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Maison E. Guigal 

Het Guigal-domein werd in 1946 opgericht door Etienne Guigal in Ampuis, een klein, oud dorp in 

het hart van de appellation Côte-Rôtie. In 1961 voegt zoon Marcel zich bij het bedrijf. Hij heeft de 

huidige leiding bij Guigal samen met zijn zoon Philippe. De 3e generatie is verantwoordelijk voor 

het productieproces van de wijnen. Guigal maakt het principe van "simpel" wijn maken geniaal. Ze 

werken volledig organisch in de wijngaarden, hanteren lage opbrengsten en er vindt geen 

interventie in de kelders plaats. Kort samengevat er wordt gewerkt met respect voor de natuur en 

passie voor de wijn. 

Het huis Guigal is één van de tophuizen in de Rhône die bekend staan om hun hoge 

kwaliteitswijnen die men zeer vakkundig en met veel toewijding maakt. 

 
 
Guigal beschikt over 60 ha grond in de appellations Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, Crozes-
Hermitage, Saint-Joseph, Châteauneuf du Pape, Tavel en Gigondas.  

Het zijn deze wijnen die tijdens deze proeverij op de proeftafel stonden. Paul maakte een keuze uit 
de 15 wijnen van “La Collection” 

 

Het wijnmagazine Decanter riep Marcel Guigal in 2006 
uit tot “Man of the year.” De gerenommeerde wijngids 
Guide Hachette doet er nog een schepje bovenop en 
noemt Guigal “de beste wijnmaker ter wereld.” Ook 
Robert Parker heeft diep respect voor Guigal. Met 
regelmaat krijgen de topwijnen van deze producent van 
hem de hoogste score van 100 punten. Bijzonder zijn de 
‘La La’-wijnen. Deze zijn afkomstig van de 3 toplocaties 
‘La Turque', ‘La Landonne’, en 'La Mouline'.  
 
Wij hadden reeds het geluk om deze unieke wijnen te 
mogen proeven in onze Proeverij Condrieu - Côte-Rôtie 
 



 
Het assortiment van E. Guigal 

  

 

De Guigals zijn inmiddels ook de eigenaren van Domaine de Bonserine en Vidal Fleury. Sinds 1995 
beheert Guigal het bedrijf vanuit het beroemde Château d’ Ampuis. Dit kasteel stamt uit de 12e eeuw 
en werd in de 16e eeuw in renaissancestijl herbouwd. 

 

 



 

CÔTES DU RHONE 

 

  



De proeffiches van de wijnen: 

1. SAINT-JOSEPH BLANC – E. GUIGAL 

                 

 
Jaargang : 2018 

Type : wit droog 

Druiven : 95 % Marsanne, 5 % Rousanne 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- plantaardig: hooi, gras 

- fruit: citrus, ananas, amandel, noot 

- plantaardig: groene paprika 

- floraal 

- kruidig: anijs 

- etherisch: brioche 

- hout (zacht) 

Smaak : Zu (zacht) – Bi aan einde (noot) 

Besluit : Lekkere “vettige” wijn 

Prijs: 24,00 € 



2. CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC – E. GUIGAL 

                       

 
Jaargang : 2017 

Type : wit droog 

Druiven :   45 % Grenache Blanc, 25 % Roussanne, 15 % Clairette, 10 % Bourboulenc, 3 % Piquepoul, 

2 % Picardan 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : lichtgeel, helder 

Geur :  

- fruit: ananas 

- hout, vanille 

- kruidig 

- mineraal: krijt 

- etherisch: boter 

Smaak : zuren en elegante bitters 

Besluit : Een mooie ronde wijn 

Prijs: 40,30 € 



3. GIGONDAS ROUGE – E. GUIGAL 

                     

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : 70 % Grenache, 20 % Syrah, 10 % Mourvèdre 

Alcoholpercentage : 15 % 

Visueel : roze - rood, behoorlijk hart voor grenache 

Geur :  

- fruit: cassis 

- branderig: koffie 

- kruidig: vanille 

- mineraal 

- hout 

- etherisch, aards, dierlijk 

Smaak : Zu/Bi – edele tannines, redelijke afdronk 

Besluit : Een volle, krachtige wijn 

Prijs: 26,50 € 



4. SAINT-JOSEPH ROUGE – E. GUIGAL 

                    

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : 100 % Syrah 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : rood, groot hart 

Geur :  

- fruit: rood fruit 

- dierlijk, plantaardig 

- chemisch: inkt 

- branderig: koffie 

- kruidig: jeneverbes 

- mineraal: kiezel, kalk 

Smaak : milde tannines 

Besluit : Fluweelachtig, ronde wijn 

Prijs: 23,80 € 



5. HERMITAGE ROUGE – E. GUIGAL 

               

 
Jaargang : 2015 

Type : rood 

Druiven : 100 % Syrah 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : donkerrood, groot hard, grote viscositeit 

Geur : aangename neus 

- fruit: wilde bosvruchten, wilde aardbei, rijp rood fruit 

- branderig: chocolade, tabak 

- hout: ceder 

- kruidig 

- mineraal 

Smaak : Zuren, tannines, verweven 

Besluit : Een echte topwijn, misschien over 5 jaar nog eens proeven.  

Prijs: 50,00 € 

 



6. CÔTE-RÔTIE – E. GUIGAL – BRUNE ET BLONDE 

               

 
Jaargang : 2015 

Type : rood 

Druiven : 96 % Syrah, 4 % Viognier 

Alcoholpercentage : 13,5 % 

Visueel : donkerrood, groot hart 

Geur :  

- fruit: framboos, rood fruit 

- hout (50 % nieuw hout), vanille 

- kruidig 

- branderig 

Smaak : Zo, Zu, Bi – lange afdronk 

Besluit : Heel mooie wijn, maar nog te jong  

Prijs: 52,90 € 

 

 



Om de glazen nog eens te vullen bij de kaastafel, in de lijn van de proeverij, een heerlijke Crozes-Hermitage 
van Duvernay. 

               

Door iedereen al een topproeverij ervaren. 

Met dank aan Paul voor de samenstelling van het assortiment. Meer informatie over de wijnen in de Syllabus. 

Kan tellen als opening van het seizoen. De lat is hoog gelegd. 

 

Dit staat ons nog te wachten in 2021-2022: 
 

Vrijdag  22 oktober 2021 (De Beurs) 
Vergelijking Limburgse Wijnen 

Danny Beuten - Proef voor Meester-Commandeur 
Vrijdag  26 november 2021 (De Beurs) 

Technische Proeverij 
Vrijdag  21 januari 2022 (De Beurs) 

Nieuwjaarsreceptie 
Wijn uit eigen kelder 

Vrijdag  18 februari 2022 (Paul Van Dinter) 
Proeven voor Promotie 

Vrijdag  4 maart 2022 (De Beurs) 
Inleidende Proeverij Wijnreis 

Zondag  24 april 2022 
30ste Kapitteldiner 

Weekend Hemelvaart 26 – 29 mei 2022 
Wijnreis 

Zaterdag 11 juni 2022 
Zomeractiviteit 

 

Data Kapitteldiner en Zomeractiviteit voorlopig onder voorbehoud van beschikbaarheid locatie. 
 


