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EVEN IETS MEER OVER BORDEAUX EN ZIJN WIJNEN...  
 

Een beknopt overzicht van herkomstbenamingen, productie, klassementen, klimaat, bodem, druivenras 
en vinificatie van rode wijn. 
 
De Bordeaux wijnstreek, le Bordelais, is geheel gelegen in het departement Gironde, dat op zijn beurt weer 
gelegen is in Aquitanië (l ‘Aquitaine), een van de 22 administratieve regio’s van Frankrijk. Met meer dan 
134.000 hectare wijngaard geclassificeerd als Appellation d ‘Origine Protégée (AOP) is l ’Aquitaine in 
oppervlakte de belangrijkste wijnregio in Frankrijk, waarvan de Bordeaux wijnstreek met meer dan 115.000 
hectaren het leeuwendeel voor zijn rekening neemt. 

 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) 
De Appellation d ’Origine Protégée, ofwel beschermde oorsprongsbenaming (BOB), is een door de Europese 
Unie ingestelde beschermingsmaatregel van landbouw- en streekproducten. De traditionele Franse aanduiding 
voor AOP is Appellation d ‘Origine Contrôlée (AOC). Aangezien deze nog steeds door vele Châteaux in 
Bordeaux wordt gebruikt, gebruiken we hier de aanduiding AOC. 
De Bordeaux streek kent zes regionale AOC’s onder de benaming Bordeaux (Supérieur), die gezamenlijk iets 
meer dan de helft van de aangeplante hectaren en de productie voor hun rekening nemen. Deze AOC’s 
betreffen (droge) witte, rosé, clairet en rode wijn, alsmede Crémant de Bordeaux voor wit en rosé (zie kaart). 
Voorts zijn er, met de klok mee, vijf regio’s te onderscheiden:  

• noordoost: Bourg en Blaye (5 AOC’s) 

• oost: Libournais met o.a. Fronsac, Pomerol en Saint-Emilion (12 AOC’s) 

• zuidoost: Entre-deux-Mers, Côtes de Bordeaux etc. (11 AOC’s) 

• zuidwest: Graves, Sauternes etc. (6 AOC’s) 

• noordwest: (Haut)-Médoc (8 AOC’s) 
In totaal 48 AOC’s waarvan sommigen meerdere typen wijn omvatten (wit, rosé, rood e.d.) wat het totaal op 63 
AOC’s brengt. 
 

 



De Algemene herkomstbenamingen 

Deze wijnen zijn afkomstig uit het departement Gironde waar geen streekgebonden of gemeentelijke AOC bestaat. 
Deze benamingen kunnen aangevraagd worden wanneer de vereiste normen van de streekgebonden of 
gemeentelijke AOC niet gehaald worden. De meest voorkomende zijn de AOC Bordeaux of AOC Bordeaux 
Supérieur. Een gerenommeerd  domein uit bijvoorbeeld Graves of Médoc kan een minder geslaagd deel van de 
oogst als gewone AOC Bordeaux verkopen. Een typisch voorbeeld is Pavillon Blanc du Château Margaux. Deze 
schitterende witte wijn kan slecht als AOC Bordeaux worden verkocht omdat alleen voor rode wijn een AOC 
Margaux kan worden verleend. 
De erkende herkomstbenamingen zijn: 

• Bordeaux 

• Bordeaux Sec 

• Bordeaux Rosé 

• Bordeaux Supérieur 

• Crémant de Bordeaux 

• Bordeaux Clairet 

Libourne 

Libourne is het centrum van de wijngebieden op de rechteroever van de Dordogne. Het gebied is uiteraard beter 
gekend als Saint-Emilion en zijn buren en omvat volgende herkomstbenamingen: 

Nord-Est 

• Blaye Côtes de Bordeaux 

• Blaye 

• Bourg 

• Côtes de Blaye 

• Côtes de Bourg 

Est 

• Canon Fronsac 

• Côtes de Castillon 

• Francs Côtes de Bordeaux 

• Fronsac 

• Lalande-de-Pomerol 

• Lussac Saint-Emilion 

• Montagne Saint-Emilion 

• Pomerol 

• Puisseguin Saint-Emilion 

• Saint-Emilion 

• Saint-Emilion Grand Cru 

• Saint-Georges Saint-Emilion 

 Entre-Deux-Mers (Sud-Est) 

 Het wijngebied tussen de twee rivieren Dordogne en Garonne is het grootste wijngebied van de Bordeaux. Het 
logische "Entre-Deux-Mers" gebied omvat volgende herkomstbenamingen: 

• Cadillac 

• Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

• Entre-Deux-Mers 

• Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 

• Bordeaux Haut-Benauge 

• Graves de Vayres 

• Loupiac 

• Cadillac Côtes de Bordeaux 

• Premières Côtes de Bordeaux 

• Saint-Foy-Bordeaux 

• Sainte-Croix-du-Mont 

Médoc (Nord-Ouest) 

Médoc is naar alle waarschijnlijkheid het meest gekende wijngebied van Bordeaux. De wijnen die voortkomen van 
de wijngebieden op de linkeroever van de Gironde overstijgen in bekendheid meestal deze van Saint-Emilion en 

https://www.wijnkennis.be/locatie/bordeaux-clairet
https://www.wijnkennis.be/locatie/blaye
https://www.wijnkennis.be/locatie/pomerol
https://www.wijnkennis.be/locatie/graves-de-vayres
https://www.wijnkennis.be/locatie/sainte-croix-du-mont


Pomerol, afkomstig van de rechteroever. 
De wijngebieden op de linkeroever van de Gironde uit de Médoc zijn: 

• Haut-Médoc 

• Listrac-Médoc 

• Margaux 

• Médoc 

• Moulis 

• Pauillac 

• Saint-Estèphe 

• Saint-Julien 

Graves (Sud-Ouest) 

Gelegen aan de linkeroever van de Garonne is het gebied van de Graves het meeste gekend en beroemd om zijn 
zoete witte wijnen van Sauternes. De herkomstbenamingen zijn: 

• Barsac  

• Cérons 

• Graves 

• Graves Supérieures 

• Pessac-Léognan 

• Sauternes 

Productiecijfers 
De wijnstreek Bordeaux omvat 115.400 ha (2010). De gemiddelde productie (1999-2009) bedraagt 6 miljoen 
hectoliter met een gemiddeld rendement van ca. 50 hl/ha. 
Er zijn 8650 wijnboeren (gemiddelde grootte van het wijngoed 14,6 ha) en 300 handelshuizen. Ongeveer een 
derde van de productie wordt geëxporteerd met als belangrijkste importlanden België, Duitsland, Groot -
Brittannië en Nederland. 
Werd in 1975 nog 53% en vrac (niet gebottelde wijn) verkocht, in 2006 was dat minder dan 7%. Ook de oms lag 
van wit naar rood in de afgelopen decennia is spectaculair: tot 1970 werd er 60% witte wijn en 40% rode wijn 
geproduceerd, nu is dat globaal 90% rood en nog slechts 10% wit.  
De kwantitatieve bijdrage van de selecte groep top Châteaux, zo’n 200 crus classés en gelijkwaardige wijnen, 
bedraagt slechts 3 tot 5% van de jaarlijkse oogst. 

