fruit en aanhoudend. 
Heerlijk! Bravo aan de familie Audoy, die de prijs heel 
redelijk hout voor deze topkwaliteit! De rendementen 
waren laag, 30hl/ha.

48% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2045

5ième Grand Cru Classé

6 x 0.75 L

154 - 2020

SAINT ESTÈPHE



COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,50 %

Château Haut Marbuzet

Dit château, magnifiek gelegen naast Ch. Montrose en aan 
de rand van de Gironde, behoort toe aan dhr. Henri Dubosq. 
Hij wordt tevens geholpen door zijn zonen Bruno en Hughes. 
De wijngaard is ongeveer 69ha groot en is zeer dicht beplant, 
namelijk 9000 wijnstokken per ha, waardoor elke wijnstok 
zeer weinig maar heel intense bessen produceert. De wijn is 
hierdoor voorzien van een magnifieke concentratie en is hij ook 
gekend voor zijn magnifieke rondeur en soepelheid.

Compleet ondoorzichtig, bijna inkt.

Expressieve en sublieme neus van zwart fruit (cassis, 
bosbessen, bramen) maar ook kruiden en fijne noties 
van sigarenkistjes en tabak. Heerlijk!

Dhr. Henri Dubosq vinifieert hier voor de 59e keer. ‘De 
beste wijn van mijn leven en het kleinste rendement 
(30hl/ha) dat ik ooit gekend heb’ aldus dhr Dubosq. De 
natuurlijke rijkdom aan tannines heeft ervoor gezorgd 
dat er geen ‘vin de presse’ werd toegevoegd dit jaar 
aan het sap. Ik geef toe dat deze Ch. Haut Marbuzet 
2020 inderdaad één van de beste is die ik ooit proefde. 
Zijn enorme aanzet met mooi rijp fruit, vermengd met 
kruiden en reglisse, blijft maar groeien en exploderen van 
het begin tot het einde. Ook de afdronk is legendarisch, 
rijp, rijk en fris tegelijk. Een wonderbaarlijke combinatie. 
Deze wijn wordt een legende.

55% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot, 
5% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,17 %

Château Les Ormes de Pez

Deze cru van 35ha is eigendom van Jean-Michel Cazes (Ch. 
Lynch Bages) en het terroir bestaat uit twee percelen met 
vooral stenen met zand-klei. Er wordt 45% nieuwe eik gebruikt 
voor de rijping. De wijn is sensueel zacht van stijl, een beetje 
het tegenovergestelde van wat men zou verwachten in deze 
appelatie. Daarbovenop heeft hij het voordeel redelijk snel 
toegankelijk te zijn, maar toch een 8 à 10 jaar te bewaren. Ook 
de prijs blijft steeds heel redelijk voor de aangeboden kwaliteit.

Zeer diep purper, schitterende spiegel.

Zeer genereus en zuiver fruit, maar ook fijne toets van 
tabak, mooi rijp en fris tegelijk.

Deze St. Estèphe is gevinifieerd in een intens 
fruitige en soepele stijl, met in het midden een 
zeer mondvullende smaak vol fris, krokant fruit, 
rijk, energiek en levendig. Het dynamisme van het 
team van de familie Cazes (Ch. Lynch Bages) en de 
perfectionistische manier waarop hier gevinifieerd 
wordt, zorgt voor een heerlijk intense St. Estèphe met 
een zekere kracht in een ‘fluwelen handschoen’. Ook 
de finale is zeer zacht, fruitig met impressies van 
zwart fruit, kruiden en reglisse. Bravo! Een aanrader!

54% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc, 
4% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,50 %

Château Phélan Ségur

Dit prachtige kasteel, waarin alle vinificatiemateriaal en 
vatenkelders zijn geïntegreerd, was eigendom van de familie 
Gardinier, tot zij het in januari 2018 verkochten aan de Belg 
Philip Van de Vyvere. Het is magnifiek gelegen aan de oevers 
van de Gironde, tussen Ch. Montrose en Ch. Calon Ségur. De 
oppervlakte van de wijngaard verkleinde, door een verkoop van 
20 ha aan Ch. Montrose in 2010, van 90 ha naar 70 ha. Hieruit 
blijkt de kwaliteit van het terroir. De cru beschikt steeds over 
een stevig kader, waardoor het beter is hem een vijftal jaar 
rust te gunnen, om er dan de volgende 10 jaar ten volle van te 
genieten. Een klassewijn die u niet zal ontgoochelen!

Zeer donker, ondoorzichtig, bijna inkt.
In de neus ontdekt men reeds de aromatische complexiteit, gaande 
van zuiver en fris zwart fruit tot zachte kruiden, peper, muskaat, 
kruidnagel, reglisse, vanille, munt en hints van ceder. Subliem!

Voor het derde jaar op rij hier een groot wow-effect bij 
het proeven van Ch. Phélan Ségur. De directrice van het 
kasteel noemt dit ‘le millésime le plus fondamental du 
Ch. Phélan ségur. Pas d’artifice, aucun excès, un équilibre 
fascinant!’ Dit is inderdaad de meest complexe, precieze, 
puurste en diepgaandste wijn van het kasteel met een zeer 
fijnbesnaarde structuur, een ongelofelijke zuiverheid en 
concentratie van puur fruit, en een gepaste frisheid die het 
geheel perfect in evenwicht brengt. Een absoluut krachtige 
finale met prachtig potentieel. Voor het eerst werd 2% 
petit verdot toegevoegd in de assemblage voor nog meer 
complexiteit. De scores van de wijncritici zijn zeer hoog! Ook 
ik raad deze wijn persoonlijk ten stelligste aan!

54% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 2% Petit Verdot, 
2% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2050

Cru Bourgeois Exceptionnel

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Meyney

Ch. Meyney heeft een wijngaard van ongeveer 50ha, magnifiek 
gelegen aan de rand van de Gironde, met als buren Ch. 
Montrose en Ch. Calon Ségur. De cru is eigendom van Credit 
Agricole Grands Crus, die de knappe wijnmaakster Anne De 
Naour (deed ervaring op bij Bernard Magrez) en adviseur 
Hubert de Bouard (Ch. Angélus) aantrok om de cru op het 
niveau van het terroir te brengen. Het terroir is super qua 
kwaliteit en bestaat uit de befaamde ‘Graves Garonnaises’ 
(stenen door de jaren heen afgezet door de Garonne) en een 
laag klei van 3 meter dikte in de ondergrond. Hierdoor kunnen 
de wijnstokken in een droog jaar zoals 2020 goed gehydrateerd 
worden. De prijzen blijven hier zeer eerlijk t.o.v. de aangeboden 
kwaliteit. U krijgt hier veel waar voor uw geld! Vanaf jaargang 
2020 worden alle ziektes bestreden met bio-producten.

Compleet ondoorzichtig purper, bijna inkt.

Sublieme aroma’s van bramen en bosbessen, maar 
ook kruiden, reglisse en ceder (sigarenkistje).

Vanaf het begin tot het einde een echte rijkdom 
aan zuivere, donkere fruitimpressies (met bramen, 
bosbessen), maar ook fijne kruiden en een zeer 
aangename frisheid. De tannines zijn zeer fijn en 
omhullen het intense fruit en zorgen voor een heel 
mooie lengte in deze heerlijke wijn. ook de afdronk 
is verrassend rijk, verfijnd en lang, met opnieuw die 
heerlijke fruitnoties, vermengd met lichte houttoets! 
Magnifieke wijn voor een (h)eerlijke prijs.

52% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 13% Petit Verdot

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

6 x 0.75 L

2020 - 155

SAINT ESTÈPHE



PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Le Boscq

Deze cru is één van de vlaggenschepen van de Vignobles 
Dourthe, samen met Ch. Grand Barrail Lamarzelle Figeac en Ch. 
Belgrave. Al deze wijnen geven u echt waar voor uw geld. De 
wijngaard is magnifiek gelegen tussen Ch. Calon Ségur en Ch. 
Sociando Mallet, met zicht op de Gironde (beste terroirs). Wie 
deze wijn nog nooit heeft geproefd, moet dit zeker eens doen. 
De kwaliteit is buitengewoon en de prijs is zeer interessant. Ch. 
Le Boscq is een wijn die met glans veroudert en na een achttal 
jaar smaakt als een ware lekkernij. Ik proefde onlangs enkele 
oudere jaargangen die hier getuige van zijn. Absolute coup 
de coeur van deze appelatie! Vanaf jaargang 2016 werd een 
triagemachine met optisch oog gebruikt om de selecties van de 
bessen nog beter te kunnen doen.

Zeer diep purper, bijna zwart.

Complex geheel van donker fruit, kruiden, fijn hout en 
cedertoetsen, reglisse.

Dit jaar werd het percentage cabernet sauvignons 
stevig verhoogd (55% i.p.v. 46% vorig jaar en de 
cabernet francs (6% i.p.v. 2%) omdat ze zeer intens en 
rijk waren met een zeer energieke, frisse toets. Vanaf 
het begin proeft de wijn dan ook zacht en rijp, daarna 
sappig, intens levendig met zeer veel krokant fruit en 
heel fijne tannines. Het is een zeer grote wijn met een 
mooie toekomst voor zich, en voor de prijs hoeft u 
hem zeker niet te laten!

55% Cabernet Sauvignon, 38% Merlot, 6% Cabernet Franc, 
1% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Exceptionnel - Vignobles Dourthe

12 x 0.75 L

156 - 2020

SAINT ESTÈPHE

Het terroir van Château Montrose kijkt uit op de Gironde en 
levert één van de mooiste wijnen van 2020!



PRIJS
KWALITEIT

2020

Château Petit Bocq

Deze cru is zonder twijfel één van de aantrekkelijkste St. 
Estèphes qua prijs-kwaliteit. Het château is eigendom van 
dokter Gaëtan Lagneaux. Het terroir is een puzzel van 80 
percelen in de appelatie en vormt een totaal van 18ha. De 
belangrijkste stukken liggen in de gehuchten Marbuzet en 
Bocq. Het château maakt geen tweede wijn, alle terroirs zijn 
hoogstaand (vaak buren van andere grote crus). De wijn rijpt 14 
maanden op eik, waarvan 40% jaarlijks wordt vernieuwd.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens constant 
hoge kwaliteit van deze cru de afgelopen jaren.

50% Merlot, 48% Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,40 %

Château Lilian Ladouys

Deze cru behoort toe aan dhr. Jacky Lorenzetti, tevens eigenaar 
van Ch. Pédesclaux in Pauillac. Sinds de aankoop van het 
kasteel in 2008 heeft hij nog niet opgehouden te investeren in 
de wijngaard om zo deze cru naar een hoger niveau te tillen. 
De wijngaard bedroeg bij zijn aankoop 48ha, een mozaïek van 
90 percelen die zorgden voor een totaal van 48ha met stukken 
die zich situeerden naast Ch. Lafite Rothschild en Ch. Cos 
d’Estournel met oude wijnstokken (25 tot 45 jaar oud). In 2018 
kocht hij de terroirs van Ch. Clauzet en Ch. Tour de Pez, wat 
toegelaten heeft nog meer klei-steentjesterroirs te hebben met 
cabernet sauvignon die overeen kwamen met het grote terroir 
van Ch. Lilian Ladouys. Hierdoor bereikt hij tot op vandaag 
80.5ha. Grote werken in de kelders staan op til met de hulp van 
de constructeurs en architecten (dhr. Jean-Michel Wilmote 
en BPM) die Ch. Pédesclaux hebben verbouwd. Door deze 
aankopen is Ch. Lilian Ladouys rasecht, krachtiger en intenser 
geworden dankzij de grote proportie cabernet sauvignon.

