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Aan de poorten van Bordeaux ligt Château Picque Caillou, in het hart van de Graves, niet ver van de 

prestigieuze Haut-Brion of Pape Clément. Gelegen in de Pessac-Léognan appellatie, is het terroir van deze 

21 hectare grote wijngaard steenachtig, bestaande uit fijne kiezel, zoals de naam al doet vermoeden. Het is 

een van de historische châteaux rond de stad, de bakermat van de Bordeaux wijnindustrie. 

Het jaar 2006 markeert een keerpunt, dankzij het management van Paul Calvet, door het werk van Château 

Picque Caillou te richten op consistentie en een verbetering van de kwaliteit van de wijnen te 

bewerkstelligen. Gesteund door de twee consulterende oenologen, Valérie Lavigne en wijlen Denis 

Dubourdieu en nu zijn team, is het domein voortdurend in ontwikkeling en biedt het elegante wijnen met 

zuiverheid en fruit, die hun terroirs weerspiegelen.  

De bodem bestaat uit fijn grind dat goed filtert en profiteert van de snelle opwarming van de stedelijke 

omgeving, waardoor een vroege vegetatiecyclus mogelijk is. Deze zeer goed gedrainerende terroir zorgt 

ervoor dat de wijnstokken zich kunnen vestigen in een gezonde ondergrond die niet erg vruchtbaar is en 

diepe beworteling bevordert. De best belichte percelen zijn beplant met Cabernet-Sauvignon, die een hoge 

rijpheidsgraad heeft bereikt. 

De wijngaard, bodem en ondergrond: Pyreneese kiezel van het type Gunz. 

22,50 hectare beplant met rode druivenrassen: Cabernet-Sauvignon 60% / Merlot 35% / Petit Verdot 5%. 

3,25 ha beplant met witte druivenrassen: Sauvignon 90% / Semillon 10%. Gemiddelde leeftijd van de 

wijnstokken 25 jaar. Aanplantingsdichtheid van 6.900 wijnstokken/ha tot 10.000 wijnstokken/ha. Sinds 

2018 is de wijngaard gecertificeerd als High Environmental Value om de biodiversiteit en de gezondheid 

van de wijnbouwers te respecteren; Biocontrole behandelingsproducten worden gepromoot en zogenaamde 

C.M.R. (Carcinogenic, Mutagenic, Retrotoxic) producten worden verboden.  

Voorts is dit het werk van het huis: 

- Traditioneel ploegen. 



- Gemengde Guyot en eenvoudige Guyot snoei. 

- Begin juli worden de bladeren verwijderd. 

- Uitdunnen begin augustus bij veraison. 

- Handmatig oogsten gespreid over ongeveer 6 weken. 

- Oogsten in kratten voor de witte druiven 

 

De druivenrassen zijn voornamelijk rood, bestaande uit 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit 

Verdot; en voor de witte, voornamelijk Sauvignon met een beetje Semillon. 

Deze witte wijn: Witte Wijnen :Afkomstig van 3,25 hectare aanplant met 90% Sauvignon Blanc en 10% 

Semillon. De vinificatie verloopt met: Hele tros persen, Gisting in vaten en rijping op fijne droesem 

gedurende 7 maanden met wekelijks roeren. 25% nieuwe vaten. De gemiddelde productie : Château Picque 

Caillou Blanc 7 000 tot 10 000 flessen. 

Vintage 2016: Fijne, complexe en delicate wijn als kant. Aromatische intensiteit gekenmerkt door witte 

bloemen en witte perzik.  

Paulin Calvet, afkomstig uit een lange rij van Bordeaux-handelaars, kwam in 2006 om Picque Caillou nieuw 

leven in te blazen. Het was op de rijpe leeftijd dat de smaak verfijnder en preciezer werd. In 2007 vroeg 

Paulin Calvet aan Valérie Lavigne, consulente oenologie, om het nieuwe team te ondersteunen en haar 

expertise en strenge technische bijstand te verlenen. 

Paulin Calvet en zijn team begeleiden en vormen elk nieuw wijnjaar door de voorkeur te geven aan ras, 

elegantie, zuiverheid van smaak, respect voor het fruit en evenwicht van de smaken. Als garant voor de 

kwaliteit van zijn verschillende wijnjaren, volgt Paulin Calvet dagelijks de ontwikkeling van zijn wijn, 

waardoor een wijn van hoge kwaliteit ontstaat, die opvalt door zijn evenwicht en delicatesse. 

