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1 Médoc 2 Saint-Estephe 3 Pauillac 4 Haut-Médoc 5 Saint-Julien
6 Listrac-Médoc 7 Moulis 8 Margaux 9 Pessac-Léognan
10 Graves
11 Cérons 12 Barsac 13 Loupiac 14 Sauternes
15 Sainte-Croix-du-Mont 16 Bordeaux et Bordeaux supérieur
17 Côtes de Bordeaux St Macaire
18 Bordeaux Haut-Benauge et Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
19 Premières Côtes de Bordeaux 20 Entre-Deux-Mers 21 Sainte-Foy-Bordeaux
22 Côtes de Castillon (1) 23 Côtes de Francs 24 Côtes de Castillon (2)
25 Puisseguin Saint-Emilion 26 Saint-Emilion 27 Lussac Saint-Emilion
28 Saint-Georges-Saint-Emilion 29 Montagne-Saint-Emilion 30 Pomerol
31 Lalande-de-Pomerol 32 Canon-Fronsac 33 Fronsac
34 Graves-de-Vayre 35 Bordeaux et Bordeaux supérieur 36 Côtes de Bourg
37 Côtes et Premières Côtes de Blaye
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BORDEAUX 2003
U heeft ongetwijfeld reeds veel gehoord over het millésime 2003. Iedereen is het erover eens
dat de hitte van die zomer een grote invloed heeft gehad op de kwaliteit van dit buitengewoon
millésime. 2003 was een uitzonderlijk jaar overal in Europa. Men moet reeds tot 1949
terugkeren om een zo warme en droge zomer te vinden. De wijngaarden hadden enorme
behoefte aan water. De druiven waren verschrompeld tot krenten en rozijnen. Vandaar dat er
slechts heel weinig sap zat in de druif. De opbrengst is dit jaar dan ook 30-50% minder dan in
andere jaren... Het ergste was nog wel, dat de druif hierdoor niet goed kon rijpen.' Il manque
de l'eau.' was een veel gehoorde uitdrukking op de grote proeverijen van de 'Union des grands
crus' in Bordeaux in de maand april 2004. Toch zijn er veel toppers gemaakt. Met name door
de wijnboeren die niet te vroeg geoogst hebben (vanaf half september) en door die
gelukkigen, die de juiste bodemsamenstelling hadden, m.n. argilo- calcair en kleibodem van
wezenlijk belang was dat de bodem het water vasthield. dat gebeurde vooral daar waar kalk in
de bodem zat (spons) en natuurlijk op de niet hoog gelegen wijngaarden
De meeste wijnen uit de streek van Bordeaux zijn uitstekend geslaagd. Onder de gekende
wijnen, zijn de « appellations » waar de Cabernet Sauvignon op later tijdstip rijp was, zeer
goed geslaagd in 2003. Vooral te Saint-Estèphe, Pauillac en Saint-Julien vindt men rijke
wijnen met concentratie en een prachtige bewaarcapaciteit. De Cabernet Sauvignon is een
druivensoort die later rijpt dan de Merlot. Hierdoor is de regen in( niet veel in hoeveelheid
maar toch voldoende om bij te dragen voor de voeding) september zeer voordelig geweest
voor de wijngaarden in de Médoc. Dit merkt men dan ook aan de wijnen die zeer fris en
evenwichtig zijn.Er zijn tevens geslaagde wijnen onder de minder gekende « appellations »,
zoals de Moulis en de Côtes de Francs, waar de bodem kouder is en de groei bijgevolg ook
laattijdig was. Deze wijnen hebben een zeer goede verhouding prijs/kwaliteit en kunnen lange
tijd worden bewaard. Zoals bij andere warme jaargangen, zijn de wijnen van 2003 - te
vergelijken met de 1982, 1989 en 1990 - heerlijk om te degusteren en zullen ze steeds worden
geapprecieerd voor hun rijke en zachte tonen. Voor de grootste wijnen, raden wij u aan geduld
te oefenen.