 
Klassementen 
Met de opkomst van individuele wijngaarden (crus) vanaf de 18e eeuw ontstaat ook de behoefte aan een 
klassement van deze crus. In diverse publicaties in de eerste helft van de 18e eeuw komen - provisorisch - 
rangordes van individuele wijnen voor op grond van hun prijs.  
De Handelskamer van Bordeaux komt in 1855 met een lijst van geklasseerde rode en witte wijnen uit het 
departement Gironde, het beroemde klassement van 1855. Op dit moment (2014) bestaan er vijf klassementen 
(tussen haakjes het huidige aantal crus): 
Le Classement de 1855 
Opgenomen zijn de rode wijnen uit de Haut-Médoc en één rode wijn uit de Graves (Haut-Brion) en de zoete 
witte wijnen uit Sauternes en Barsac. De rode Médoc (en de ene Graves) zijn onderverdeeld in Premiers (5), 
Seconds (14), Troisièmes (14), Quatrièmes (10) en Cinquièmes crus (18), de zoete witte wijnen in één Premier 
cru Supérieur (d’Yquem), Premiers (11) en Seconds crus (15).  
Le Classement de 1973 
In 1973 is de categorie Premiers crus uit het klassement van 1855 herzien, waaraan een vijfde wijn werd 
toegevoegd (Mouton-Rothschild). 
Les Classements des Graves de 1953 - 1959 
In 1953 heeft het I.N.A.O. (Institut National des Appellations d’Origine) op verzoek van de de 
belangenvereniging van de A.C. Graves (Syndicat de Défense de l’appellation Graves) een klas sement 
opgesteld waarin zowel (droge) witte als rode Graves zijn opgenomen, totaal 16 crus, waarvan 6 zowel in rood 
als wit. 
Les Classements de Saint-Emilion de 1959 - 1969 - 1986 - 1996 - (2006) - 2012 
Het I.N.A.O. stelt in 1959 voor het eerst een klassement op met de bepaling dat dat iedere tien jaar herzien 
wordt. Het huidige klassement van 2012 bestaat uit 18 Premiers Grands Crus Classés, waarvan 4 tot de 
hoogste A categorie, en 64 Grands Crus Classés. Het klassement van 2006 werd in 2008 ongeldig verkl aard 
waardoor tot 2012 het vorige klassement van 1996 weer van kracht werd.  
Le Classement des crus artisans du Médoc 2006 
Het begrip cru artisan bestaat al anderhalve eeuw, maar uiteindelijk is pas in 2006 een klassement opgesteld 

https://www.wijnkennis.be/locatie/graves


en goedgekeurd. Initieel betreft het 44 rode wijnen uit de Médoc en Haut-Médoc. In 2012 zijn daar nog 6 crus 
artisans aan toegevoegd. 
La Sélection des crus bourgeois du Médoc (vanaf jaargang 2008)  
Het Classement des crus bourgeois du Médoc uit 2003 is door een Bordeauxse rechtbank  in 2007 ongeldig 
verklaard. De vorige versie uit 1932 werd niet hersteld en de aanduiding cru bourgeois werd tot nader order 
verboden. Het klassement kende de categorieën cru bourgeois supérieur exceptionnel, cru bourgeois supérieur 
en cru bourgeois, totaal 444 wijnen in 1932 en 247 in 2003. Per ministerieel besluit wordt nu jaarlijks de 
selectielijst bekrachtigd die door de belangenvereniging van crus bourgeois (syndicat des Crus Bourgeois, 
Alliance) is vastgesteld, voor het eerst vanaf de jaargang 2008. Voor 2008 telde de selectie 323 leden, voor 
2009; 246, voor 2010; 260 en voor 2011; 256. 

 
Klimaat 
De wijngaarden in de Gironde staan onder invloed van een direct oceanisch klimaat. De Atlantische Oceaan 
met de warme Golfstroom en de overwegend (stevige) westenwinden zorgen hier, notabene rondom 45° 
noorderbreedte, voor de aanvoer van relatief warme lucht. Hierdoor zijn de winters mild en de zomers niet 
overdreven warm. 
Kenmerkend voor het klimaat in de Bordelais is: 

• westenwinden: de bossen van Les Landes vormen een zekere beschutting, vooral voor de wijngaarden 
in de Graves 

• de gemiddelde jaartemperatuur fluctueert tussen 12°C en 14°C; de zomers zijn warm, gemiddeld tussen 
de 20°C en 24°C van juni tot eind augustus; de herfst is zacht, lang en relatief droog 

• de jaarlijkse neerslag is groot, ca. 900 mm, maar valt grotendeels in de winterse periode; in de 
vegetatieve en rijpingsperiode, van mei tot september valt gemiddeld minder dan 80 mm per maand met 
juli als minst regenrijke maand (50 mm) 

• het aantal uren zonneschijn is hoog, ongeveer 2000 uur per jaar 
Positief voor de wijnbouw zijn de gunstige temperaturen tijdens de vruchtzetting en de (over)rijping van de druif, 
alsmede het hoge aantal zonuren. De grote hoeveelheid neerslag kan negatief uitvallen, maar in combinatie 
met het juiste bodemtype en/of drainage is deze factor te beheersen. 

 
Bodem 
Het Bordeaux gebied kent een zeer gevarieerde bodemtypes. Naast traditionele benamingen zoals bijvoorbeeld 
‘kiezelhoudende bodem’, ‘kleihoudende leembodem’ en ‘zandhoudende kiezelbodem’ hanteren bodemkundigen 
wetenschappelijke benamingen, die onderling ook weer kunnen verschillen. De tabel geeft een overzicht van de 
belangrijkste bodemtypen in de Bordeaux regio met hun Franse benaming, vertaling en voorkomen. 
 