Zeer intens purper, ondoorzichtig.

Heel zuivere en expressieve neus van donkere 
vruchten, peper, muskaat, kruidnagel, reglisse.

Ik heb dit kasteel altijd zeer goed geproefd, en dit 
jaar is dit opnieuw niet anders. Zeer veel zuiver fruit, 
heel mooi, precies en rijp, levendig en sensueel zacht! 
Wat een wijn voor deze prijs! Bovendien explodeert 
de wijn nog meer na luchtinname, wat zijn grote 
kwaliteit aantoont. Dit millésime 2020 wordt, om nog 
grotere uitbundigheid in het fruit te bekomen, voor 
40% gerijpt op nieuwe eik, voor 20% op vaten van 400 
liter en de overige 40% in ‘jarres’ (kruiken) en amforen 
(van gebakken klei). 2020 is ook de eerste jaargang 
in overgang naar bio. Absolute aanrader voor een 
heel kleine prijs!

59% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, 
1% Cabernet Franc

Openen vanaf 2027 - openen voor 2040

Cru Bourgeois Exceptionnel

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Château Clauzet

Dit kasteel behoorde vanaf 1997 toe aan de Belg Baron Velghe, 
daarna bleef het kasteel met zijn wijngaarden in Belgische 
handen tot hij in april 2018 de wijngaarden apart verkocht aan 
Jacky Lorenzetti (van Ch. Pedesclaux en Ch. Lilian Ladouys), 
die dit jaar de druiven integreerde in Ch. Lilian Ladouys. Het 
kasteelgebouw kwam echter in handen van de Belg dhr. Cardon 
(Ch. La Haye) terecht die 3ha geselecteerd heeft van Ch. La 
Haye specifiek voor de vinificatie van Ch. Clauzet. Hij probeert 
met deze 3ha de stijl van Ch. Clauzet te bereiken van weleer. 
Ch. Clauzet proeft soepeler dan Ch. La Haye.

Zeer mooi purper, schitterende spiegel.

Zeer expressief rood en zwart fruit, maar ook 
bloemen, cacao. Heerlijk!

Ch. Clauzet 2020 heeft een zeer zachte aanzet. 
Daarna volgen rijkelijk veel fijne impressies van 
rode en zwarte vruchten, vermengd met kruiden en 
reglisse. De textuur is zeer zacht, haast romig. Ook de 
afdronk is mooi met veel lekker, sappig fruit. Een vaste 
waarde, zeer aangenaam qua stijl en qua prijs!

55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 14,10 %

Château Capbern

Dit kasteel wordt vanaf jaargang 2014 Ch. Capbern genoemd, 
terwijl het vroeger Ch. Capbern Gasqueton heette. De nieuwe 
eigenaars, de maatschappij ‘Suravenir’, wil op die manier de 
wijzigingen die ze op kwalitatief vlak willen doorvoeren ook 
aangeven op het etiket, de fles, het kurk, de capsule en de kist. 
Het château is gelegen pal naast Ch. Calon Ségur dat ook 
eigendom is van ‘Suravenir’. Hetzelfde team zorgt er voor de 
vinificatie, wat resulteert in een opmerkelijke kwaliteit voor zeer 
weinig geld! De rendementen zijn er laag (41hl/ha) en de wijn 
rijpt voor 18 maand op 60% nieuwe eik.

Niet geproefd, maar aangeboden wegens constant 
zeer hoge kwaliteit van deze cru de afgelopen jaren. 
Gemaakt door het topteam van Ch. Calon Ségur, op 
een onberispelijke wijze! Bemerk het hoge percentage 
cabernet sauvignon, voor de liefhebbers van dit 
edele druivenras!

69% Cabernet Sauvignon, 29% Merlot, 1% Petit Verdot, 
1% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

12 x 0.75 L

2020 - 157

SAINT ESTÈPHE



COUP
DE CŒUR

2020

alc. 13,75 %

Château Le Crock

Deze cru van 32ha is sinds 1903 eigendom van de familie 
Cuvelier (Ch. Léoville Poyferré en Ch. Moulin Riche). Het terroir 
is van hoge kwaliteit en ligt tussen de grote namen zoals Ch. 
Cos d’Estournel, Ch. Montrose en Ch. Haut Marbuzet. Het 
heeft een zeer kwalitatief klei-steen terroir. Het is het team 
van Léoville Poyferré, oenologe Isabelle Davin die sinds 2000 
samen met behulp van de adviezen van Michel Rolland, er de 
wijn vinifieert volgens de regels van de kunst. Ch. Le Crock is 
een stevige, diepe, en zachte St. Estèphe met karakter. U krijgt 
waar voor uw geld.

Zeer intens purper, schitterende spiegel.

Rijk geheel van rijp fruit (donkere vruchten) met frisse 
toetsen van menthol, reglisse en noties van ceder en 
tabak. Heerlijk!

Ch. Le Crock 2020 is een enorm mondvullende wijn, 
rijk aan heerlijk sappig fruit dat zeer krokant smaak 
(alsof de bessen openbarsten in de mond) en lekker 
fris dankzij het prachtige kleiterroir. De tannines zijn 
aanwezig maar niet merkbaar, zo zacht en rijp zijn ze. 
Ook na luchtinname nog meer complexere smaken 
en diepgang. De finale blijft dan ook nog zeer lang 
hangen! Prachtige topwijn voor een scherpe prijs, van 
het team van Ch. Léoville Poyferré, afkomstig van een 
groot terroir en oude wijnstokken!