Côtes de Francs
-Oppervlakte: 459 ha.
-Alleen wijnen van de gedefinieerde percelen in Francs, Saint-Cibard en Tayac.
-Druivensoorten rode wijn: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec.
-Druivensoorten witte wijn: Sémillon, Sauvignon blanc, Muscadelle.
-Max. productie 50 hl. per ha.
-Terroir: Kalkrijke klei met mergel.
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De Côtes de Francs hebben een maritiem klimaat, veroorzaakt door de Atlantische oceaan. De
warme Golf Stroom en de Gironde fungeren als warmte-regulator en temperen het klimaat.
Dit zorgt voor milde winters, warme zomers, en een lange, zonnige herfst. Tot grote zorg van
de wijnboer beginnen de oogst-tijd en het regenseizoen ongeveer tegelijkertijd. Als de regen
vroeg is, zullen niet alle druiven rijp zijn. Als de regen laat komt , tijdens de oogst, kunnen de
druiven verliezen aan concentratie. Statistici hebben opgemerkt dat, vanuit oogpunt van het
klimaat, er elke tien jaar een patroon is van drie goede jaren, drie slechte jaren, en vier
gemiddelde jaren. Soms wordt de normaal gesproken milde regio ruw herinnerd aan haar
noordelijke ligging. In Februari 1956 was er een strenge vorstperiode met temperaturen onder
-18º C (0º F). Ook sluimert er altijd de angst dat de Saint de Glace de juist uitgekomen
wijnstokken beschadigt in de eerste weken van Mei. Zoals in 1991.

Château Puygueraud Cuvée George, Côtes de Francs







Millésime : 2003
Appellation : Côtes de Francs
Producteur : Nicolas Thienpont
Temps de garde : 10 ans
Style de vin : Vins de garde

Een blend van 60% merlot, 25% Cabernet Franc n 10% Cabernet Sauvignon en nog 5% Malbec.
2003 wordt aanzien als het beste millésime gemaakt op dit domein. Een late oogst geeft de wijn
een diepe robijnachtige kleur met geuren van zeer rijpe druiven die voornamelijk zwartebessen
presenteren ook enorm kruidig. Deze bijzondere wijn zal zeker in de mogelijkheid zijn lang te
rijpen (meer dan 10 jaar)
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Saint Emilion

Beroemd wijngebied op de rechteroever van de Dordogne, op enkele kilometers van
Libourne. De wijngaarden omringen de oude stad St.-Émilion. Zij werden opgedeeld in de
‘côtes’ (hellingen) en de ‘graves’ (kiezelsgronden). Wijnen van de ‘côtes’ zoals Château
Ausone zouden voller zijn en wijnen van de ‘graves’ zoals Château Cheval Blanc in principe
verfijnder en rijker. Deze eerste indeling was misschien aantrekkelijk vanwege haar eenvoud,
maar onderschatte de diversiteit van de bodem in deze regio.
-Alleen wijn uit de communes: St.-Émilion, St.-Christophe-des-Bardes, St.-Laurent-desCombes, St.-Hipolyte, St.-Étienne-de-Lisse, St.-Pey-d'Armens, St.-Sulpice-de-Faleyrens.
-Alleen rode wijn
-Druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Carmenère.
-Productie: max. 45 hl. per ha. voor St.-Émilion, 40 hl. per ha. voor St. Émilion Grand Cru.
St.-Émilion heeft een zeer diverse bodemsamenstelling. In het algemeen zijn er drie
categoriën: de côtes, de graves en de zandbodem. De côtes zijn de heuvelhellingen, de graves
zijn de keizelgronden en de zandbodem is het stuk diep zand tussen St.-Émilion en Pomerol.
Concreet;







Bodem met stenen, kiezels en grote stenen
Bodem van de hellingen, zand en een kleine hoeveelheid klei
Kiezel en klei bodem langs de monding van de Dordogne
Hellingen, zachte kalksteen
Plateau, kalksteen met kalkgrond
Zandbodem

Saint-Émilion heeft een zeer diverse bodemsamenstelling. Er zijn de côtes, de graves en de
zandbodem. De côtes zijn de heuvelhellingen, de graves zijn de kiezelgronden en de
zandbodem is het stuk diep zand tussen Saint-Émilion en Pomerol.
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Aangaande specifiek jaargang 2003 is in Saint-Emilion meer cabernet-franc aangeplant dan in
de Pomerol, bovendien hadden de wijngaarden op de klei/kalkheuvels rond de stad iets
minder te lijden van de hitte dan die op het vlakke deel richting Pomerol. Grote verschillen
dus ook hier, met bijvoorbeeld een opvallend schitterende Ausone en Troplong Mondot, zeer
indrukwekkend. Waarmee maar gezegd is dat de opmerking dat de wijnen van de Rive Droite
minder geslaagd zijn als generalisatie gewoon niet klopt.