Franse benaming Vertaling Voorkomen (dominantie) 

Sol Graveleux Kiezelbodem crus classés Haut-Médoc, 
Graves, Sauternes (deels), 
St.Emilion (westelijk stuk), 
Pomerol (centrale deel) 

Sol Agrileux (zware) kleibodem met een 
zand- of kiezelhoudende 
toplaag 

weinig voorkomend, enkele 
honderden hectaren in totaal in 
Pomerol (Pétrus), Saint-Emilion 
(Cheval Blanc), Margaux (Ch. 
Margaux) en Sauternes (Yquem) 

Sol Calcaire Kalksteenhoudende bodem 
(calcaire à astéries, 
molasse du Fronsadais 

Saint-Emilion (rondom stad) en 
in de randgemeenten, Barsac 

Sol Sableux Zandbodem westelijk Pomerol, zuidelijk 
Saint-Emilion, westelijk Pessac- 
Léognan 

Sol Argilosableux Kleihoudende zandbodem delen van Saint-Emilion, Médoc 
en Pessac-Léognan 

Sol (argilo-) limoneux, 
Boulbènes 

(klei-), leemhoudende bodem Entre-deux-Mers 

Palus Recente alluviale bodem bodem van valleien, 
rivieroevers 

 
Wat bodemsamenstelling betreft worden hoge kwaliteitswijnen op zeer uiteenlopende bodemtypen gemaakt, 
wat voor zowel witte als rode wijnen geldt. De kwaliteit van de wijn lijkt niet gerelateerd te zijn aan een 
specifieke textuur: sommige cru classé percelen bevatten geheel geen kiezels of zand, terwijl bij andere dit 
gehalte boven de 50% komt. 

 



Druivenrassen 
Van de 115.400 hectare in de Gironde is 89% beplant met blauwe druivenrassen en 11% met witte. Van de 
blauwe druivenrassen domineert merlot (63%) gevolgd door cabernet-sauvignon (25%) en cabernet franc (11%) 
met slechts 1% malbec, petit verdot en enkele nog toegestane rassen. Bij de witte druivenrassen is sémillon 
dominant (53%), gevolgd door sauvignon (38%), muscadelle (6%) en 3% colombard, ugni blanc, merlot blanc,  
folle blanche en nog enkelen. 
 

 
 
Vinificatie rode wijn 
De kwaliteit van de oogst en het moment van oogsten zijn - uiteraard - fundamenteel voor de kwaliteit van de 
wijn. De oogst wordt zoveel mogelijk intact aangeleverd om oxidatie van de most te beperken. Vervolgens 
worden de trossen ontsteeld en gekneusd, waardoor extractie en vergisting bevorderd worden. Gistingskuipen 
zijn van hout, beton of roestvrij staal en voorzien van een temperatuurcontrole systeem om te koelen of te 
verwarmen. De grootte van de gistingskuipen is vaak afgestemd op perceelsgewijze productie wat 
kwaliteitsselectie bevordert. 
De cuvaison omvat de periode van inweking en alcoholische gisting. In de eerste fase is de gisting nog niet 
opgestart en kan opzettelijk koel gehouden worden om een koude voorweking met de blauwe druiven te 
realiseren. Vanaf 18°C kan de alcoholische gisting starten en zal door het oplopen van de temperatuur en het 
toenemende alcoholgehalte de inweking (macération) van componenten uit schil en pit plaatsvinden. 
Tijdens het gistingsproces vormt zich een ‘hoed’ van schillen en pitten aan de oppervlakte van de gistende wijn. 
De inweking hiervan wordt hoofdzakelijk door middel van de remontage gedaan, het rondpompen van de 
gistende wijn door deze ‘hoed’. Soms wordt de pigéage techniek (onderdompelen van de ‘hoed’ in de gistende 
wijn), bekend uit de Bourgogne, ook toegepast. 
Na afloop van de alcoholische gisting verblijft de wijn nog 1 à 2 weken op schillen en pitten, waarbij met name 
door de alcohol geur- en smaakstoffen worden onttrokken. Na scheiding van schillen en pitten (écoulage) volgt 
de melkzuurgisting, bij voorkeur in de weken direct na de alcoholische gisting. Rijping van de hoge 
kwaliteitswijnen geschiedt op eikenhouten vaten (30 tot 100% nieuwe vaten) van 225 liter (barrique), gemiddeld 
18 tot maximaal 24 maanden. 
 
Door Gerhard Horstink – oenologue van de Universiteit van Bordeaux ©. 
 

 

 

 

 
 

 

 



EN DAN VERTREKKEN WE ... 
 

DAG 1: VRIJDAG 6 MEI 2022 
 

VRIJDAG 6 MEI 2019 vertrokken we met 27 wijnvrienden vanuit Maaseik, Rotem, Genk en Lummen naar 
Zaventem, voor het eerst naar Bordeaux.  
Na een vlucht anderhalf uur stonden we op de luchthaven van Bordeaux, waar de bus van Pullman 
d’Aquitaine voor ons klaar stond 
 

          

 

   

 

Alles verloopt zeer vlot en we hebben nog wat tijd over. Paul vraagt daarom aan de chauffeur om even langs 

Domaine de Chevalier te rijden (dit domein stond ook op ons lijstje, maar was volledig volgeboekt). 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://contextedmedia.blob.core.windows.net/pub/5ae8456f-b49d-4c9a-a4de-e1d9e5da1275/00000000-0000-0000-0000-000000000000/sites/heidebloem/images/main-logo.png&imgrefurl=http://www.heidebloem.be/&docid=T7oph2DUPJc7fM&tbnid=iOK7dNcw78gKbM:&vet=10ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA..i&w=257&h=75&bih=861&biw=1548&q=heidebloem%20bus&ved=0ahUKEwj6-dbZkLbUAhXRJlAKHUPLAH4QMwhvKEAwQA&iact=mrc&uact=8
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hlav3x35&id=9C144131407784A6260A4CDDDF771B4D1AD8BCB6&thid=OIP.hlav3x35YaAedYniSMmx9AD6C7&q=brussels+airlines&simid=607995898374719339&selectedIndex=229


       

Domaine de Chevalier Pessac-Leognan Grand Cru Classé de Graves 

Domaine de Chevalier ligt in de appellatie Pessac-Léognan, gerangschikt onder de Crus Classés voor rode en witte 
wijn in de classificatie van Graves-wijn van 1953 en 1959. De wijnmakerij en wijngaarden bevinden zich ten zuiden 
van de stad Bordeaux, in de gemeente Léognan. 
Domaine de Chevalier is gelegen op een open plek midden in een bos in Pessac-Léognan, een jonge, maar bekende 
appellatie in Graves, Bordeaux. Een handige locatie, want het bos beschermt de wijnstokken tegen extreme 
temperaturen. In 1983 werd Domaine de Chevalier overgenomen door de familie Bernard, die de destijds 23-jarige 
Olivier Bernard naar voren schoof als manager van het domein. 
 