64% Cabernet Sauvignon, 31% Merlot, 3% Cabernet Franc, 
2% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2040

Cru Bourgeois Exceptionnel

12 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,26 %

Château Andron Blanquet

Deze cru van 16 ha bevindt zich net achter Ch. Cos Labory 
en naast Ch. Lafon Rochet en Ch. Lilian Ladouys. Het is 
eigendom van de familie Audoy (eveneens eigenaars van Ch. 
Cos Labory) en zit reeds jaren in ons assortiment omwille van 
zijn ongelooflijk goede prijs-kwaliteitsverhouding. De wijngaard 
heeft ondertussen de respectabele leeftijd van gemiddeld 25 
jaar bereikt. De wijn rijpt op 30% nieuwe eik. Er wordt ook een 
tweede wijn gemaakt om het niveau van Ch. Andron Blanquet 
hoog te houden. Absolute prijstopper!

Niet geproefd, maar opgenomen in het 
aanbod wegens constant zeer goede prijs-
kwaliteitverhouding van deze Cru.

48% Cabernet Sauvignon, 42% Merlot, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2030

6 x 0.75 L

PRIJS
KWALITEIT

2020

alc. 13,50 %

Chateau La Haye

Château La Haye heeft een zeer lange traditie en is één van de 
oudste kastelen van St. Estèphe. De eerste wijngaard dateert 
van 1557, toen dhr. Janot Bernard de eerste wijnstokken 
aanplantte. Deze eigendom is 370 jaar in dezelfde familie 
gebleven, tot in 2012 de Belg Chris Cardon het eigendom 
kocht. Het terroir is 19,50ha groot en de gemiddelde leeftijd 
van de stokken is tussen de 40 en 50 jaar. De aanplant is zeer 
hoog: 8300 stokken per hectare, waardoor de wijnen zeer 
geconcentreerd zijn. De oogst gebeurt manueel.

Diep donker purper en ondoorzichtig.

Expressief donker fruit, frisheid, reglisse en kruiden.

Ch. La Haye is gevinifieerd in een fruitvolle en zachte 
stijl, waarbij het fruit onmiddellijk zacht en verleidelijk 
smaakt. Men voelt duidelijk de kracht en energie van 
de cabernets die fris en zuiver proeven en zorgen voor 
de structuur. De merlots vullen dit aan met hun rijkelijk 
fruit. De petit verdot tenslotte brengt ook wat kruiden 
en extra complexiteit. De afdronk is mooi, sappig en 
fruitvol. Een mooie prijs-kwaliteitverhouding!

59% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot, 5% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

6 x 0.75 L

2020

Château de Côme

Ch. de Côme is een eigendom van Baron Velge en het enige 
St. Estèphe château die biologisch gecertificeerd is. Het 
terroir bestaat uit klei-kalk en dhr. Velge vinifieert hier met zijn 
directeur technique José Bueno (23 jaar medewerker geweest 
bij Philippe De Rothschild) een zeer exclusieve wijn met 
eigen personaliteit. Eric Boissenot is er tevens consultant. De 
wijngaard is actueel ongeveer 7 ha (klei-kalk) en levert wijn met 
veel subtiliteit en zachtheid met versmolten tannines en een 
zeer goede lengte in de mond, met een eerder verfijnd karakter 
dan wat men zou verwachten in St. Estèphe.

Mooi ingekleurd purper.

Heerlijke aroma’s van zuiver donker fruit 
maar ook tabak.

Deze kleine cru, waar veel aandacht aan besteed 
wordt heeft zeer zuiver fruit (vooral bosbessen, 
bramen, woudvruchten) maar ook zachte kruidige 
toetsen (peper, reglisse, menthol) in zijn smaak, 
waardoor hij verbazend “klassiek” Bordeaux proeft 
in de goede zin van het woord: mooie fruitvolle 
smaak, complex met frisheid van de Gironde en 
de Atlantische Oceaan. Het is een zeer zuivere 
en knapperige wijn met zeer veel mooi fruit, 
ook in de afdronk.

45% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 10% Petit Verdot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois Supérieur

12

158 - 2020

SAINT ESTÈPHE



NIEUW

2020

Château Tour de Pez

Ch. Tour de Pez is een wijngaard van 19 ha, zeer verdeeld (net 
als vaak in deze appelatie) over 39 percelen in St. Estèphe. 
De dichtheid van aanplant is 8000 wijnstokken/ha, wat veel 
is en zo de competitie tussen de wijnstokken aanwakkert. 
Hierdoor gaan ze dieper hun wortels aanmaken en dus ook 
uit diepere gronden hun voeding halen waardoor hun bessen 
meer complexiteit en terroirexpressie verkrijgen. Er wordt hier 
per perceel gekeken naar de samenstelling van de bodem voor 
de ideale aanplant. Het terroir met meer kalk-klei krijgt merlot 
stokken en dat met steentjes cabernet sauvignon. Het frisse 
terroir van St. Estèphe is een groot voordeel in droge en warme 
jaren zoals er nu meer zijn dan vroeger. Sinds 2018 is deze cru 
eigendom van “Vignobles de Larose”, deze eigenaars hebben 
als doel de cru op te waarderen naar de top van de appelatie.

Zeer intens purper met een schitterende spiegel.

Zeer fruitvol met mooie florale toetsen.