Château Troplong Mondot

Château Troplong Mondot hoort bij de allerbeste Grands Crus van Saint Emilion. Troplong
Mondot ligt op 33 ha kalk-en kleirijke grond. Ideaal voor de merlotdruif, die dan ook voor
90% is aangeplant. De gemiddelde ouderdom van de stokken is 35 jaar. De 'vendeanges' zijn
'manueel' en worden onder andere gedaan door een grote groep 'gitanes' die telkens in de
buurt is. Men heeft een 30-tal verschillende percelen die elk apart worden geplukt én
gevinifieerd. De assemblage van de verschillende cuves wordt slechts gedaan NA de lagering
De wijn heeft een uiterst diepe kleur. Het verfijnde en intense bouquet heeft schakeringen van
rood fruit (aardbei, framboos) en romige vanille. De smaak is bijzonder vol en
geconcentreerd. De wijn heeft een zeer lange afdronk.

Château l’Arrosée
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Laat vele concurrentie mijlen ver achter zich door de opvallende finesse en mooie
houtimpressies in een ontroerend mooi evenwicht. Dit is een wijn van 1er Grand Cru-niveau.
2003 werd in de karakterisering van 2006 wel eens opgevoerd als een tweelingjaar, qua stijl
en algemene kwaliteit van de wijnen. Dat is op z’n minst gezegd een beetje eigenaardig, want
2004, al platgewalst door 2005 nog maar voor het goed en wel op de markt was, werd
drieëneenhalf jaar terug omschreven als een genereus jaar, een jaar waarin de opbrengsten per
stok alarmerend hoog lagen. Ook hier was er weer een late knopvorming en werd de rijping
erg vertraagd door de vochtige, drukkend warme zomermaanden juli en augustus. Ondanks
het ingrijpend uitdunnen in de lente werd er toch nog gevreesd voor een verwaterde oogst.
Oneven uitrijpende trossen en schimmelrisico deden de laatste beetjes hoop helemaal in rook
opgaan tot september en oktober soelaas brachten met een droge Indian Summer. Het resultaat
was een grotere, maar kwalitatief redelijk mooie oogst met een fikse dosis aan vinnige zuren
en krachtige tannines. Een echt klassiek bewaarjaar dus, heel wat anders dan het periculeuze
jaar 2006. 2003 is een blockbusterjaar zoals de internationale markt dat graag heeft.

Pomerol
Een relatief klein wijngebied op de rechter-oever van de Dordogne, bij Libourne. De
wijnregio ligt naast de ‘graves’ (kiezels) van St.-Émilion. De Pomerol is bekend vanwege
haar fluweel-achtige en sensuele wijnen. Er zijn geen echte Châteaux , er is zelfs geen stadje.
Er is alleen een klein kapelletje op een lage heuvel. Deze heuvel, de Monticule de Pomerol,
geeft zijn naam aan deze appellatie.
-Alleen wijnen van de communes Pomerol en speciale percelen in Libourne.
-Alleen rode wijn
-Druivensoorten rode wijn: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Carmenère.
-Productie: max. 40 hl. per ha.
De beste delen van de Pomerol hebben een bodem van zand en kiezel. Meer naar het westen
wordt de bodem meer zanderig. De onderlaag staat bekend als ‘crasse de fer`. Een soort pan
met kiezels in het oosten en klei in het noorden en midden. In een speciaal deel van deze pan
ligt het fameuze huis Pétrus.
De Pomerol zat in 2003 in de hoek waar de klappen vielen. Het was hier naar verhouding nog
iets heter, bovendien is de aanplant van merlot hier zeer belangrijk. Deze twee factoren samen
maakten een (te) vroege oogst, voor de normalisering van de temperaturen in september
veelal onvermijdelijk. Uiteraard hebben degenen met veel cabernet-franc wat minder
problemen, en daarnaast is het presteren van het huis Moueix(Pétrus) het vermelden waard.
Opmerkelijk fruitvolle en elegante wijnen hier, en dat is een prestatie van formaat.
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Château Vray-Croix-de-Gay
Le Vray Croix de Gay is het juweeltje van het domein. Een mooie, klassieke structuur
verkregen uit zijdeachtige, edele tannine. Leder, donker fruit en truffel zijn de kwaliteiten die
de liefhebbers van grote wijnen betoveren. Eén van de zeldzame wijnen die men gemakkelijk
15 à 20 jaar in z'n kelder kan laten rusten. De wijnoogst wordt met de hand dubbel gesorteerd
om alleen maar het beste fruit over te houden.
De wijnbereiding gebeurt in de wijnkelder (in 1998 gerenoveerd) in eenvoudige, betonnen,
warmteregelende kuipen, die aangepast zijn aan de kwantiteit van elk perceel om de wijn
afzonderlijk te kunnen bereiden. Een verfijning van 12 maanden in eikenhouten okshoofden
(vaten van 200 à 250 liter) die om de 3 jaar vernieuwd worden, geeft de wijn zijn juiste dosis
houtsmaak. Cépage : 90% Merlot & 10 % Cabernet-Sauvignon van +/- 35 jaar.
Algemeen: Pruimen en vijgen, structuur en tannines, mooie lengte en sap, fraai glas.
Deze 2003 had eerst een vreemde kruidige en gebrande neus (kruidnagel), maar na luchten
kwam het zwarte merlotfruit bovendrijven (crème, vanille, sprokkelhout). Voor mij op dat
moment blind duidelijk rechteroever