Direct na zijn aanstelling voerde Bernard een aantal veranderingen door. Hij kocht percelen van aangrenzende 
wijngaarden en startte een herplantingsprogramma in 1988. Ook werd de kelder onder handen genomen en 
gerenoveerd.  
Het domein telt een oppervlakte van 100 hectare, waarvan 45 hectare aangeplant staat met wijnstokken. Het 
grootste gedeelte, 40 ha, is aangeplant met blauwe druivenrassen en de rest is bestemd voor de productie van 
witte wijn. 
Alles draait bij Chevalier om kwaliteit en balans. De zoektocht naar kwaliteit is een permanente prioriteit. De 
manier waarop de druiven worden geplukt illustreert de zoektocht naar perfectie van het wijnbouwteam. Het 
gewas wordt bijzonder zorgvuldig bewaakt vanaf 3 tot 4 weken vóór de geschatte oogstdatum. Het sap wordt 
regelmatig geanalyseerd en de suikerniveaus worden bepaald. De druiven worden ook geproefd omdat, wanneer 
alles is gezegd en gedaan, dit nog de enige manier is om de kwaliteit van het sap te beoordelen. Het proeven van 
de druiven is vooral belangrijk voor rode wijndruiven, aangezien fysiologische en fenolische rijpheid niet per se op 
hetzelfde moment worden bereikt. Door herhaalde smaaktests en laboratoriumanalyses kunnen de wijnbouwers 
de pluk volgorde van de druiven in elk perceel bepalen in overeenstemming met de specifieke kenmerken van het 
oogstjaar. 
Domaine de Chevalier heeft zijn plaats gevonden in het koppeloton van de appellatie, kwalitatief net onder 
Château Haut Brion, Château Mission Haut Brion en Château Pape Clément. De stijl is die van een zeer opulente, 
maar heel verfijnde, precieze en delicate rode Pessac wijn, een stijl die zeker zal bekoren en een enorm 
bewaarpotentieel heeft. Daarnaast blijft de prijs in vergelijking met de eerstgenoemde koplopers van de appellatie 
zeer redelijk. Dit is immers topkwaliteit! 
 

 



Ter plaatse vraagt de chauffeur of we toch niet even willen uitstappen. We wandelen langs de wijngaarden en 

krijgen uitleg van Paul, die dit domein zeer goed kent. (Denk maar even aan de 6 liter Domaine de Chevalier 1990 

die Paul in Château Neercanne presenteerde ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum). 

 
 
 
 

                
 
Bij het terugkeren naar de bus komt iemand naar ons toe. Paul herkent hem onmiddellijk (van zijn tijd in Bordeaux). 

Het blijkt Rémi Edange te zijn, Vice-Directeur van Domaine de Chevalier. Na een hartelijke kennismaking en wat 

uitleg over “zijn domein” vindt hij het toch maar niets dat wij zonder “zijn wijnen” te proeven zouden vertrekken. 

Hij laat enkele flessen Domaine de Chevalier Blanc et Rouge 2016 aanrukken. Van een verrassing gesproken! 

  
 

 

                               

 



PESSAC-LEOGNAN 

BLANC 

DOMAINE DE CHEVALIER 

BLANC 

WD 2016 Bordeaux - Proeverij Domaine de Chevalier 6/05/2022 DOMAINE DE CHEVALIER - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN DOMAINE DE CHEVALIER RO 2016 Bordeaux - Proeverij Domaine de Chevalier 6/05/2022 DOMAINE DE CHEVALIER - LEOGNAN 
 

    

           

   

De toon van deze reis is gezet. … Hoog tijd om naar onze “eerste” bestemming te trekken. 

Het eerste ? wordt bekend gemaakt: CHATEAU HAUT-BAILLY 



     

Château Haut-Bailly Pessac-Leognan Grand Cru Classé de Graves 

Château 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 Château Haut Bailly zeer geslaagd en een absolute aanrader. Wie zich geen 
Château Haut Brion kan veroorloven koopt beter een Château Haut Bailly. De kwaliteit ligt dicht bij eerstgenoemde 
en de prijs van Château Haut Bailly is 5 keer lager.  
Sinds 1955 is de naam Sanders onlosmakelijk verbonden met die van Château Haut-Bailly. Het was toen immers dat 
Jean Sanders dit kasteel uit de Pessac-Léognan kocht. Onder invloed van de tweede wereldoorlog had Château 
Haut-Bailly veel van zijn pluimen verloren. Jean Sanders heeft er samen met zijn zoon Philippe voor gezorgd dat 
Château Haut-Bailly de naam Grand Cru Classé opnieuw waardig is. 
Toen het Château in 1997 werd verkocht aan de Amerikaanse bankier Wilmers, kreeg Véronique Sanders, 
kleindochter van Jean, het roer van het kasteel in handen. Tot op vandaag tekent Véronique nog steeds de 
krijtlijnen uit, wat er voor heeft gezorgd dat Château Haut-Bailly nog steeds die typische Sanders-smaak heeft. Of, 
zoals Véronique daar zelf vaak nog naar terugverwijst: Château Haut-Bailly is niet meer van Sanders, maar Sanders 
zit wel nog in Château Haut-Bailly… 
Gigantische investeringen hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat het kasteel met zijn tijd is meegegroeid. Jaar 
na jaar worden er topwijnen van ongeëvenaarde kwaliteit gemaakt. In 2009 nog, kreeg het Château de perfecte 
score van 100/100 van niemand minder dan Robert Parker. Château Haut-Bailly is voor wijnliefhebbers wat fruitpap 
is voor baby’s. Voor je het bestaan ervan afweet, denk je perfect gelukkig te zijn. Eens je er echter van hebt 
geproefd, kan je niet meer zonder! Een wijnliefhebber kan met andere woorden zijn leven meestal in 2 delen 
opsplitsen: Een leven voor en een leven na de eerste slok Château Haut-Bailly… 

 

 

 



We worden ontvangen door twee dames die ons zullen rondleiden op het domein. Ook Mevr. Sanders neemt even 

de tijd om kennis te maken met onze groep wijnliefhebbers. 