 

 

 



 

Pomerol Vieux Château Ferron 2008 

Tamelijk substantiële, goede, aromatische Pomerol, ietwat boers van aard en soms enigszins kort van 

afdronk. Rijpt in minstens 50% nieuwe vaten. Sinds 1988 gemaakt door de uit Entre-Deux-Mers afkomstige 

familie Garzaro. Eigenaar Pierre-Etienne Garzaro heeft 2 ha opp. In prod. Vooral, Cabernet franc (5%) / 

Merlot (95%) 

ELABORATIE :Duurzame teelt, handmatig oogsten, Gerijpt in nieuwe eiken vaten. 

kleur : Intense granaatkleur met robijnrode accenten. 

Neus : Aromatisch, gedistingeerd, subtiele aroma's van gekookt fruit, gulle aroma's van zwart fruit, lichte 

aroma's van braam, subtiele aroma's van specerijen, lichte aroma's van vanille, lichte aroma's van gegrilde 

amandel, subtiele aroma's van mokka, lichte aroma's van nieuw hout. 

Smaak: Vrouwelijk, gul, vlezig, gulle noten van zwart fruit, lichte vanilletonen, lichte noten van nieuw hout, 

zijdeachtige tannines, subtiele tannines, fluweelachtige tannines, ronde, krachtige body, sterke intensiteit, 

lange persistentie. Best serveren tussen 16° en 18°. Serveren bij : Rood vlees, wild, Coq au vin, kaas, 

desserts met rood fruit. 

Pomerol 

 

Geschiedenis 
Aan de basis van dit wijngebied liggen de ridders en hospitaalbroeders van Sint-Jan van Jeruzalem. 

Archiefonderzoek heeft aangetoond dat het Hospice van Pomerol befaamd was om zijn warm onthaal en 

eveneens om de kwaliteit en heilzame werking van zijn wijn. 

We moeten echter wachten tot het einde van de 19de eeuw, en vooral tussen de twee wereldoorlogen, om de 



appellatie te zien opduiken aan het firmament van de grote Bordeauxwijnen. 

De opgang van de Pomerolwijnen is vooral te danken aan de komst van de Corréziens. Bijna 150 jaar 

geleden verlieten de eerst hun geboortestreek, de Corrèze, in het hart van het Centraal Massief. Ze kwamen 

hun geluk zoeken aan de oevers van de Dordogne, om vervolgens verder te trekken naar Noord-Frankrijk en 

België. Daar verhandelden ze de wijnen van de streek, en meer bepaald die van Pomerol. Zo werden ze 

stilaan grote handelaars en nog later producenten. 

Vandaag tellen we hier vele succesverhalen, die de bewondering oogsten van de hele wijnsector. Ze worden 

gewaardeerd door de lokale bevolking, wiens waarden ze delen, en hebben zich goed geïntegreerd in de 

plaatselijke en regionale economie, waaraan ze een stevige bijdrage hebben geleverd. 

Is Pomerol een bewaarwijn? 

Onder de wijnen van Bordeaux maakt Pomerol geen aanspraak op de finesse en distinctie die bijvoorbeeld 

bij Médoc te vinden is, maar body en souplesse kom je wél tegen. 

Dat verklaart waarom de wijn ook in betrekkelijke slechte en natte jaren op kwaliteit blijft. Want Pomerol, 

met zijn waterdoorlatende bodem, is beter bestand tegen veel regen dan veel andere wijnstreken. Pomerol 

van een minder goed jaar is niet duur en heeft niettemin genoeg body (maar als er veel merlots aangeplant 

zijn, heeft de oogst meer van de regen te lijden). 

Pomerol is in het algemeen goed geschikt om te bewaren, waarbij absoluut Pétrus genoemd moet worden, 

dit château mag zeker niet te jong gedronken worden. Er kunnen grote verschillen optreden tussen de 

verschillende crus. De factoren die daarbij een rol spelen zijn de wijnstokvariëteit, de opbrengst per hectare 

en de wijnbereiding, de wijze van vinificatie. Het is duidelijk dat de tijd die de wijn in de gistkuip heeft 

doorgebracht, bepalend is voor de leeftijd die wijn kan bereiken. 

Niettemin wint de wijn in de loop der jaren zoveel aan kwaliteit dat het bijna een misdaad is om Pomerol 

jong te drinken. Eigenlijk zouden wijnbouwers en -kenners boven het geldelijke gewin moeten staan, maar 

de werkelijkheid is anders. Door het ontbreken aan wijnkelders die die naam verdienen in de huidige 

woningen is de weg van producent naar consument nog korter geworden en dat is heel jammer. 