Verleiding, charme en elegantie. Deze wijn proeft 
reeds zeer aangenaam in primeur. Het fruit dat zeer 
genereus en uitbundig is heeft een zachte textuur, 
proeft rijk en fris. Dit is een wijn voor de liefhebbers 
van fruitvolle wijnen met een zeer intense smaak 
en een goede frisheid. De finale blijft verdergaan in 
dezelfde stijl.

70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

Cru Bourgeois

6 x 0.75 L

2020

Château Ségur de Cabanac

Dit is een kleine cru van 7.7ha die eigendom is van dhr. 
Guy Delon, tevens eigenaar van een interessante St. Julien 
genoemd Ch. Moulin de la Rose. De wijn rijpt 20 maanden 
op 30% nieuwe eik. De consultant op het domein is Eric 
Boissenot, tevens consultant van vele Grand Cru Classés in de 
Médocregio. Ch. Ségur de Cabanac is een zeer interessante St. 
Estèphe prijs-kwaliteits gewijs.

Intens purper, ondoorzichtig.

Heerlijke neus van zwarte kersen en bramen, maar 
ook frisheid (eucalyptus).

Zachte, haast romige aanzet in de mond, gevolgd 
door heel fijne, frisse toetsen van weelderig veel 
fruit, sappig, knapperig, energiek en zeer gepolijste 
tannines. Dhr. Delon vinifieert hier een heerlijke St. 
Estèphe met veel fruit en karakter, en dit voor een 
aangename prijs!

60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot

Openen vanaf 2025 - openen voor 2035

12 x 0.75 L
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SAINT ESTÈPHE
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Exclusieve kist met 9 flsn premier crus, samengesteld uit: 1 fles Ch. Pétrus, 1 fles Ch. Ausone, 1 fles Ch. 
Mouton Rothschild, 1 fles Ch. Lafite Rothschild, 1 fles Ch. Haut Brion, 1 fles Ch. La Mission Haut Brion, 1 fles 
Ch. d’Yquem, 1 fles Ch. Cheval Blanc, 1 fles Ch. Margaux.

Drie belangrijke redenen om deze kist te kopen in 2020:
1. Er zijn 20% minder kisten Duclot gemaakt dan vorig jaar, waardoor de zeldzaamheid groter is.
2. Alle wijnen in deze kist hebben zeer hoge scores van wijncritci, waardoor ze veel gezocht zijn, reeds 

uitverkocht zijn in primeur en dus snel zullen stijgen in waarde wegens onvindbaar.
3. De Caisse Duclot bevat een fles Pétrus. Deze wijn is omwille van de nieuwe distributie-politiek van het 

kasteel bij steeds minder handelaars verkrijgbaar en dit in heel de wereld. Ze zetten er elk jaar minder 
op de markt waardoor het aanbod zeer klein is of eigenlijk onvindbaar, waardoor de waarde nog sneller 
stijgt dan vroeger.

Enkel per volledige kist van 9 flessen te koop.

CAISSE DUCLOT 2020

Gemaakt in zeer beperkte oplage. Slechts enkele kisten beschikbaar voor 
ons volledige cliënteel. Collectors item.

COLLECTORS ITEM
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SAUTERNES
• Château Suduiraut
• Château Lafaurie Peyraguey

GRAVES
• Château Chantegrive ‘Cuvée Caroline’

PESSAC LÉOGNAN
• Domaine de Chevalier 
• Château Malartic Lagravière

BORDEAUX BLANC
• Alto de Cantenac Brown

De ‘coup de coeurs’ zijn de wijnen die in 2020 ons hart gestolen hebben, ongeacht de prijs. 
Ze zijn extreem lekker en behoren tot de beste van de jaargang.

SAUTERNES
• Clos Haut Peyraguey

BARSAC
• Château Coutet

GRAVES
• Château Chantegrive ‘Cuvée Classic’
• Grand Enclos de Château de Cérons

PESSAC LÉOGNAN
• Le Comte de Malartic
• Château Latour Martillac
• Château Olivier
• Château La Garde
• Château Larrivet Haut Brion
• Château Lespault Martillac
• Château de France

De ‘prijs-kwaliteitswijnen’ zijn wijnen die echt veel waar bieden voor hun geld. Hier zitten de wijnen die een prachtige 
kwaliteit aanbieden voor een lage prijs.

BARSAC
• L’Extravagant de Doisy Daëne

PESSAC LÉOGNAN
• Château Pape Clément
• Château Haut Brion

BORDEAUX
• Pavillon Blanc de Château Margaux
• Château Cos d’Estournel blanc
• Château Monbousquet
• Aile d’Argent de Mouton Rothschild
• Château du Tertre blanc

De ‘outsiders’ zijn wijnen met veel hogere kwaliteiten, en een smaak die superieur is aan wat men zou verwachten van de 
appelatie en het etiket.

HAUT MÉDOC

Onze Coup de coeurs van 2020 (wit)
COUP
DE CŒUR

Onze Prijs-kwaliteitswijnen van 2020 (wit)

Onze Outsiders van 2020 (wit)
OUT
SIDER

PRIJS
KWALITEIT



PESSAC LÉOGNAN
• Château Haut Brion
• Domaine de Chevalier
• Château Smith Haut Lafitte
• Château Haut Bailly
• Château Pape Clément
• Château La Mission Haut Brion
• Château Les Carmes de Haut Brion

BOURG CÔTES DE BORDEAUX
• Roc de Cambes

SAINT EMILION
• Château Cheval Blanc
• Château Ausone
• Château Pavie
• Château Angélus
• Château Beauséjour Duffau Lagarosse
• Château Beauséjour Bécot
• Château Troplong Mondot
• Château Clos Fourtet
• Château Valandraud
• Château Pavie Macquin
• Château Figeac
• Château La Gaffelière
• Château Bélair Monange
• La Mondotte
• Château Larcis Ducasse
• Château Canon
• Tertre Rôteboeuf
• Château Bellevue Mondotte
• Le Dôme