    

       

      

      

 



En dan naar het pronkstuk. Miljoenen werden geïnvesteerd in de bouw van een nieuwe wijnmakerij. 
Geheel verborgen onder een berg is dit zowel op wijnkundig als op architecturaal vlak een pareltje.  
Ik denk dat we zoiets met zijn allen nog nooit gezien hebben. 
 
 

 

     
 

  
 

   



   
 

    
 

    
 
We gaan met de lift naar de top van de berg en zien van bovenuit hoe alles wordt klaargezet voor de aperitief op 
het terras van het Château … 

 



   

                

    

              

CHAMPAGNE MILLESIME 

BRUT 
CHAMPAGNE POL ROGER - 

BRUT VINTAGE RESERVE 
WM 2015 Bordeaux - Proeverij - Diner 

Château Haut-Bailly 
6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

 

Als we de lift naar de top van de berg nemen, 

zien we van boven af, dat de aperitief reeds 

klaar staat op het terras van het kasteel … 

 
Aperitief op het terras van 

Château Haut-Bailly 



Diner met wijnen van Château Haut-Bailly 
 

 

“De ontvangstruimte, de voormalige vatenkelder van het pand, komt uit op de binnenplaats van het kasteel en een 

monumentaal beeldhouwwerk van Bernar Venet. Er worden lunches en diners georganiseerd voor 20 tot 130 

personen. In de sereniteit en magie van de plaats verleiden de harmonieuze eenheid van de gebouwen, de zorg 

voor elk detail en de elegante sfeer de gasten”. 

 

 



 
 

PESSAC-LEOGNAN HAUT-BAILLY II RO 2018 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-Bailly 6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN CHATEAU HAUT-BAILLY RO 2015 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-Bailly 6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 
PESSAC-LEOGNAN CHATEAU HAUT-BAILLY RO 2008 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-Bailly 6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

    

               

      



 

      

 



Van Château Haut-Bailly trekken we naar ons hotel in Bordeaux.  

      

 

DAG 2 : ZATERDAG 7 MEI 2022 

Vroeg aan het ontbijt want we vertrekken om 9.20 naar de volgende proeverij. 

  

 

HOTEL MERCURE CITE MONDIALE **** 
BORDEAUX 

 
                

 

         



Het tweede ? wordt onthuld. We gaan naar Château Kirwan, een 3ième Grand Cru Classé in Cantenac (Margaux)  

Château Kirwan Margaux Grand Cru Classé 

Château Kirwan behoort al sinds 1925 toe aan de familie Schÿler, tevens négociants te Bordeaux. Sinds de 
classificatie van 1855 is de wijn een Margaux 3ième Grand Cru Classé. 
 
De wijngaard van 37 ha 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 appellatie, waar de Merlot is 
aangeplant (Cabernet Sauvignon (45%), Merlot (30%), Cabernet Franc (15%) en Petit Verdot (10%)). 
De familie Schÿler heeft enorme investeringen gedaan om Château Kirwan op een heel hoog niveau te brengen in 
termen van kwaliteit. Vandaag is het Philippe Delfaut die de wijn 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. 
Naast hun Grand Vin wordt ook hun tweede wijn, Les Charmes de Kirwan, geproduceerd. 
 

   

We worden zeer vriendelijk ontvangen en rondgeleid door (jawel) een nederlands sprekende gidse. 

  

    



   

  

Dan bezoeken we de wijnmakerij. De oude gebouwen zijn verbonden door een middenstuk (voor ontvangst van 
gasten) met een indrukwekkende poort. 

  

           



      

      

      

            

   



  

 

Tijd om te gaan proeven : op de proeftafel voor de poort van de Wijnmakerij staan een Château Kirwan 2017 en 

een Charmes de Kirwan 2017. 

  

 

 

… en dan vinden we in deze prachtige omgeving 
nog even de tijd om een groepsfoto te maken … 
 

 

BORDEAUX-REIS 

MAASLANDSE WIJNVRIENDEN 

2022 

 



     

MARGAUX LES CHARMES DE KIRWAN RO 2017 Bordeaux - Proeverij Château Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 
MARGAUX CHATEAU KIRWAN RO 2017 Bordeaux - Proeverij Château Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 

 

 

  

Ondertussen wordt in de prachtige Salle Panoramique (met uitzicht op de wijngaarden) alles klaargemaakt voor de 
lunch 
 

  



 

  

  

         

     

BORDEAUX BLANC SIGNATURES EN BORDEAUX BLANC WD 2020 Bordeaux - Cocktail Chateau Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 

MARGAUX CHATEAU KIRWAN RO 2016 Bordeaux - Cocktail Chateau Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 

 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE 

(salle panoramique) 

 



   

              

   

 

 



     

     

     

     
 

 



    
 

     
 

Tijd om terug richting Bordeaux te gaan. Maar we maken toch nog tijd vrij om even richting noorden te trekken tot 
Pauillac, om toch enkele bekende topdomeinen van kortbij te zien. 

 
Een ommetje naar Margaux, Saint-Julien en Pauillac 
 

    
                                                           Château Palmer                                                                               



   
  Château Pichon-Longueville                                                      Château Leoville Las Cases                                                          

     
  Pauillac                                                                                         Soussans 
 

Vrije namiddag in de Stad Bordeaux 

We kozen voor onze vrije namiddag de Stad Bordeaux uit. Voor elk wat wils: een begeleide wandeling, een terrasje, 
een korte rust inlassen ... 

   

 



 

Voor de liefhebbers had Relind een wandeling uitgestippeld 

 

STADSWANDELING  BORDEAUX   (3.5km)          Maaslandse Wijnvrienden  mei 2022 

 

Wandelroute  

 (zie plan) 

Wandel vanuit het hotel Mercure Cité Mondiale richting rivier naar rechts op de 

quais des Chartrons en de quais Louis XVIII tot aan de Esplanande de 

Quinconces 

 

 Bezienswaardigheden: 

Esplanade de 

Quinconces 

Grootste stadsplein van Frankrijk, met wandelwegen, beelden en fonteinen. Plaats 

waar voorheen het 15de eeuws kasteel De Trompette lag. 

Monument aux Girondins: opgericht in de 19de eeuw ter ere van de afgevaardigden 

van de stad, de Girondijnen, tijdens de Franse Revolutie (1789) Zij trokken naar 

Parijs en verrichtten er lobbywerk om voor Bordeaux meer vrijheden te krijgen. 

Dat werd hun dood. Tijdens het schrikbewind van Robespierre (1793-1794) 

werden ze hiervoor terechtgesteld op de guillotine. 

Cours de 30 juillet Maison du Vin :18de eeuw, professionele organisatie van  wijnbouwers. 

