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Médoc 
De Médoc is het meest prestigieuze wijngebied van de Bordelais en daarmee 

waarschijnlijk ter wereld. Tientallen geclassificeerde Grand Cru Châteaux als Lafite-

Rotschild, Latour en Margaux komen uit de Médoc. Ze maken klassieke rode wijnen, met 

de Cabernet Sauvignon als belangrijkste druif.  

 

De Médoc ligt aan de linkerkant van de Gironde, boven de stad Bordeaux. Een strook van 

ongeveer 80 kilometer lang en hooguit 10 kilometer breed. Monumentale Châteaux 

herinneren aan de rijkdom van eeuwenoude wijnfamilies. Nergens anders in de Bordelais vind 

je zoveel Grand Cru Classées als hier. 

De Médoc wijnen zijn rood en worden gedomineerd door de Cabernet Sauvignon. Deze 

kleine druif met zijn dikke schil is goed voor (veel) meer dan de helft van de blend van 

vrijwel elke wijnmaker. In de magere gronden van de kiezelige oevers van de Gironde moeten 

de wortels metersdiep de bodem in om voedingstoffen te verzamelen. Dat maakt het sap 

onvergelijkbaar rijk en complex. Wijnmakers uit de Médoc mogen het sap van de Cabernet 

Sauvignon mengen met Merlot, Malbec, Cabernet Franc en Petit Verdot.  

Saint-Estèphe, Pauillac en Saint-Julien 

Het meest noordelijk in de Médoc liggen Saint-Estèphe, Pauillac en Saint-Julien. Hier staan 

niet de meest pompeuze Châteaux, maar wel de beroemdste wijnhuizen van de Bordelais. Met 

bekende namen als Lafite-Rotschild, Latour en Mouton-Rothschild. In totaal kent het gebied 

maar liefst 34 geclassificeerde Châteaux, waarvan 18 rond het dorpje Pauillac. 

 

http://www.anderewijn.nl/wijn_uit/Bordeaux.php
http://www.anderewijn.nl/druif/Cabernet_Sauvignon.php
http://www.anderewijn.nl/druif/Merlot.php
http://www.anderewijn.nl/druif/Malbec.php
http://www.anderewijn.nl/druif/Cabernet_Franc.php
http://www.anderewijn.nl/druif/Petit_Verdot.php
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Pauillac is dan ook de meest prestigieuze van de drie, met krachtige, fraai gestructureerde 

wijnen. In Saint-Estèphe geeft de Cabernet Sauvignon meer tannine af, wat de wijnmakers 

compenseren met een hoger aandeel van de zachtere Merlot. 

In Saint-Julien wordt een groot deel van de wijn gemaakt door geclassificeerde Grand Cru's, 

maar het gebied ontbeert een Premier Grand Cru en staat daardoor toch in de schaduw staat 

van Pauillac. De wijnen uit Saint-Julien zijn elegant en uitgebalanceerd. 

De Haut-Médoc: Margaux, Listrac en Moulis 

Het zuidelijker deel van Médoc wordt de Haut-Médoc genoemd. De Haut-Médoc heeft drie 

gemeentelijke appellaties: Margaux, Listrac en Moulis. De wijngaarden hebben op 

verschillende plekken kalksteen in de grond. Listrac en Moulis kennen geen geclassificeerde 

Grand Cru's maar wel veel Cru Bourgeois. In Listrac heeft de Merlot een relatief groot 

aandeel in de wijn. In beide gemeenten worden uitstekende wijnen gemaakt met vaak een - 

door minder prestige - gunstige prijs-kwaliteitverhouding. 

Margaux is de parel van de Haut-Médoc. Het herbergt de meeste geclassifeerde Grand Cru’s 

van alle gemeenten in de Médoc. De Cabernet Sauvignon domineert. Maar ze zijn zachter en 

aromatischer en hebben meer finesse dan elders. Margaux wordt daarom ook wel de' 

Bourgogne van de Médoc' genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anderewijn.nl/druif/Merlot.php


                  Wijnhandel Van Dinter The Golden days of wine 6-7-8 november Pagina 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Wijnhandel Van Dinter The Golden days of wine 6-7-8 november Pagina 5 

 

Chateau Pédesclaux 2005 een Grand Cru Classé uit Pauillac 

                                         

Chateau Pédesclaux een Grand Cru Classé uit Pauillac, is een mooi voorbeeld. Dit is een heel 

onbekende vijfde Cru, die heel lang uiterst onbeduidende wijnen heeft gemaakt. Terwijl buren 

met dezelfde rang al lang uitstekende wijnen maakten –denk aan befaamde namen als Lynch-

