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CHÂTEAU BEYCHEVELLE - 4ème cru classé 

 

                         
 
Jaargangen  

1983  
1990  

1989 
AC Saint Julien Cru Classé – Haut Médoc 
 

Als “koopwijn” en vierde wijn werd de Château La Bastide Dauzac 1993 voorgesteld.  
 

  De wijngaard is ongeveer 70 ha groot met een gemiddelde opbrengst van 
450.000 flessen. Op het domein stond eeuwen geleden een vesting en toen Hertog van 
Eperon, een frans admiraal daar verbleef, streken de voorbijvarende zeilschepen bij wijze 

van groet, eventjes de zeilen. Vandaar ook de naam “baisse-voile” en de afbeelding van 
het zeilschip op het etiket. Het fort werd in 1757 afgebroken en vervangen door het 

huidige elegante kasteel. Het château werd uiteindelijk verkocht in 1984 aan een 
vennootschap GMF (Grands Millésimes de France) met de “Mutuelle des Fonctionnaires” 

als grootste aandeelhouder. In 1989 volgt nog een associatie met de Japanse groep 
Suntory. 
  De druivenrassen die er verbouwd worden zijn cabernet sauvignon 60%, 

merlot 28%, petit verdot 4% en cabernet franc 8%. De gisting wordt lang aangehouden 
(20-25 dagen) waardoor men met de cabernet sauvignon een stevig onderbouwde wijn 

krijgt. Daarna wordt de wijn 20 maanden in 50% nieuwe fusten opgevoed, gezuiverd en 
gebotteld zonder filtratie. 
  De mindere gedeelten van de wijnoogst worden verkocht met het etiket 

“Réserve de l' Admiral” en de wijn van de jonge druivenstokken onder de benaming 
“Bruliéres”. 

  Alhoewel Château Beychevelle slechts een 4ème cru classé is, heeft het de 
uitstraling van een 2ème cru classé. De streek is de Haut-Médoc, de streek met de grote 
cru's uit de classificatie van 1855. 

  Saint Julien is de enige herkomstbenaming in de Haut-Médoc die niet 
volledig de overeenkomst maakt tussen de appelatie van de wijn en die van de 

gemeentenaam want de eigenlijke naam van de gemeente is Saint-Julien-Beychevelle. 
Nog een bijzonderheid: zonder één premier cru bezit dit gebied procentueel gezien het 
grootst aantal cru classés namelijk 82%. 



 



 