Hier vinden o.a. wijnproeverijen en cursussen plaats. 

Toeristische dienst  

Place de la 

Comedie 

Grand Hotel 

Grand Théatre of Opera: Classicistisch   monument 18de eeuw , 12 Korintische 

zuilen, bekroond door beelden van de 12 muzen. Architect: Victor Louis. De zaal 

staat bekend om zijn schitterende akoestiek 

rechtdoor 

In de Rue Sainte-

Catherine 

Grootste winkelstraat. 

Begin van de “gouden driehoek”:  

wijk met betere restaurants en duurdere merkkleding. 

Rue Saint-Rémi 

kruisen in de 

Bordelaisewijk 

In de Bordelaisewijk liggen de aanbevolen restaurants. 

 



Steeds rechtdoor, 

kruis de Rue des 

trois Concils, 

Place Saint-Projet 

oversteken 

 

Tot aan de Cours 

d’Alsace et 

Lorraine 

Naar rechts 

 

Place Pey Berland Tour Pey-Berland: (200 treden voor een uniek uitzicht over Bordeaux) 

Deze toren werd geïsoleerd van de kathedraal gebouwd om ze te beschermen tegen 

de trillingen van de zware klokken 

Gebouwd einde 15de eeuw op initiatief van bisschop Pey Berland. 

Ook de eerste universiteit van Bordeaux werd door hem gesticht . 

 

Cathédrale  St.-André: (rooms-katholiek)  zetel van de aartsbisschop van 

Bordeaux-Bazas.  Unesco werelderfgoed, 

 mengeling van stijlen (11de tot 15de eeuw) overwegend gotisch. 

De middeleeuwse sculpturen op de Porte Royale beelden taferelen van het Laatste 

Oordeel uit.  

 

Palais Rohan: stadhuis, Hotel de Ville  

In 1771  gebouwd voor aartsbisschop Rohan. 

Terug naar 

Cours d’Alsace et 

Lorraine 

Richting rivier,  

Garonne 

Naar links 

Zicht op Pont de Pierre: eerste brug over de Garonne (begin 19e eeuw) 

 

Porte Cailhau:  stadspoort,  gebouwd in 1495 om de overwinning van Karel VIII 

tegen de Italianen te herdenken (Slag van Fornovo) 

Bouwstijl: overgang  Gotiek-Renaissance 

Langs de Quai 

Richelieu 

verder naar  

Quai de la Douane 

Hotel des Douanes:  Musée National des Douanes (18e eeuw) 

Geopend in 1984, presenteert de geschiedenis van de administratie van de douane 

(een van de oudste van Frankrijk),  bevat historische collecties  van o.a. 

aangeslagen goederen.  Fronton en fontein van Vlaamse ontwerper Verbeeckt. 

Place de la Bourse Palais de la Bourse (1749) koninklijke  (Lodewijk XV) en keizerlijke  (Napoleon) 

verblijfplaats. Nu  Kamer van koophandel. 

Fontein: de drie Gratiën (dochters van Zeus) 

In oktober wordt deze fontein  voor een sensibiliseringscampagne tegen 

borstkanker verpakt in roze en krijgt ze roos water, 

Le miroir d’eau :Op de kade een grote  waterspiegel  waar regelmatig waterdamp  

uitkomt.. 

We zijn hier in Vieux-Bordeaux, de historische wijk die behoort tot het Unesco 

werelderfgoed 

 Van hieruit kan je langs het water terug naar het hotel 

Of naar het restaurant… 

Via de Rue 

Philippart  naar de 

Place du Parlement 

 

Place du Parlement is een historisch plein in de wijk Saint Pierre. 

Hier zetelde het Parlement van 1451 tot 1790. 

Fontein met maskers van architect Garros 

Via Rue de 

Lauriers naar de 

Rue Saint Rémi 

 

restaurantstraat 

Saint Rémy: deze voormalige kerk is nu een expositieruimte 

 

 



               

   

         



       

    

    
 

 



Ontmoetingspunt Café Brun 

       
We vinden iedereen terug in en rond Café Brun, tegenover de Brasserie Bordelaise 

   

   

  



     

                

          

 
BORDEAUX BLANC CHATEAU DUDON BLANC WD 2021 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 

PESSAC-LEOGNAN BLANC CHATEAU DE ROCHEMORIN BLANC WD 2018 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 

FRONSAC DELPHIS DE LA DAUPHINE ROUGE RO 2018 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 

SAINT-JULIEN SARGET DE GRUAUD-LAROSE (150 cl) RO 2014 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 

 

Diner in de 

Brasserie 

Bordelaise 



            

               

        

    

 



  

  

  

 



    

        

DAG 3 : ZONDAG 8 MEI 2022 

We zijn het al gewoon, vroeg op, op tijd ontbijten, omdat we nog een extra blitz-bezoek aan Saint-Emilion willen 
inlassen. Nog even van op het dak van het Mercure-hotel over de stad kijken 
 

      



    

Kort bezoek aan Saint-Emilion 

           
 

Ten oosten van Bordeaux, op de rechteroever van de rivier de Dordogne, liggen de gebieden Saint-Emilion, 
Pomerol, Fronsac, Côtes de Francs en Côtes de Castillon. De verzamelnaam voor deze gebieden is de Libournais. Dit 
is afkomstig van de belangrijkste stad in het gebied: de havenstad Libourne. Echter, de informele wijnhoofdstad van 
deze regio is Saint-Emilion. 
Om Saint-Emilion te bezoeken, ga je door één van de zeven poorten. Deze poorten zijn overgebleven van de 
Middeleeuwse muren rond de stad. In de stad zijn smalle straatjes met mooie historische gebouwen, cafés, 
boetiekjes, ambachtelijke winkels en restaurants. In het midden is een centraal plein met gezellige terrasjes. 
Jaarlijks komen meer dan 2 miljoen toeristen de stad bezoeken. Zij komen voor de mooie plaats én voor de wijn die 
internationaal bekend en beroemd is. 