Uit het voorgaande mag niet de conclusie getrokken worden dat elke Pomerol een bewaarwijn is, dat wil 

zeggen een groot aantal jaren kan in de wijnkelder bewaard worden. De crus van de grond die het meeste 

zand bevat worden niet beter als ze ouder worden, maar verliezen vrij snel hun eerste frisheid. Bij een wat 

snelle vinificatie ontstaat er in anderhalf tot tweeëneenhalf jaar een aangename, levendige wijn. Bij deze 

soort Pomerols valt heel wat te ontdekken, men kan zelfs stellen dat de appellation Pomerol zijn reputatie 

voor een niet gering deel te danken heeft aan het feit dat er zoveel wijnen geproduceerd worden die niet lang 

na het bottelen ontkurkt kunnen worden. 

Er werd al gesteld dat de opbrengst per hectare een van de factoren is die van belang zijn voor het ouder 

worden van de wijn. Dat is een waarheid als een koe. De betere crus zijn nooit afkomstig uit wijngaarden 

met een hoge opbrengst. Er zijn wel uitzonderingen op die regel, maar dat komt slechts uiterst zelden voor. 

Een wijnbouwer maakt misschien twee- of driemaal in zijn leven mee dat zijn oogst groot is én van hoge 

kwaliteit. Er is een stroming in de wijnbouw die zegt te kunnen bewijzen dat het door de huidige stand van 

wetenschap mogelijk is om gemiddeld meer dan 40 tot 45 hectoliter te produceren, zonder dat het ten koste 

gaat van de kwaliteit. 

Kenmerkende geuren voor Pomerol 

Uiteraard is dit hier een weergave van de gemiddelde Pomerol en is het zeker niet zo dat dit alles terug te 

vinden is in elke fles Pomerol. Volgende geurexpressies zouden moeten terug te vinden zijn in 

Pomerolwijnen: 

Truffel, Vanille, Amandel, Viooltjes, Zwarte bessen, Aalbessen, Honing, Bramen, Bosaardbeien, 

Vlierbessen, Eikenhout en Zoethout. 

Als gezegd wordt dat een wijn fruitig is, kan dat verschillende dingen betekenen. Bij Pomerol moet 

daaronder verstaan worden de gewaarwording die rijp vruchtvlees in de mond geeft. Ook is er de 

overeenkomst met het 'volle' van vruchtsappen en het zondoorstoofde van natuurlijke suikers, vergelijkbaar 

met pruimensiroop. Deze 'gecarameliseerde' geur is de opvallendste eigenschap van Pomerol. Hij komt het 



meest tot volle uiting in de grootste crus, met bovenaan Pétrus, maar ook in de bescheidener wijnen zijn er 

sporen van te vinden, mits de oogst op het juiste moment is binnengehaald. 

Druivensoorten 

Wat betreft de druivenvariëteit kan gezegd worden dat wijnen van overwegend merlot soepeler en 

handelbaarder zijn dan wijnen die voornamelijk gemaakt worden van de cabernet sauvignon. Daarom 

kunnen wijnen van merlot ook jonger gedronken worden. Maar zo heel eenvoudig is het nu ook weer niet, 

want het klimaat, het microklimaat, de grond, de ondergrond, de datum en zelfs de keuze van de oogstdag en 

de kennis van de keldermeester spelen allen een rol en geen enkele computer kan de wisselwerking tussen al 

die factoren beter bepalen dan een goede wijnproever. De overvloed aan gegevens en variabelen maakt het 

zo moeilijk om er van tevoren iets zinnigs over te zeggen. Hoe een wijn zich zal ontwikkelen is vaak de 

grote onbekende. Vooral bij Pomerol. Afgezien van kwaliteitsverschillen ten gevolge van het weer in 

verschillende jaren, kan de variatie in interne structuur van de wijn van cru tot cru uiterst belangrijk zijn. 

Terroir 

Op een paar meter afstand kunnen de grondsoorten aan de oppervlakte en de diverse lagen eronder 

aanzienlijk verschillen. Bovendien zijn de luchtstromen niet hetzelfde links en rechts van een beekje. Op een 

grindhoudend plateau is een helling van drie procent al voldoende om een oude luchtstroom naar beneden te 

voeren die de rijping vertraagt. 

Pomerol is een geografische eenheid wat betreft hoogte, waterhuishouding en geologische samenstelling. 

Maar binnen die eenheid bestaat een veelheid aan minieme verschillen die allemaal een duidelijke invloed 

hebben op de groei, de voeding, de bloei en de vruchtzetting van de wijnstokken. 

Als we echter over de ondergrond van Pomerol spreken kunnen we niet voorbij gaan aan de 'crasse de fer'. 

Als we de wijnbouwers moeten geloven bevat die crasse de alchemistische formule voor de wijn van 

Pomerol. 