POMEROL
• Château l’Evangile
• Château La Conseillante
• Château l’Eglise Clinet
• Vieux Château Certan
• Château Clinet
• Château La Violette
• Château La Fleur Pétrus
• Château Trotanoy
• Château Hosanna

MARGAUX
• Château Margaux
• Pavillon rouge de Château Margaux
• Château Brane Cantenac
• Château Rauzan Ségla
• Château Lascombes
• Château Palmer
• Château Malescot Saint Exupéry

SAINT JULIEN
• Château Ducru Beaucaillou
• Château Léoville Barton
• Château Léoville Poyferré
• Château Léoville Las Cases
• Château Talbot
• Château Beychevelle

PAUILLAC
• Château Lafite Rothschild
• Carruades de Lafite
• Château Mouton Rothschild
• Le Petit Mouton de Mouton Rothschild
• Château Pichon Longueville Baron
• Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
• Château Duhart Milon
• Château Clerc Milon
• Château Lynch Bages
• Château Pontet Canet
• Château Grand Puy Lacoste

SAINT ESTÈPHE
• Château Cos D’Estournel
• Château Montrose
• Château Calon Ségur

De ‘beleggingswijnen’ zijn de wijnen die historisch bewezen hebben een goede belegging te zijn. Uiteraard is dit geen 
garantie voor de toekomst, maar het geeft toch een indicatie.

Onze Beleggingswijnen van 2020 (rood)
BELEGGINGS

WIJN
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HAUT MÉDOC

PESSAC LÉOGNAN
• Domaine de Chevalier
• Château Smith Haut Lafitte
• Château Haut Bailly
• Château Pape Clément

BOURG CÔTES DE BORDEAUX
• Château Haut Macô ‘Cuvée Jean 

Bernard’

FRONSAC
• Château La Rivière
• Château La Dauphine

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX
• L’Aurage
• Château d’Aiguilhe

LUSSAC SAINT EMILION
• l’Egerie de Château Chéreau

SAINT EMILION
• Château Troplong Mondot
• Château Clos Fourtet
• Château Pavie Macquin
• Château Figeac
• Château La Gaffelière
• Château Bélair Monange
• Château Canon la Gaffelière
• Château Larcis Ducasse
• Château Soutard
• Château La Dominique
• Château Villemaurine
• Château La Serre
• Château La Couspaude
• Château Bellefont Belcier
• Château Fleur Cardinale

• Château La Marzelle
• Château La Tour Figeac
• Château Clos Saint Martin
• Château Jean Faure
• Château La Confession
• Château Croix de Labrie
• Lynsolence
• Château l’Archange

LALANDE POMEROL
• Château Les Cruzelles
• Château La Sergue

POMEROL
• Château La Fleur de Gay
• Château Clinet
• Château Le Bon Pasteur
• Château Rouget
• Clos L’église
• Château Gazin
• Château Beauregard
• Domaine de La Pointe
• Château Certan de May
• Château Latour à Pomerol

MÉDOC
• Château La Tour de By
• G d’Estournel

HAUT MÉDOC
• Château La Tour Carnet
• Château Belgrave
• Château Lamothe Bergeron
• Château Clément Pichon
• Château Lamarque

LISTRAC

• Château Cap Léon Veyrin
MARGAUX
• Château Durfort Vivens
• Château Giscours
• Château d’Issan
• Château Malescot Saint Exupéry
• Château Cantenac Brown
• Château Boyd Cantenac
• Château Kirwan
• Château Marquis de Terme
• Château Dauzac

SAINT JULIEN
• Château Léoville Barton
• Château Léoville Poyferré
• Château Lagrange
• Château Saint Pierre
• Château Talbot

PAUILLAC
• Château Pichon Longueville Baron
• Château Pichon Longueville Comtesse 

de Lalande
• Château Clerc Milon
• Château Haut Batailley
• Château Lynch Bages
• Château Grand Puy Lacoste

SAINT ESTÈPHE
• Château Lafon Rochet
• Château Haut Marbuzet
• Château Phélan Ségur
• Château Le Crock

De ‘coup de coeurs’ zijn de wijnen die in 2020 ons hart gestolen hebben, ongeacht de prijs. 
Ze zijn extreem lekker en behoren tot de beste van de jaargang.

COUP
DE CŒUR

Onze Coup de coeurs van 2020 (rood)
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GRAVES
• Château Chantegrive
• Grand Enclos de Château Cérons

PESSAC LÉOGNAN
• Château Malartic Lagravière
• Haut Bailly II (La Parde)
• Château Carbonnieux
• Château Olivier
• Château Latour Martillac
• Château Bouscaut
• Château Larrivet Haut Brion
• Château Brown 
• Château de France
• Château La Garde
• Château Le Thil
• Château Lespault Martillac

BORDEAUX SUPÉRIEUR
• Secret de Ribebon
• Château Croix Mouton
• Château La Cour d’Argent

BOURG CÔTES DE BORDEAUX
• Château Haut Macô ‘Cuvée tradition’

FRONSAC
• Château La Vieille Cure
• Château Les Trois Croix
• Château de Carlmagnus

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX
• Château Joanin Bécot
• Château Hyot ‘Prestige’
• Château Cap de Faugères
• Château Alcée

