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Nieuwsflash! 

Beste wijnliefhebster en wijnliefhebber, 

 

Wie de naam Bordeaux 

zegt, denkt onmiddellijk 

aan Frankrijk en… aan 

WIJN ! 

Elke zichzelf respecte-

rende wijnclub moet 

deze streek, met zijn 

vele klinkende namen 

en appelaties zoals Mar-

gaux, St. Emilion, Pome-

rol, enz…, eens om de 

zoveel wijnproeverijen 

terug onder de aandacht 

brengen.  

Geen goedkope avond… maar dat zal ons als lid een zorg wezen ! 

Paul is weer in zijn persoonlijke wijnkelder gaan rondneuzen, en 

heeft het beste wat hij van de Bordeaux kon vinden naar boven 

gehaald. Wat het gaat zijn is ook voor ons als bestuur op dit mo-

ment een raadsel. Maar wees er zeker van dat jullie deze avond 

weer als een topavond gaan beleven. Zo snel mogelijk aanmelden 

is de boodschap. 

 

Merk op dat we voor deze unieke avond ook éénmalig (moeten) 

uitwijken naar een unieke locatie:  De Mangerie in Maasmechelen 

waar we vóór een paar jaren nog een kapitteldiner  hebben  ge-

houden. 

Voor je routeplanner: Koninginnelaan 42 te 3630 Maasmechelen. 

 

Geef even aan via de link in de mail of je er al of niet bij gaat zijn. 

Voor de echtparen: je hoeft maar één keer in te schrijven, maar 

gebruik dan wel jullie beide namen, dan weten we voldoende.  

Het bestuur 

Dagorde 
Vrijdag 27 oktober 2017 :  BORDEAUX 

 

Vrijdag 27 oktober 2017 

 

OPGELET 

Eénmalig nieuwe locatie 

MANGERIE 
MAASMECHELEN  

 

 

20.00 u 

BORDEAUX 
Het blijft een uitdaging 

voor elke wijnclub! 
 

 

Je 6 proefglazen 

niet vergeten, 

 

Paul zorgt voor wijn 

die je waarschijnlijk 

nog nooit geproefd hebt ! 



Verticale Proeverij Bordeaux 

De Mangerie Eisden 

Vrijdag 27 oktober 2017 

           

CHATEAU TROPLONG MONDOT  

SAINT EMILION PREMIER GRAND CRU CLASSE B 

 
Topdegustatie van een topchateau, Chateau Troplong Mondot, zoals Paul het zo mooi kan zeggen: een 

wijn waarvoor je op je knieën moet gaan zitten als je hem drinkt. 

In dit verslag probeer ik weer eens de (veelvuldige) bevindingen weer te geven van de proevers op de 
wijze zoals zij deze tijdens de degustatie hebben aangebracht.  
 

 
 
 



1. SAINT EMILION GRAND CRU - VIEUX CHATEAU FLOUQUET - 2011 

                            

 
Jaargang : 2011 

Type : rood 

Druiven : 90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : helder, rood-roze (beetje evolutie, merlot evolueert sneller) – gemiddelde kleurintensiteit – 

smalle waterrand – redelijke viscositeit 

Geur (de wijn varieert enorm in het glas):  

- Fruit 

- Floraal 

- Dierlijk 

- Plantaardig (Stoffig, bladeren, humus – in het begin, maar keert ook later terug) 

- Branderig 

- Kruidig 

Smaak : Zo-Zu-Bi (zuren present) – Rond, versmolten tannines, evenwichtig – Gemiddelde afdronk 

Besluit : Prima wijn om te ervaren wat Saint Emilion Grand Cru betekent. Een wijn met mondvulling. 

Uitstekende aanloop naar de degustatie van Topchateau Troplong Mondot.              

Prijs: 20,90- €  



2.  SAINT EMILION GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 1981 

                                    

 
Jaargang: 1981 

Type : rood 

Druiven : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon 

Alcoholpercentage : ?  % (niet vermeld op het etiket) 

Visueel : Oranjerood, nog een beetje hart, gemiddelde viscositeit 

Geur :  

- Mineraal (aards, stoffig) 

- Fruit (zwarte bessen) 

- Branderig (zoute karamel, cacao, koffie), karamel komt later heel erg door 

- Hout 

- Floraal, maar iets minder 

- Plantaardig (humus, dode bladeren, tabak) 

- Kruidig (drop) 

- Dierlijk (leder, salami, gerookt vlees) 

- Etherisch 

Smaak : Zu-Bi-Zo (nog bitters, een beetje tannine - velours) 

Besluit : Deze wijn komt voor zijn respectabele leeftijd (36j.) nog helemaal niet versleten over. Mooi 
rond, een echte topwijn. 2/32 proevers vonden deze millésime het beste. 