Die crasse de fer is een bodemgesteldheid die buiten Pomerol maar zelden voorkomt en is een zachte, 

ijzerhoudende zandsteen van het alios-type. Door de grondbewerking zijn gedeelten ervan aan de 

oppervlakte gekomen. Crasse de fer is dus een fossiele afzetting. Een erfenis van de natuur, waar men al 

lang mee vertrouwd is, want eigenlijk veroorzaakt ze een slechte afwatering en een zuur milieu. Door 

kunstmatige verbetering van de afwatering is dat probleem ondervangen. De crasse de fer heeft dus niet 

meer de ongunstige invloed die ze zou hebben als men de natuurlijke toestand had laten voortbestaan. De 

grondlaag heeft nu zelfs een gunstige invloed, doordat het ijzer uit de zandsteen voordelig blijkt voor de 

wijn. 

En toch... en toch kan de grootste Pomerol, de Pétrus, zich er niet op beroepen, om de reden dat hij geen 

crasse de fer heeft. De Pétrus wijngaarden bestaan voornamelijk uit kleigronden en leemachtige zandgrond, 

net als het grootste deel van de wijngaarden van Vieux Certan en L'Evangile. Dat bewijst dat voor een 

Pomerol de crasse de fer ook niet onontbeerlijk is voor de kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 



Graves Château L’Hospital rouge 
Château L’Hospital is een historisch monument uit de neoclassicistische periode. Dit Château bevindt zich 

in het plaatsje Portets, zo'n 24 kilometer ten Zuidoosten van Bordeaux. De wijngaarden liggen binnen de 

appellatie Graves. De nieuwe Zwitserse eigenaar, Marcel Disch, is vastbesloten zijn domein tot één van de 

beste binnen deze appellatie te maken. Men werkt hier op traditionele wijze. Na een strenge selectie van de 

druiven volgt de gisting en rijping (ongeveer 12 tot 18 maanden) op uitsluitend nieuwe eikenhouten fusten. 

 

Proefnotitie: De Graves du Château de l'Hospital is een rode wijn met intense aroma's van rood fruit, die een 

goede spanning in de mond biedt, soepelheid en een goede aromatische persistentie. Een gastronomische en 

nobele Graves, die gemakkelijk geassocieerd kan worden met een kaasplankje of rood vlees. Wij adviseren 

u het te serveren bij een temperatuur tussen 15 en 16°C en het is tot 10 jaar houdbaar. 

Drinken bij: Een klassieke en evenwichtige rode bordeaux met een verfijnde geur en een volle, ronde en 

aromatische smaak. De rijping van ruim twaalf maanden in eikenhouten fusten is duidelijk waarneembaar. 

Hierdoor ontstaat een subtiele vanillegeur en -smaak. Een prima begeleider van rood rundvlees, rosé-

gebraden wild of milde kaassoorten. 

 



 

FRONSAC, EEN DUIZEND JAAR OUDE BENAMING 

De Libournais-streek (Saint-Emilion-Pomerol-Fronsac) is een van de grote Gallo-Romeinse bakermatten 

van de wijnstok in Bordeaux. De eerste wijnstokken - aangeplant in Fronsac - dateren van tweeduizend jaar 

geleden. In 770 bouwde Karel de Grote een machtige vesting op de heuvel van Fronsac. De naam 

"Fronciacus", de oorsprong van de naam Fronsac, dook in deze tijd op. 

In 1634 verwierf Kardinaal de Richelieu de landerijen van het Hertogdom Fronsac voor zijn familie. Vanaf 

dat moment is de reputatie van de Fronsac-wijnen blijven groeien. In de 18e eeuw wortelde hier de 

kwalitatieve revolutie van de Libourne-wijnen en de ontwikkeling van de wereldhandel over zee droeg er in 

grote mate toe bij dat de wijngaard van Fronsac tot de meest edele van de Bordeaux-regio ging behoren.  

In de 18e eeuw genoten de wijnen van Fronsac de sterkste reputatie onder de wijnen van de regio Libourne, 

en werden tegen de hoogste prijzen verkocht, vóór de wijnen van Saint-Emilion en Pomerol. 

La Dauphine 2012  

Een gedeelde geschiedenis met het Château de Versailles. Van gisteren tot vandaag, sterke banden verenigen 

deze twee kastelen 

Marie-Josèphe de Saxe werd geboren in 1731 in Dresden, Duitsland. Dochter van de koning van Polen, 

trouwde zij in 1747 met Lodewijk, kroonprinses van Frankrijk, erfgenaam van Lodewijk XV.  