Saint Estéphe
De meest noordelijke ‘çommune’ van de appellations communales van de Haut-Médoc. Dit is
waarschijnlijk ook de minst ‘flashy’ van de vier. St.-Estèphe wordt beschouwd als de
koopjeskelder van de Bordeaux, met een grote productie van ondergewaardeerde rode wijn.
De Deuxième Grand Cru Classé Cos d’Estournel is de ster van het gebied, gelegen op een
perfecte, goed gedraineerde kiezelgrond. De meeste wijngaarden van deze appellatie liggen
echter op zwaardere grond, met minder kiezel en meer klei, en brengen meer rustieke wijnen
voort.
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-Oppervlakte: 1250 ha.
-Alleen wijn van de goede terreinen van St.-Estèphe.
-Druivensoorten: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot,
Carmenère
-Productie: maximum 45 hl. per ha.
De bodem bestaat vooral uit kiezelheuvels, die zo typerend zijn voor de Médoc. Deze zorgen
voor een perfecte drainage van het water en zijn los en luchtig. Door hun onvruchtbare aard
dwingen de kiezelheuvels de wijnstokken hun wortels diep in de grond te dringen op zoek
naar voedingsstoffen. De kiezelheuvels rusten op kalkplateau’s. St.-Estèphe ligt op een een
hoog kiezel-eiland met steile hellingen naar de Chenal du Lazaret
Als de meest noordelijke van de gemeente-appellations had Saint-Estèphe het voordeel van de
relatief koele omstandigheden, die duidelijk voordelig waren in 2003. Verschillende meer dan
uitstekende Crus Bourgeois hier, op Grand Cru Classé-niveau, zoals Phélan-Ségur, Calon
Ségur, Les Ormes de Pez en Haut-Marbuzet. Montrose dit jaar zeer fraai, mede door de meer
dan voortreffelijke cabernet-sauvignon.

Château Calon-Sègur

Algemeen:Intens en krachtig, pruimen, krenten, dik en zoet, confituur, uitstekende tannines.
Kreeg 95 – 97 punten van Parker, wij wouden wel eens weten waarom. Wel, omdat ondanks
de momenteel redelijk monolithische ( doch enorm intense ) neus van karamel, deze wijn in
de mond een ongelooflijk body vertoont, funky en chewy, met een voor mij niet eerder
geproefde ‘ aftertaste ‘ van tientallen, neen, twintigtallen seconden. Hoewel dit dankzij de
superzachte tannines nu perfect drinkbaar was zal ik m’n best doen om die andere fles
minstens 10 jaar te laten liggen. Een ware blockbuster!!!
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Huidige prijzen:

Château Puygueraud « cuvée Georges »Côtes de Francs 2003

26,60

Château Troplong Mondot Saint Emilion 1ième Grand Cru Classé 2003

78,00

Château L’Arrosée Saint Emilion Grand Cru Classé 2003

47,00

Château Calon Ségur Saint Estéphe 3ième Grand Cru Classé 2003

89,00

Château Vrai Croix de Gay Pomerol 2003

59,00
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