Bages, Grand-Puy-Lacoste en Clerc Milon, allemaal vijfde crus uit Pauillac- was Pédesclaux 

eigenlijk altijd gewoon slecht. De eigenaren van deze buurman van Château Mouton-

Rothschild, ontwaakten in 1996. Ze startten een tien jaren plan waarbij de bodem werd 

geanalyseerd, de wijngaard deels herplant en ook de kelder werd opnieuw ingericht. De 

opbrengsten gingen omlaag en oenoloog Boissenot werd ingehuurd om te adviseren bij het 

wijnmaken. Het resultaat zien we in deze aangename ’04-er, een blend van 50% cabernet-

sauvignon, 45% merlot and 5% cabernet-franc. Het is een krachtige en verleidelijke Pauillac, 

rokerig, open, met mooi fruit en sap, en een prima kwaliteit in zijn tannines. 
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Château Monbrison 2006, een Cru Bourgeois uit Margaux 

                                                     

Château Monbrison 2014 

50,00% Cabernet 

Sauvignon; 41,00% 

Merlot; 7,00% Petit 

Verdot; 2,00% 

Cabernet Franc 

 

 

Château Monbrison, bevindt zich in de gemeente Arsac in de regio 

Margaux en is een Cru Bourgeois sinds 1932. De wijngaarden 

werden volledig heraangelegd in 1963. Het eigendom behoort sinds 

1921 toe aan de familie van Elizabeth Davis en werd overgedragen 

aan haar zonen Bruno en Laurent Vonderheyden. Château 

Monbrison heeft een mooi palmares bestaande uit talrijke medailles 

en onderscheidingen. Hun wijn werd erkend niet allen voor de 

uitstekende terroir, maar ook voor het professionalisme van het team. 

De 21 hectare groottewijngaard is beplant met Cabernet Sauvignon 

(50%), Cabernet Franc (15%), Merlot (30%) en Petit Verdot (5%). 

De bodem is vooral verzadigd met grind, ideaal voor het produceren 

van zeer mooie wijnen. Het Château is al bekend sinds de 17e eeuw 

voor haarkwalitatief hoogstaande wijnen.  
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Château Gloria 2003 een wijn uit Saint-Julien 

 

                                                                                                

Henri Martin had een droom. Beetje bij beetje kocht hij stukjes Grand Cru Classé grond aan 

van omliggende Chateaux in Saint-Julien. Zo ontstond Château Gloria uit het niets. Opeens 

was daar een nieuw domein met een fantastisch terroir, maar zonder classificatie. Al meer dan 

30 jaar worden er inmiddels topwijnen geproduceerd die zich in de beste jaren kunnen meten 

met Grands Crus Classés. Donker, vol en kruidig met lengte en complexiteit. 
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Château L’Arrosée 2003 een Grand Cru Classé uit Saint Emilion 

                                                            

Deze wijngaard van 9,5 hectaren is zeer zuidelijk gericht en ligt in het verlengde van deze van 

Château Ausone en naast Château Fonplegade. De eigenaars Jean-Philippe en Roger Caille 

besparen niet om deze cru naar het toppeloton van de appellatie te brengen. Grote werken in 

de wijngaard en een ultra moderne chais liggen aan de basis van deze volle, ronde Saint 

Emilion vol charme. 
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Domaine de Chevalier 2002 een Grand Cru Classé  

uit Pessac-Léognan 

                       

Gelegen in Léognan, de hoofdstad van de Graves, gaat de geschiedenis van Domaine de 

Chevalier een hele tijd terug. Het werd oorspronkelijk opgetekend door ingenieur Pierre de 

Belleyme in 1763 onder de naam "Chibaley" (de betekenis hiervan is ridder in Gascon) . De 

familie Bernard, belangrijke pionnen in de Franse geestrijke drankenindustrie en expediteurs 

van beste Bordeaux wijnen, verwierven het landgoed in 1983. Domaine de Chevalier wordt 

door Olivier Bernard sinds die dag geleid. Hij zet zich volledig in om een evenwicht in zijn 

zoektocht voor perfectie te handhaven en door een gecontroleerde productie van dit 

uitmuntende landgoed wordt dit sinds meer dan 130 jaren in goede banen geleid. De rode wijn 

van Domaine de Chevalier, één van de wijnen die als norm wordt gehanteerd in Pessac-

Léognan, is een voornaam lid van de gerenommeerde Cru Classé-kastelen van Bordeaux. De 

witte wijn van Domaine de Chevalier heeft een merkwaardig potentieel om te verouderen en 

is wereldwijd erkend als een van de grootste droge witte wijnen in de wereld. 
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