Vanaf dat moment droeg zij de titel van Dauphine van Frankrijk en werd zij een van de emblematische 

figuren van haar tijd, aangezien de toekomst van het koninkrijk op haar schouders rustte. Zachtaardig en 

briljant, werd zij snel gewaardeerd aan het Hof van Versailles en door koning Lodewijk XV, haar 

schoonvader, die haar de bijnaam "Pepa" gaf. Haar echtgenoot, de kroonprins van Frankrijk, stierf op jonge 

leeftijd aan tuberculose, zodat zij niet regeerde, maar zij baarde wel verscheidene kinderen. Zij werd de 

moeder van de laatste drie koningen van Frankrijk: Louix XVI, Louis XVIII en Charles X. Rond 1750 werd 

zij op het Château de La Dauphine uitgenodigd door de toenmalige eigenaar, Jean de Richon, die toen 

adviseur was aan het Hof van Versailles. Zo gaf zij haar adellijke titel ter herinnering aan haar verblijf op het 

landgoed. 

Fronsac wijnen aan het hof van het Château de Versailles 

Kardinaal de Richelieu verwierf het hertogdom Fronsac in 1634, en de titel van hertog ging in de 18e eeuw 

over op zijn achterneef Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis. De hertog van Fronsac was zowel 

een libertijn als een ijverige hoveling in het kasteel van Versailles, gewaardeerd door zijn edelen voor zijn 

ridderlijke dapperheid en aanbeden door de vrouwen. Als levensgenieter diende hij de tafel van de koning 

op met de wijnen uit zijn hertogdom Fronsac. De wijnen van Fronsac kenden een groot succes bij de adel en 

werden de duurste wijnen van het koninkrijk! Hun complexiteit wordt onderstreept, evenals hun 

"therapeutische deugden". Uit een brief aan de Intendant van Guyenne blijkt zelfs dat La Dauphine de 

voorkeur gaf aan Fronsac-wijnen om haar maagpijn te verzachten. 



Op 15 april 2019 heropende het Château de Versailles officieel de flats van de Dauphin & La Dauphine de 

France. 

Hun huidige inrichting komt overeen met de tijd waarin zij werden bewoond door de zoon van Lodewijk 

XV, Lodewijk, dauphin van Frankrijk, en zijn tweede vrouw, Marie-Josèphe de Saxe, dat wil zeggen tussen 

1747 en 1765. Het was in een van deze kamers dat de Dauphine van Frankrijk beviel van de laatste drie 

koningen van Frankrijk. Vanwege deze sterke en directe band met de geschiedenis van het Château de 

Versailles werd Château de La Dauphine 2010 met veel emotie gekozen als enige begeleidende wijn voor de 

grote openingsavond, in aanwezigheid van Franck Riester, minister van Cultuur en Catherine Pégard, 

president van het Château de Versailles. 

 

DE TERROIR - EEN NATUURLIJKE TOEKOMST 

Na een twaalftal wijnjaren, jarenlange ervaring en kennis van de wijngaard, bracht de natuurlijke uitbreiding 

van dit werk het landgoed ertoe over te schakelen op biologische en biodynamische landbouw. De wijngaard 

van in totaal 66 hectare, gelegen op het zuiden, onderscheidt zich door zijn amfitheatervorm met een 

hoogteverschil van 60 meter tussen de hoogste en de laagste percelen. De bodem is rijk en genereus en biedt 

de wijnstokken 14 verschillende grondsoorten, gegroepeerd in drie hoofdgroepen:  

- klei-kalksteen plateau op asteriated kalksteen, 

- een klei-kalksteen helling op ondiepe Fronsadais molasse, 

- een zandige kleiachtige helling op klei ondergrond. 

Er is een "filosofie" van het werk ontstaan: om niet toe te geven aan de gemakkelijke weg "de details maken 

de kwaliteit en de kwaliteit is geen detail", zullen de technische keuzes in het perceel worden beredeneerd; 

ploegen of grassen, snoeien, hoogte van het latwerk, groenwerk, wijziging en zelfs herstructurering ... Na de 

AB certificering in 2015, verdiept het ethische werk van het landgoed zich met het begin van de 

Biodynamica. Natuurlijke preparaten op basis van mest, planten of mineralen, gemengd en toegepast 

volgens de maankalender. Een nauwgezet werk in harmonie met de ritmes van de natuur voor een respect 

van het milieu en de mensen. 