Het ontstaan van Saint-Emilion  
(let op de gelijkenis met de legende van Harlindis en Relindis  … wie heeft hier plagiaat gepleegd? …) 

Oorspronkelijk was de naam van Saint-Emilion “Ascumbas”. In de 8e eeuw is dat veranderd. Volgens een legende is 
de Bretonse monnik met de naam Emilion daar de oorzaak van. Rond de 8e eeuw heeft hij zich gevestigd in 
Ascumbas. In die streek zijn veel grotten. In een van die grotten woonde Emilion. Daarvoor zou hij als monnik in 
dienst zijn geweest van een graaf. Hij had toegang tot de keuken en nam regelmatig in het geheim brood weg voor 
de armen. Op een dag werd hij betrapt en vroeg de graaf wat hij onder zijn jas hield. Emilion zei dat het een stuk 
hout was. Toen hij het moest laten zien bleek het brood inderdaad veranderd te zijn in hout. Vanwege deze 
legende werd de monnik erg populair, en werd de naam van het stadje Ascumbas veranderd in Saint-Emilion. De 
grot waarin hij leefde werd een populaire bestemming voor pelgrims. 
Saint-Emilion is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een welvarende winkeliersstad. Het werd een 
handelscentrum voor o.a. wijn, graan. Deze welvarendheid is vandaag de dag nog zichtbaar aan de vele 
monumenten die de plaats heeft. 
Sinds 1999 is de streek van Saint-Emilion, de stad zelf en de 8 omliggende dorpen en de wijngaarden, op de lijst van 
werelderfgoed van de UNESCO geplaatst. Niet veel plaatsen hebben deze eer. Op deze manier kan dit bijzondere 
erfgoed behouden blijven voor de toekomst. 

https://www.francecomfort.com/l/be/library/download/urn:uuid:5fa50826-cda5-485d-a079-d23d69e8f3aa/saint+emilion+1+frankrijk+wijn+vakantie+unesco+toeritisch+luxe+villapark+chateau+de+salles.jpg?scaleType=3&width=1600&height=1000


Met een stadswal die behouden is gebleven over meer dan een kilometer, behoort Saint-Emilion tot de kleine 
groep Franse middeleeuwse steden met stadswallen.  

 
Eglise Monolithe 
Een van de meest indrukwekkende bouwwerken in Saint-Emilion is de “Monolithische kerk”, een Middeleeuwse 
kerk met een opvallende klokkentoren. Deze bevindt zich voor een groot deel onder de grond. De kerk heeft de 
naam Église Monolithe gekregen, omdat deze uit één stuk rots, een zogenaamde monoliet, is gemaakt. De 
klokkentoren is later toegevoegd. Dit kerkgebouw is een van de grootste kerken in zijn soort in Europa. 
 
Je gaat de kerk in vanaf het marktplein. Als je naar binnen gaat, onder de boog door, dan zie je een mooi reliëf met 
een religieuze voorstelling. Aan de andere kant van de boog is een grote ruimte in de rotsen uitgehouwen, het 
schip van de kerk. 
Er worden rondleidingen gegeven door de ondergrondse ruimtes. Je ziet het leven van de monnik Emilion als het 
ware aan je voorbij gaan. 
Een leuk uitzichtpunt is de klokkentoren. Je moet dan wel 196 traptreden beklimmen maar dan zie je de 
kronkelende straatjes van het dorp en de rode daken van de huizen. 

 
Het klooster van Cordeliers 
Een andere bezienswaardigheid in Saint-Emilion is het klooster van Cordeliers. Het is een mooi bouwwerk dat als 
historisch monument wordt bewaard. Vanuit het klooster daal je eerst 17 meter af naar beneden naar de 
ondergrondse kelders. Van daaruit worden rondleidingen gegeven door de ondergrondse catacomben. Tijdens 
deze rondleiding krijg je uitleg over de traditionele bereidingswijze van de “Crémant de Bordeaux”, de 
mousserende wijn van de Cordeliers. Deze wordt al sinds de 19e eeuw geproduceerd. 

De beroemde wijnen van Saint-Émilion 
Wie de naam Saint-Emilion hoort, denkt vaak direct aan de bekende rode wijnen die uit deze streek komen. Het zijn 
veelal kwalitatief zeer goede wijnen met een Grand Cru Classé classificatie. 
Dat de wijnen zo’n goede kwaliteit hebben komt door het uitzonderlijke microklimaat in deze streek en de speciale 
bodemkwaliteit: 
 

• Het klimaat is een gematigd continentaal microklimaat, dit is uitermate geschikt voor wijnbouw 
• De grond is een speciale combinatie en variatie van klei-, grind-, zand- en kalksteenbodems. Ook dit draagt 

bij aan de uitzonderlijke kwaliteit van de geproduceerde wijnen. 
 

De druivensoort Merlot is de meest populaire in deze streek. Verder nog Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en 
Malbec. 
 
Saint-Emilion is met 5565ha. aan wijngaard een van de grootste wijn producerende streken in de Bordeaux. Meer 
dan 800 wijnboeren zijn dagelijks bezig met de productie van kwaliteitswijnen. Zij maken gebruik van de 70 km aan 
onderaardse gangen in de regio. In dit gangenstelsel van kalksteen liggen de beste Cru’s te rijpen: Ausone, Cheval 
Blanc, Angélus, Figeac, Canon la Gaffelière, Clos Fourtet. Veel wijn chateaus verzorgen rondleidingen en proeverijen 

 

  



 
Naar het uitzicht punt van Saint-Emilion 

  

  



  
We dalen af naar het mooie, gezellige marktplein. 

  

   
 

We verlaten Saint-Emilion en rijden door het grote Entre-Deux-Mers gebied richting Château Turcaud, waar we 
verwacht worden voor een rondleiding, degustatie en lunch. 



  

Château Turcaud Bordeaux, Bordeaux Superieur, Bordeaux Clairet en Entre-
Deux-Mers 