MONTAGNE ST. EMILION
• Château Chereau

ST. GEORGES ST. EMILION
• Château Cap Saint Georges

SAINT EMILION
• Château Beauséjour Bécot
• Château Laroze
• Château Grand Mayne
• Clos de l’Oratoire
• Château Fombrauge
• Clos la Madeleine
• Château Larmande
• Château Grand Pontet
• Château Barde Haut
• Château Faugères
• Château Grand Corbin Despagne
• Château Corbin
• Clos des Jacobins
• Château Laroque
• Château Côte de Baleau
• Le Dragon de Quintus
• Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac

• Château Montlabert
• Château Haut Gravet
• Château Fonbel
• Château Haut Brisson
• Saintayme - Saintem
• Château Godeau
• Château Peymouton
• Château Tour St. Christophe
• Château Les Gravières

LALANDE POMEROL
• Château Haut Chaigneau
• Château La Mission 

POMEROL
• Château La Pointe
• Château La Croix Saint Georges
• Château La Croix de Gay
• Château Feytit Clinet
• Château Rouget
• Château Lafleur Gazin
• Château La Grave à Pomerol  

‘Trigant de Boisset’
• Clos René
• Clos du Clocher
• Château de Sales
• Château Taillefer
• Château Lagrange à Pomerol
• Château La Cabanne
• Château Montviel
• Château Bellegrave
• Château Plince
• Clos Beauregard
• Château Vieux Maillet
• Château L’Enclos

MÉDOC
• Château Les Grands Chênes 
• Château Rollan de By
• Château Loudenne

HAUT MÉDOC
• Château Cantemerle
• Château Beaumont
• Château Lanessan
• Château Reysson
• Château Citran
• Château Lestage Simon
• Château Julien
• Château Charmail
• Château Caronne St Gemme
• Château d’Agassac

MOULIS
• Château Poujeaux
• Château Chasse Spleen
• Château Dutruch Grand Poujeaux
• Château Mauvesin Barton
• Château Maucaillou

MARGAUX
• Chevalier de Lascombes
• Sirène de Giscours
• Blason d’Issan
• Château Prieuré Lichine
• Château Pouget
• Château du Tertre
• Château Labégorce
• Château Tour de Mons
• Château d’Arsac
• Château La Tour de Bessan
• Château Siran
• Château Angludet
• Château Monbrison
• Château La Gurgue
• Château Deyrem Valentin

SAINT JULIEN
• Le Petit Ducru de Ducru Beaucaillou
• Le Petit Lion du Marquis de las Cases
• Les Fiefs de Lagrange
• Château Langoa Barton
• Château Branaire Ducru
• Château Gloria
• Clos Du Marquis
• Château du Glana
• Pavillon du Glana
• Château Moulin Riche
• Château La Bridane
• Château Moulin de la Rose

PAUILLAC
• Réserve de la Comtesse
• Echo de Lynch Bages
• Château Pédesclaux
• Château Croizet Bages
• Château d’Armailhac
• Lacoste Borie
• Château Grand Puy Ducasse
• Château Lynch Moussas
• Château Fonbadet
• Château La Fleur Peyrabon
• Château Bellegrave
• Château Pibran

SAINT ESTÈPHE
• Les Pagodes De Cos
• La Dame de Montrose
• Le Marquis de Calon Ségur
• Château Cos Labory
• Château Les Ormes de Pez
• Château Meyney
• Château Le Boscq
• Château Petit Bocq
• Château Lilian Ladouys
• Château Clauzet
• Château Capbern
• Château Andron Blanquet
• Château La Haye

De ‘prijs-kwaliteitswijnen’ zijn wijnen die echt veel waar bieden voor hun geld. Hier zitten de wijnen die een prachtige 
kwaliteit aanbieden voor een lage prijs.

PRIJS
KWALITEIT

Onze Prijs-kwaliteitswijnen van 2020 (rood)
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PESSAC LÉOGNAN
• Château Haut Brion
• Château La Mission Haut Brion
• La Chapelle de La Mission Haut Brion
• Château Les Carmes de Haut Brion

BORDEAUX SUPÉRIEUR
• Domaine de Cambes

BOURG CÔTES DE BORDEAUX
• Roc de Cambes

FRONSAC
• Château Dalem
• Château Moulin Haut Laroque
• Château Fontenil

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX
• Domaine de l’A

MONTAGNE SAINT EMILION
• Château Clos de Bouard

SAINT EMILION
• Château Cheval Blanc
• Château Ausone
• Château Pavie
• Château Angélus
• Château Valandraud
• La Mondotte
• Château Pavie Décesse
• Château Péby Faugères
• Château Quintus
• Tertre Rôteboeuf
• Château Bellevue Mondotte
• Le Dôme
• Vieux Château Mazerat

LALANDE POMEROL
• La Fleur de Boüard
• Le Plus de la Fleur de Boüard

POMEROL
• Château l’Evangile

• Château La Conseillante
• Château Petit Village
• Château l’Eglise Clinet
• Vieux Château Certan
• Château La Violette
• Château La Fleur Pétrus
• Château Trotanoy
• Château Hosanna
• Enclos Tourmaline

MÉDOC
• Clos Manou

HAUT MÉDOC
• Château La Lagune
• Château Sociando Mallet
• Madame de Beaucaillou

MOULIS
• Château Branas Grand Poujeaux

MARGAUX
• Château Margaux
• Château Rauzan Ségla
• Château Palmer

SAINT JULIEN
• Château Ducru Beaucaillou
• Château Léoville Las Cases

PAUILLAC
• Château Lafite Rothschild
• Château Mouton Rothschild

SAINT ESTÈPHE
• Château Cos D’Estournel
• Château Montrose
• Château Calon Ségur

De ‘outsiders’ zijn wijnen met veel hogere kwaliteiten, en een smaak die superieur is aan wat men zou 
verwachten van de appelatie en het etiket.