Het jaar 2018 markeert een vooruitgang in de milieuaanpak van het Château de La Dauphine, dat nu 

gecertificeerd is met twee nieuwe labels: Hoge Milieuwaarde (niveau 3) en Milieubeheersysteem. De acties 

hebben een globaal karakter: de werknemers worden betrokken, het water- en energieverbruik wordt 

gecontroleerd, de biodiversiteit op het hele oppervlak wordt beschermd en de omwonenden worden op de 

hoogte gehouden van de geleverde inspanningen. In 2021 hebben wij een nieuwe certificering "Bordeaux 

Cultivons Demain" verkregen op basis van de strategie "Maatschappelijk verantwoord ondernemen". Dit 

nieuwe label van het C.I.V.B. beloont ons voor de transparantie van onze samenwerking met lokale actoren 

en partners die gemeenschappelijke waarden, ethiek en respect voor het milieu delen. 



Het Château de La Dauphine wil een voorbeeld stellen van moderne wijnbouw, begaan met de huidige 

milieuproblematiek en zo het imago van Bordeaux-wijnen afstoffen. 

De kleur is intens paars. De neus is zeer fruitig met tonen van bramen en zwarte bessen, elegant 

gecombineerd met aroma's van sigarenkistjes. De wijn is vol, ruim en fluweelachtig in de mond. Een 

charmante vintage. 

Advies bij het proeven:  In de kelder: 2027. Piek: 2022. Serveertemperatuur : 16°C 

Combinatie van spijs en wijn: Kip met vijgen, oude Comté kaas van 16 maanden oud, fondant van pure 

chocolade. 

Beoordelingen en commentaar: 

The Wine Advocate - Robert Parker: 90/100 "Een van de beste La Dauphine's geproefd". 

Wine Spectator - James Molesworth: 88-91/100 "Een florale omlijsting die huwt met elegante zwarte 

bessen". 

Jancis Robinson: 16,5/20 "Fruitig, krachtig en vol frisheid". 

Bettane & Desseauve: 16,5/20 "Het kan zich meten met de beste St Emilions". 

Le Point - Jaques Dupont : 15.5/20 "Een harmonieuze en verleidelijke wijn". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chateau Monbousquet 

Grand Cru Classé St. Emilion Bordeaux 2007 

Geschiedenis 

Chateau Monbousquet is een ander domein in St. Emilion met een lange geschiedenis in de appellatie, die 

helemaal teruggaat tot 1540. In die tijd behoorde Monbousquet toe aan François de Lescours, voordat het 

eigendom werd van de gerenommeerde familie De Carles. Monbousquet bleef in feite bijna 150 jaar in 

handen van de familie de Carles. Het prachtige, klassiek ingerichte kasteel werd in 1648 gebouwd door 

Jacques de Geres. Het kasteel is nu het privé-huis van Gerard Perse en Chantal Perse samen met de rest van 

de Perse familie.  

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kocht de familie Querre Chateau Monbousquet. Met hun 

inspanningen, begon Chateau Monbousquet betere wijnen te maken. In 1993 verkocht de Querre familie 

Chateau Monbousquet aan Gerard Perse en Chantal Perse voor $9.000.000. Chateau Monbousquet was de 

eerste wijngaard die door Gerard Perse werd gekocht. Weinig wist hij, of wij, dat het niet zijn laatste 

aankoop zou zijn. De eerste jaargang van Chateau Monbousquet voor Gerard Perse was het moeilijke 1997. 

Ik heb nooit een fles gezien, maar er is mij verteld dat er in het beste geval slechts 1 of 2 vaten van de gehele 

oogst zijn geproduceerd! Om dat in perspectief te houden, dat betekent dat er ergens tussen de 300 en 600 

flessen zijn gemaakt dat jaar.  

Kort nadat Gerard Perse Chateau Monbousquet had verkregen, begon hij met de renovatie van het landgoed. 

De gehele 32 hectare grote wijngaard van Monbousquet werd geanalyseerd en gedraineerd. Dit beperkt de 

stijging van het grondwaterpeil tijdens langdurige natte perioden in toekomstige wijnjaren. Vervolgens 

werden de wijnmakerij en de kelders van Chateau Monbousquet volledig herbouwd. Gerard Perse bouwde 

ook een volledig nieuwe kelder voor de rijping in vaten voor zijn domein op de rechteroever.  

In februari 2013 verkocht Gerard Perse een deel van Chateau Monbousquet aan een groot, anoniem, Frans 

pensioenfonds. De verkoop was ingegeven door de Franse belastingwetgeving. Hierdoor konden zijn 

dochter Angelique en haar echtgenoot Henrique Da Costa uiteindelijk alle wijnmakerijen van Perse 

overnemen, waaronder Chateau Pavie, Chateau Bellevue Mondotte en Chateau Pavie Decease, evenals hun 

landgoederen in de Côtes de Castillon appellatie. 