     
Tussen de rivieren de Garonne en de Dordogne ligt het qua oppervlakte grootste wijngebied van Bordeaux, Entre-
Deux-Mers. In dit weidse en heuvelige land worden zowel witte als rode wijnen gemaakt. De witte wijnen hier 
vallen onder de appellatie ‘Entre-Deux-Mers’ en de rode onder Bordeaux. Bij het dorpje La Sauve Majeure ligt 
Château Turcaud van Maurice en Simone Robert en hun dochter Isabella en haar man Stéphane. Het land hier is 
intens groen met opvallend veel bos, licht heuvelig en bezaaid met smalle kronkelige weggetjes. Qua natuurschoon 
is dit zeker het mooiste wijngebied van heel Bordeaux. 
Met eerdere ervaringen in de wijnindustrie en het werken in wijngaarden kocht Maurice Robert Château Turcaud 
in 1973. Op dat moment bestond het slechts uit een oud vervallen huis, 18 ha grond, waarvan slechts een derde 
was aangeplant met wijnstokken. In de eerste jaren verdeelde Robert zijn tijd tussen zijn baan en zijn werk op zijn 
eigen Château Turcaud. 
Vandaag strekken de Vignobles Robert zich uit over 50 ha met 26 ha witte wijnstokken en 24 ha rode wijnstokken.. 
Het Château is volledig gerenoveerd en grenst het aan een zorgvuldig onderhouden en goed uitgeruste 
wijnmakerij. 
In 2009 gaf Maurice Robert zijn passie en knowhow door aan zijn dochter Isabelle en zijn schoonzoon Stéphane Ze 
zetten zich in om voort te zetten wat Maurice en Simone Robert sinds 1973 opgebouwd hebben.. 
Veeleisend, net als hun vader en schoonvader, willen Isabelle en Stéphane Le May het terroir dat ze hebben geërfd 
laten spreken: progressieve herbeplanting in hogere dichtheden, overschakelen naar mechanisch wieden, 
beredeneerde strijd tegen ziekten, enz. Zo observeert, past en ontwikkelt het team van Vignobles Robert al twee 
generaties lang de beste teelt-, vinificatie- en verouderingstechnieken die de kwaliteit en specificiteit van de wijnen 
van Château Turcaud vormen. 
Château Turcaud geniet een uitstekende reputatie, zowel voor zijn witte als zijn rode wijnen, waarnaar regelmatig 
wordt verwezen in vakbladen en die prijzen hebben gewonnen op zowel het Concours Général de Paris als 
Aquitaine. Deze erkenningen zijn de vruchten van de harmonieuze mix van passie, ervaring en familiale 
investeringen... 



   
 
Zoals we ondertussen gewoon zijn, worden we weer al zeer hartelijk ontvangen. 
Stéphane neemt ons mee naar de wijngaard en we krijgen uitleg van een zeer gepassioneerde wijnboer. 
 

   

   

   



   

 

  

  



 
En dan gaan we proeven, en dat wordt gecombineerd met een uitgebreide tapas-lunch 
 

  
 
CREMANT DE 

BORDEAUX 
CHATEAU TURCAUD - CREMANT 

DE BORDEAUX 
W

M 
0 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

ENTRE-DEUX-

MERS 
CHATEAU TURCAUD - ENTRE-

DEUX-MERS 
WD 2021 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

BORDEAUX 

BLANC 
CHATEAU TURCAUD - BORDEAUX 

BLANC - CUVEE MAJEURE 
WD 2020 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

BORDEAUX 

CLAIRET 
CHATEAU TURCAUD - BORDEAUX 

CLAIRET 
RS 2021 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

BORDEAUX 

ROUGE 
CHATEAU TURCAUD - BORDEAUX 

ROUGE 
RO 2018 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

BORDEAUX 

SUPERIEUR 

ROUGE 

CHATEAU TURCAUD - BORDEAUX 

SUPERIEURE - MAJEURE 
RO 2019 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château Turcaud 8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE MAJEURE 

 

   

     



 

   

                  

           



  

  

                  

 

… en nog heel even leven als god in Frankrijk … 



           
 

     
 

 



… en dan terug naar  België … 

       

           

 

Het was een topreis … we hopen dat jullie er volgende keer allemaal weer bij zijn … 



 

Een overzichtje van alle geproefde/gedronken wijnen: 

 

STREEK NAAM AARD JAAR WAARBIJ DATUM PLAATS 
PESSAC-LEOGNAN 

BLANC 

DOMAINE DE CHEVALIER 

BLANC 

WD 2016 Bordeaux - Proeverij Domaine de Chevalier 6/05/2022 DOMAINE DE CHEVALIER - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN DOMAINE DE CHEVALIER RO 2016 Bordeaux - Proeverij Domaine de Chevalier 6/05/2022 DOMAINE DE CHEVALIER - LEOGNAN 
       

CHAMPAGNE 

MILLESIME BRUT 
CHAMPAGNE POL ROGER - 

BRUT VINTAGE RESERVE 
WM 2015 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-

Bailly 
6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN HAUT-BAILLY II RO 2018 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-

Bailly 

6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN CHATEAU HAUT-BAILLY RO 2015 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-

Bailly 
6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

PESSAC-LEOGNAN CHATEAU HAUT-BAILLY RO 2008 Bordeaux - Proeverij - Diner Château Haut-

Bailly 
6/05/2022 CHATEAU HAUT-BAILLY - LEOGNAN 

       
MARGAUX LES CHARMES DE KIRWAN RO 2017 Bordeaux - Proeverij Château Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 
MARGAUX CHATEAU KIRWAN RO 2017 Bordeaux - Proeverij Château Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 
BORDEAUX BLANC SIGNATURES EN 

BORDEAUX BLANC 

WD 2020 Bordeaux - Cocktail Chateau Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 

MARGAUX CHATEAU KIRWAN RO 2016 Bordeaux - Cocktail Chateau Kirwan 7/05/2022 CHATEAU KIRWAN - CANTENAC 
       

BORDEAUX BLANC CHATEAU DUDON BLANC WD 2021 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 BRASSERIE BORDELAISE - 

BORDEAUX 

PESSAC-LEOGNAN 

BLANC 

CHATEAU DE ROCHEMORIN 

BLANC 

WD 2018 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 BRASSERIE BORDELAISE - 

BORDEAUX 

FRONSAC DELPHIS DE LA DAUPHINE 

ROUGE 

RO 2018 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 BRASSERIE BORDELAISE - 

BORDEAUX 

SAINT-JULIEN SARGET DE GRUAUD-

LAROSE (150 cl) 
RO 2014 Bordeaux - Diner Brasserie Bordelaise 7/05/2022 BRASSERIE BORDELAISE - 

BORDEAUX 

       
CREMANT DE 

BORDEAUX 
CHATEAU TURCAUD - 

CREMANT DE BORDEAUX 
WM 0 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 
ENTRE-DEUX-MERS CHATEAU TURCAUD - 

ENTRE-DEUX-MERS 
WD 2021 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 
BORDEAUX BLANC CHATEAU TURCAUD - 

BORDEAUX BLANC - CUVEE 

MAJEURE 

WD 2020 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 

BORDEAUX CLAIRET CHATEAU TURCAUD - 

BORDEAUX CLAIRET 
RS 2021 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 
BORDEAUX ROUGE CHATEAU TURCAUD - 

BORDEAUX ROUGE 
RO 2018 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 
BORDEAUX 

SUPERIEUR ROUGE 
CHATEAU TURCAUD - 

BORDEAUX SUPERIEURE - 

MAJEURE 

RO 2019 Bordeaux - Proeverij - Lunch Château 

Turcaud 
8/05/2022 CHATEAU TURCAUD - LA SAUVE 

MAJEURE 

 