OUT
SIDER

Onze Outsiders van 2020 (rood)
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SAUTERNES (WIT)
• Château Guiraud

PESSAC LÉOGNAN (WIT)
• Château Smith Haut Lafitte
• Les Hauts de Smith
• Petit Haut Lafitte

PESSAC LÉOGNAN (ROOD)
• Château Smith Haut Lafitte
• Les Hauts de Smith
• Petit Haut Lafitte

FRONSAC (ROOD)
• Château La Dauphine

FRANCS CÔTES DE BORDEAUX
• Château Marsau

SAINT EMILION (ROOD)
• Château Canon la Gaffelière
• La Mondotte
• Clos De L’oratoire
• Château Péby Faugères
• Château Grand Corbin Despagne
• Château La Marzelle
• Château Le Prieuré
• Château Haut Brisson
• Château Croix de Labrie
• Château Croque Michotte
• Château Mangot
• Château Mangot Todeshini 

Distique

POMEROL (ROOD)
• Château Beauregard
• Château Vray Croix de Gay
• Château Bellegrave

HAUT MÉDOC (ROOD)
• Château La Lagune

PAUILLAC (ROOD)
• Château Haut Bages Libéral

SAINT ESTÈPHE (ROOD)
• Château de Côme

PESSAL LEOGNAN (WIT)
• Château Haut Bergey 

PESSAL LEOGNAN (ROOD)
• Château Haut Bergey

SAINT EMILION
• Château Fonplégade
• Château Fonroque
• Château Jean Faure

POMEROL (ROOD)
• Château Mazeyres

MARGAUX (ROOD)
• Château Durfort Vivens
• Château Palmer
• Alter Ego de Palmer
• Château Ferrière
• Château La Gurgue

PAUILLAC (ROOD)
• Château Pontet Canet

Meer en meer Grand Cru Classés zijn Bio gecertifieerd. Indien dit zo is, werden ze aangeduid in de catalogus. 
Hier een totaaloverzicht.

Biodynamie gaat nog iets verder dan Biologisch. Ze houden rekening met de invloed van de kosmos (stand van de 
maan) om bepaalde taken uit te voeren. Bijvoorbeeld enkel ‘s morgens oogsten, als de sapstromen van de plant het 
actiefst zijn. Hier een overzicht van alle Biodynamische Grand Crus.

Onze Biologische wijnen van 2020 (alle)

Onze Biodynamische wijnen van 2020 (alle)
BIO

DYNAMISCH
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PESSAC LÉOGNAN (WIT)
• Château Couhins
• Le Petit Haut Lafitte
• Château Haut Bergey

PESSAC LÉOGNAN (ROOD)
• Les Hauts de Smith 
• Le Petit Haut Lafitte 
• Château La Louvière
• Château Haut Bergey
• Château Le Pape
• Château Couhins

FRONSAC
• Château de la Huste

FRANCS CÔTES DE BORDEAUX
• Château Marsau
• Château Puygueraud

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX
• Château Alcée

MONTAGNE ST EMILION
• Château Indépendence

SAINT EMILION
• Clos la Gaffelière
• Château Dassault
• Château La commanderie
• Château Mangot
• Château Mangot Todeshini Distique
• Château Paymouton
• Château Teyssier
• Château Laforge

LALANDE POMEROL 
• Le Plus de la Fleur de Bouard
• Château Apogée

POMEROL
• Fugue de Nenin

MEDOC
• G d’Estournel

HAUT MEDOC
• Château Lamothe Bergeron
• Le Haut Médoc de Giscours
• Château Peyrabon

MARGAUX
• Château Desmirail

ST JULIEN
• Pavillon de Poyferré
• La Petite Marquise
• Château Moulin de La Rose

PAVILLAC
• Les Griffons De Pichon Baron
• La Pastourelle de Clerc Milon
• Château La Fleur Peyrabon

SAINT ESTÈPHE
• Château Tour de Pez

Hieronder een overzicht van alle wijnen die voor het eerst in primeur worden aangeboden bij ons.

Onze Nieuwe wijnen van 2020 (alle)
NIEUW

2020 - 167



Hieronder een overzicht van alle special edition wijnen die worden aangeboden bij ons.

Onze special edition wijnen van 2020 (alle)
SPECIAL
EDITION

PESSAC LÉOGNAN (WIT)
• Château Smith Haut Lafitte

PESSAC LÉOGNAN (ROOD) 
• Château Smith Haut Lafitte

FRONSAC (ROOD)
• Château de Carlmagnus

POMEROL  (ROOD)
• Château Petit Village

MARGAUX  (ROOD)
• Château Siran

SAINT JULIEN  (ROOD)
• Château Ducru Beaucaillou
• Château Léoville Poyferré

SAINT ESTÈPHE  (ROOD)
• Chateau Cos D’Estournel
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• Via de website: www.topwijnen.be
• Enkele muisklikken en uw wijnen zijn besteld!
• Via e-mail: peter.lesage@voedinglesage.be
• Via fax: Op nummer +32 (0)57 40 03 94 met bijgevoegd bestelformulier
• Via telefoon: Contacteer ons op +32 (0)496 21 72 61 (vraag naar Peter Lesage), of op +32 (0)57 40 04 52 (druk daarna optie 2 Topwijnen) 
• Per post naar: Voeding Lesage nv, Westvleterenstraat 11, B-8640 Oostvleteren.

BESTELLEN VAN ONZE PRIMEURWIJNEN 2021 KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN

nv Voeding Lesage
Westvleterenstraat 11
B-8640 Oostvleteren
www.voedinglesage.be

T +32 (0)57 40 04 52
F +32 (0)57 40 03 94

Dit boekje is een uitgave van:
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