Wijnbereiding  

De 32 hectare grote Monbousquet Saint Emilion wijngaard is beplant met 60% Merlot, 30% Cabernet Franc 

en 10% Cabernet Sauvignon. Dit toont een verandering in de wijngaarden sinds het voor het eerst werd 

gekocht door Gerard Perse, met meer Cabernet Franc en minder Merlot in de wijngaard.  

De wijnstokken zijn aangeplant met een dichtheid van 5.500 wijnstokken per hectare. De gemiddelde 

leeftijd van de wijnstokken is 40 jaar. Het terroir van zand, klei en kiezelbodems is niet het beste in St. 



Emilion. De wijngaard kan in drie secties worden verdeeld. Voor de rode wijnen vind je meer zand en klei 

in het noorden en meer grind met zand in het zuiden. Echter, Gerard Perse haalt het meeste uit hun terroir. 

Voor een deel is het opzettelijk streven naar lage opbrengsten een methode om de concentratie te verhogen 

en de kwaliteit te verbeteren. In 2009 bijvoorbeeld, waren de opbrengsten slechts 28 hectoliter per hectare. 

Om de wijn van Chateau Monbousquet te produceren, vindt vinificatie plaats in een combinatie van kleine, 

temperatuur gecontroleerde roestvrijstalen vaten en Franse eiken tanks. De malolactische gisting vindt plaats 

in vaten. De wijn van Chateau Monbousquet rijpt in 50% nieuwe, Franse eiken vaten gedurende gemiddeld 

20 maanden. Elk wijnjaar worden bijna 6.000 kisten Monbousquet geproduceerd. Er is een tweede wijn, 

Angelique de Monbousquet.  

De beste jaargangen van Chateau Monbousquet zijn: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2012, 2010, 2009, 

2005, 2001, 2000 en 1998. Goede jaargang is 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Château La Dominique 2014 

Château La Dominique, gelegen aan de rand van Pomerol in het westelijke deel van de appellation Saint-

Émilion, is een van de meest prestigieuze eigendommen op de rechteroever van de Bordeaux-streek. Als 

Grand Cru Classé van Saint-Emilion in de eerste classificatie van 1955, produceert het landgoed wijnen van 

de hoogste kwaliteit, vergelijkbaar met zijn naaste buren: het beroemde Château Pétrus, l'Évangile, La 

Conseillante et Cheval Blanc. Château La Dominique is genoemd naar het eiland in de Caraïben, waar de 

toenmalige eigenaar, een rijke koopman uit Libourne, voor het eerst zijn fortuin maakte. Het domein werd in 

1969 gekocht door Clément Fayat en beleefde een nieuw tijdperk dankzij het ambitieuze renovatieproject 

dat in 2010 van start ging en er met name op gericht was het domein uit te breiden van 25 tot 29 hectare. Er 

werd een nieuwe moderne wijnmakerij gebouwd, ontworpen door de architect Jean Nouvel. Château La 

Dominique wordt gedreven door duurzame landbouw en strekt zich uit over een wijngaard die is aangeplant 

op een uitzonderlijk terroir, een combinatie van kleiachtige bruine bodems met zanderige bodems op een 

kleiachtige onderlaag. 

 

De wijnstokken zijn gemiddeld 31 jaar oud en staan aangeplant met een dichtheid van 7.000 tot 9.000 

planten per hectare. Château La Dominique bestaat voor 81% uit Merlot en voor 16% uit Cabernet Franc en 

voor 3% uit Cabernet Sauvignon. 

Château La Dominique is in de hele wereld bekend geworden om zijn bijzondere stijl. De gulheid van het 

terroir van Saint-Émilion en de geest van Pomerol komen erin tot uitdrukking. Château La Dominique 

produceert wijnen met een fruitig en sensueel karakter, die in hun jeugd aangenaam zijn om van te genieten, 

maar die ook met het ouder worden prachtig tot bloei komen. 

 



 

Château Dominique heeft een roemruchte geschiedenis die teruggaat tot 1690, toen koning Lodewijk XIV 

het landgoed erkende als eigendom van Jean Micheau. Pas in 1785 zien we de naam 'Dominique' voor het 

eerst vermeld op een plaatselijke kaart waarop staat dat het eigendom toebehoorde aan de heer Fontémoing, 

een wijnhandelaar uit Libourne. Het kasteel wisselde in de daaropvolgende 150 jaar verschillende keren van 

eigenaar, tot de familie Baillencourt het in 1933 overnam. Het was onder hun leiding dat Château La 

Dominique zijn Grand Cru Classé titel kreeg, die het sindsdien heeft behouden. In 1969 veranderde het 

kasteel nog een laatste keer van eigenaar en werd het gekocht door de heer Clément Fayat, die ook een van 

de grootste bouwbedrijven ter wereld heeft. Het gerucht gaat dat de heer Fayat aan het dineren was met 

rechteroever négociant-éleveur Jean-Pierre Moueix en andere vrienden toen zij hem aanraadden zijn eigen 

kasteel te hebben - en zo kocht hij La Dominique. Hij gaf het domein een broodnodig 

investeringsprogramma dat onder meer bestond uit het draineren van de wijngaarden, het heropbouwen van 

de kelders en het introduceren van een nieuw vinificatieprogramma, wat heeft geleid tot de heropleving van 

het domein. 