Prijs: 75 à 130 € 



3. SAINT EMILION GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 2006 

                               

                     Michel Rolland 

Jaargang: 2006 

Type : rood 

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

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : weinig evolutie (iets roze), grote kleurintensiteit 

Geur :  

- Dierlijk (stal, gerookt vlees) 

- Branderig (koffie en chocolade komen hier iets minder naar voor, branderig door gebrande vaten) 

- Kruidig (kruidnagel, klittenband, jeneverbes) 

- Fruit (iets meer donker fruit, rode bessen, braambessen, amandel) 

- Plantaardig 

- Hout 

- Mineraal (stoffige zolder) 

Smaak : Zo-Zu- Bitter in afdronk, goede tannines 

Besluit : Mooie evenwichtige wijn, geur- en smaakbom, door 26/32 proevers als beste ervaren. 

Prijs: 90 à 150 € 



4. SAINT EMILION 1° GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 2011 

                         

            Michel Rolland 

Jaargang: 2011 

Type : rood 

Druiven : 89% Merlot, 2 % Cabernet Franc, 9 % Cabernet Sauvignon 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : rood, volledig hart, grote viscositeit 

Geur : iets vlakker niet zo uitbundig 

- Dierlijk (stal, gerookt vlees) 

- Branderig (karamel, chocolade) 

- Kruidig (kruidnagel, drop) 

- Fruit (kers, kriek, zwarte bes) 

- Floraal (viooltjes) 

- Hout, komt er meestal feller uit na jaren 

- Mineraal (stof) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Meer bitters, langere afdronk 

Besluit : Deze millésime met de hoogste Parkerscore uit de reeks (95/100) wordt door onze proevers als 
de minste uit de reeks gequoteerd (1/32). 

Prijs: 90 à 140 € 



5. SAINT EMILION 1° GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 2013 

                             

                   Christine Valette 
Jaargang: 2013 

Type : rood 

Druiven : 90 % Merlot, 5 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : roodpaars, groot hart, grote kleurintensiteit  

Geur :  

- Dierlijk (leder, rookvlees, salami) 

- Branderig (karamel, rokerig) 

- Chemisch (alcohol) 

- Mineraal (stof)  

- Fruit (bessen) 

- Hout 

- Plantaardig 

- Kruidig (drop) 

Smaak : Mist zoet, Zu-Bi tannines minder hevig. Zoute smaak komt naar voren. 

Besluit : Een mooie mond vullende wijn, laatste millésime van Christine Valette. 2/32 vonden deze 
millésime het beste 

Prijs: 100 à 140 € 



6. SAINT EMILION 1° GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 2014 

                                

  Xavier Pariente (echtg. Christine Valette) 
Jaargang: 2014 

Type : rood 

Druiven : 90% Merlot, 2% Cabernet Franc, 8% Cabernet Sauvignon 

Alcoholpercentage : 14,5 % 

Visueel : donkerrood, groot hart, grote kleurintensiteit 

Geur : subtieler 

- Dierlijk  

- Branderig (karamel) 

- Fruit  

- Hout 

- Plantaardig (tabak) 

- Kruidig (drop) 

Smaak : Zo-Zu-Bi. Zoettoets is meer uitgesproken (meer restsuiker), veel tannines. De afdronk is korter 

Besluit : De wijn is veel ronder, modernere aanpak om wijnen te bekomen die sneller drinkbaar zijn. 6/32 
proevers vonden dit blijkbaar een goede aanpak. 

Prijs: 110 à 170 € 

  



En nog een supplementje. Voor degenen die er toen niet bij waren of voor degenen die het niet 
meer wisten, de Maaslandse Wijnvrienden proefden reeds eerder een Chateau Troplong Mondot. 
Op 21/1/2011 tijdens de Proeverij Bordeaux uit 2003, mochten wij reeds genieten van een Chateau 
Troplong Mondot 2003. Interessant om de bevindingen van toen hier nog eens bij te zetten: 
 

SAINT EMILION GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - 2003 

                                
 
Jaargang: 2003 

Type : rood 

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

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : donkerrood, groot hart, grote kleurintensiteit, uiterst diepe kleur 

Geur : komt binnen met een stinkertje 

- Plantaardig (bos)  

- Branderig (koffie, mokka, chocolade) 

- Fruit (donker fruit, aardbei, framboos) 

- Hout (100 % nieuwe eik) 

- Chemisch (alcohol) 

- Kruidig (drop, romige vanille) 

Smaak : Zoet, beetje zuur. Zeer lange afdronk. Aangename maar stevige tannines 

Besluit : Evenwichtige, volle wijn, voldoende soepel 

Prijs: 78 à 100 € 

 
Tot slot: 
 

Ik denk dat iedereen het met mij eens is dat deze proeverij onder de “topproeverijen van 
de MWV” mag geklasseerd worden. Wij danken Paul voor de zeer verhelderende uitleg 
over Saint-Emilion in al zijn aspecten en ook voor het aanbrengen van deze schitterende 
collectie Chateau Troplong Mondot, niet zo vanzelfsprekend. Welke wijndrinker heeft 
immers het voorrecht om een schitterende, levendige wijn van zo maar even 36 jaar oud 
te drinken? Iedereen tevreden en de afwezigen hadden weeral (zeker nu) ongelijk. 


