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Proeverij als voorbereiding op de Wijnreis: 

TOPPERS UIT BORDEAUX 
 

Over twee maanden stappen we in het vliegtuig richting Bordeaux. Hoog tijd om onze kennis een 
beetje aan te scherpen. 
Daar waar Bordeaux vroeger de standaard was, hebben onze smaakpapillen zich ondertussen 
aangepast aan heel wat andere stijlen. 
Paul wist ons ondertussen te vertellen dat er ook heel wat wijnhuizen in de Bordeaux zijn die zich 
daaraan aanpassen. Kijken of we dat kunnen ontdekken, en of het ons bevalt. 
 
Paul ging diep in zijn kelder zoeken en vond er nog enkele mooie wijnen die het oude en het moderne 
Bordeaux typeren. 
 

 

 

Paul koos voor wijnen die de richting aangeven die we tijdens onze wijnreis zullen volgen 

NR STREEK NAAM AARD JAAR PRIJS 
1 PESSAC-LEOGNAN BLANC CHATEAU PICQUE CAILLOU BLANC WD 2014 33,00 € 
2 POMEROL VIEUX CHATEAU FERRON RO 2008 41,00 € 
3 SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE CHATEAU MONBOUSQUET RO 2007 65,00 € 
4 GRAVES CHATEAU DE L'HOSPITAL ROUGE RO 2017 15,30 € 
5 FRONSAC CHATEAU DE LA DAUPHINE RO 2012 33,80 € 
6 SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE CHATEAU LA DOMINIQUE RO 2014 51,50 € 



 
In de syllabus van Paul kunnen jullie een uitvoerige beschrijving van de wijnen terugvinden. 

 

 

  

 

  

  

 



 

 



De proeffiches van de wijnen: 

1. PESSAC-LEOGNAN BLANC – CHÂTEAU PICQUE CAILLOU BLANC 2014 

                      

 
Jaargang : 2014 

Type : wit droog 

Druiven : 90 % Sauvignon Blanc, 10 % Semillon 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : iets donkerder geel 

Geur :  lekker, grote intensiteit 

- etherisch: brioche, boter 

- fruit: abrikoos, peren 

- branderig 

- floraal: witte bloesem 

- kruidig 

- hout  

Smaak : Klein zoetje, veel zuren naar bitter, evenwicht. Redelijk lange afdronk. 

Besluit : lekker frisse, moderne wijn. Heeft iets weg van albarinho, riesling, … 

Prijs: 33,00 € 

 



2. POMEROL – VIEUX CHÂTEAU FERRON 2008 

                             

 
Jaargang : 2008 

Type : rood 

Druiven :   95 % Merlot, 5 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : rood, lichte evolutie, heeft nog een hart 

Geur :  

- putjesgeur vooraf (maar even) 

- fruit: pruimen (maar weinig) 

- hout, vanille 

- dierlijk: leder 

- branderig, rokerig 

- mineraal: bosgrond, aards 

- kruidig: drop 

Smaak : bitters 

Besluit : “op zijn achterste poten” 

Prijs: 41 € 



3. SAINT-EMILION GRAND CRU – CHÂTEAU MONBOUSQUET 2007 

                            

 
Jaargang : 2007 

Type : rood 

Druiven : 60 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon, 30 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 12,5 % 

Visueel : donker rood, lichte evolutie, groot hart, redelijke viscositeit 

Geur :  

- fruit: zwart fruit, zwarte kersen 

- branderig 

- dierlijk: leder 

- kruidig: drop, peper 

- chemisch 

- hout, vanille 

Smaak : heeft tannines, maar mooi evenwicht 

Besluit : lekker door het mooie evenwicht 

Prijs: 65 € 

 



4. GRAVES – CHÂTEAU DE L’HOSPITAL ROUGE 2017 

                  

 
Jaargang : 2017 

Type : rood 

Druiven : 60 % Merlot – 30 % Cabernet Sauvignon – 5% Petit Verdot – 5% Malbec 

Alcoholpercentage : 13 % 

Visueel : rood, middelmatig hart, grote viscositeit 

Geur : gesloten maar lekkere geur 

- fruit: zwart fruit, rood fruit, krieken 

- chemisch: chloor, javel 

- kruidig 

Smaak : Zo-Zu-BI. Is nog te jong (binnen 2j. goed op dronk) – middellange afdronk 

Besluit : volle smaak 

Prijs: 15,30 € 

 



5. FRONSAC - CHÂTEAU DE LA DAUPHINE 2012 

               

 
Jaargang : 2012 

Type : rood 

Druiven : 90 % Merlot 10 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 15 % 

Visueel : donkerrood/paars, redelijk groot hart, grote viscositeit 

Geur :  

- mineraal: aards 

- fruit: zwart en rood fruit, bramen, zwarte bessen 

- hout: ceder 

- dierlijk 

- branderig: chocolade 

Smaak : zoetje aan het begin, korte afdronk 

Besluit : volle wijn, mooi op dronk, mooie aroma’s 

Prijs: 33,80 € 

 



6. SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSE – CHÂTEAU LA DOMINIQUE 2014 

                               

 
Jaargang : 2014 

Type : rood 

Druiven : 85 % Merlot, 15 % Cabernet Franc 

Alcoholpercentage : 14 % 

Visueel : donkerrood, groot hart, redelijk grote viscositeit 

Geur :  

- fruit: rood en zwart fruit, framboos, kers, braam 

- hout  

- kruidig 

Smaak :  Zo-Zu-Bi. Elegantie, kracht, fruitig 

Besluit : Mooie, ronde wijn, fris en zachte tannines   

Prijs: 51,50 € 

 

Een heel mooie inleiding op wat ons te wachten staat in Bordeaux. Wij zijn heel benieuwd  
Met dank aan Paul voor de mooie greep uit zijn collectie, voor de uitleg en voor de uitgebreide syllabus. 



 

Dit staat ons nog te wachten in 2021-2022: 
 

Zondag  24 april 2022 
30ste Kapitteldiner – Poortgebouw Oud-Rekem 

 

 
 

Weekend 6-7-8 mei 2022 
Wijnreis Bordeaux 

 

 
 

Zaterdag 11 juni 2022 
Zomeractiviteit 

 

 