Van de wijngaard tot de kuipen - Hedendaagse wijnbouw op zijn best 

De 29 hectare grote wijngaard bestaat voor 81% uit Merlot, 16% Cabernet Franc en 3% Cabernet 

Sauvignon, gegroeid in diep grind op bruine klei met een beetje zand gemengd om elegante en frisse wijnen 

te geven. Om deze verfijnde wijnen te produceren, worden alleen de beste druiven gebruikt, dus allemaal 

met de hand geoogst van 31 jaar oude wijnstokken. In de wijngaard kunt u de duurzame landbouwpraktijken 

van het domein zien, met onder andere een natuurlijke grasbedekking om de tweede rij. Sinds kort 

experimenteert het château met biodynamische landbouw met 5 hectare, en het verwacht het aantal 

biodynamisch bewerkte hectare in de toekomst uit te breiden. 

Zodra de druiven de wijnmakerij bereiken, worden ze ontsteeld, en eerst gesorteerd met een blazende 

graanscheider en vervolgens met de hand op een triltafel. Daarna worden ze voorzichtig gekneusd, waarna 

ze 12 tot 24 uur in een koelkamer worden opgeslagen om de maceratie vóór de gisting optimaal te laten 

verlopen. De gisting vindt vervolgens plaats in 22 roestvrijstalen kuipen van 73 liter met 

temperatuurregeling, gedurende een maceratieperiode van 25 tot 35 uur. De wijnen van La Dominique 

ondergaan een malolactische gisting zowel in de kuipen als in nieuwe eiken vaten en rijpen 5 tot 6 maanden 

op hun droesem, waarbij de droesem alleen in de eerste maand wordt omgeroerd. Na dit exhustieve proces 

haalt La Dominique ongeveer 90.000 flessen uit zijn wijngaarden. 

Wanneer we het domein naderen, accentueren de karmozijnrode muren van de moderne kelder het glooiende 

landschap van de wijngaarden. Clément Fayat bouwde deze nieuwe kelder in 2014 met de hulp van architect 

Jean Nouvel met de bedoeling om de vinificatie faciliteiten te verbeteren en de productiecapaciteit te 

verhogen. Het gebouw verheft zich boven de wijngaard en omvat een wijnkelder en kuipruimte. Het meest 

opvallende aspect zijn de 6-spiegelende rood-roestvrij stalen lamellen die de buitenkant van de wijnkelder 

sieren. De bedoeling van de heer Nouvel is in te spelen op onze waarneming van de verschillende tinten 



rood om de veelzijdige aard van wijn weer te geven. Afhankelijk van waar we in de wijngaard staan, kunnen 

we de weerspiegeling van de wijnstokken zelf zien als gefragmenteerde beelden in de spiegels. 

We kunnen ons een weg banen naar de top van het dak via een prachtige trap met spiegelende rode muren 

die zich openen naar de hemel. Eenmaal boven is er een panoramisch uitzicht over de hele appellatie, 

inclusief de naburige kastelen en dorpen. Terwijl we over het terras liepen, trapten onze voeten op rode 

glazen kiezels die de druiven symboliseren. Een deel van het terras omvat ook La Terrasse Rouge, een 

Bordelais brasserie die in 2014 werd geopend als onderdeel van de inspanningen van het domein op het 

gebied van wijntoerisme. 

 

2014 Saint-Emilion, Chateau La Dominique Grand Cru Classé uit Bordeaux. 

Volgens Chateau La Dominique "reproduceert de 2014 La Dominique de rijpheid en concentratie van de 

goede wijnjaren, samen met het behoud van een goede frisheid en een zijdezachte tannische structuur". De 

2014 La Dominique is gemaakt van 85% Merlot en 15% Cabernet Franc de ster druivensoort van deze 

jaargang. De frisheid en de zijdezachte maar aanhoudende tanninestructuur (die de wijn openhartigheid 

verleent) zijn de weergave van de perfecte rijpheid van de Cabernet Franc. Dit is een serieuze Saint-Emilion. 


