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Eindejaarsactie Le Goût du Vin 

 Eindejaarsgeschenken en relatiegeschenken ten voordele van 2 goede doelen  
 

 
Le Goût du Vin steunt elk jaareinde goede doelen, doelen die ze een warm hart toedraagt.  
 
De ganse maand december 2021 steunen wij 2 goede doelen, (1) VZW De Lift, (2) 
Kamutamba.  
Le Goût du Vin houdt verkoop van wijnen, cremants en champagnes waarbij de opbrengst 
(met name 21% BTW) wordt geschonken aan deze organisaties.  
 
Dat gaat heel eenvoudig: je bestelt via legoutduvin.be@gmail.com, (of belt je bestelling door 
op 0473/80.12.92) je betaalt en vermeldt welk goed doel je steunt (doe je geen vermelding, 
dan wordt de opbrengst verdeeld over de  goede doelen), en daarna kan je je wijnen of 
champagnes komen ophalen of worden je wijnen of champagnes aan huis gebracht. Binnen 
een straal van 20 km van Leuven of Brussel worden geen transportkosten aangerekend, voor 
verdere verplaatsingen wordt onderling afgesproken.  
 

Wil je graag wijnen of champagnes in een mooie geschenkverpakking geven voor het 
jaareinde? Je vader of moeder, broer of nicht houdt wel van een leuk wijngeschenkje voor 
kerst of eindejaar? Of wat dacht je van een mooi cadeau van oude Saint-Emilions van 
topjaren 1995 en 2000? Wij kunnen daar allemaal voor zorgen. Enerzijds kan je kiezen uit 
een aantal wijngeschenken (W*) en een aantal champagne- en cremantgeschenken (C*). Je 
kan ook wijnen en champagnes combineren en die laten verpakken (verpakkingen voor 1, 2 
of 3 flessen). Je betaalt hiervoor maar 1€/fles extra bovenop de aangeduide prijzen. 
Uiteraard hoeft dit niet … Je kan de wijnen en champagnes ook zo kopen. 

Wil je liever gewoon wijnen of champagnes kopen voor jezelf, voor de eindejaarsfeesten of 
gewoon zo maar. Dat kan natuurlijk ook. We helpen je graag bij “foodpairing”: als je ons 
informatie geeft over de gerechten die op je tafel komen en over de prijs binnen dewelke je 
de drank wil kopen, dan toveren wij voor u een perfecte begeleider voor je gerecht op tafel. 

 

In elk geval: de projecten die we steunen zijn je er heel dankbaar voor …  

 

Linn en Tom 

*(W) – (C) = refereert naar wijnlijst hieronder 
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Er zijn middelen nodig voor begeleiding, 
workshops, stages, enzovoort. Voor werking 
dus. Ook is er een Fonds binnen de Koning 
Boudewijnstichting die middelen verzamelt 
voor jongeren die niet de financiële 
mogelijkheden hebben om het 
inschrijvingsgeld te betalen. 

Website: www.delifteducation.be; mailen kan 
steeds naar info@delifteducation.be. 

De Lift education VZW is een secundaire 
privéschool voor leerlingen met 
autismespectrumstoornis (ASS). Ze is 
sinds 2014 opgestart in Diest en is 
gelegen op de Citadel. De school biedt 
een gespecialiseerde informatica-
opleiding aan, op maat van de individuele 
leerling, gericht op de arbeidsmarkt. 

 

 

 

 

Meer over de organisatie, haar bezielers, en 

de actie kan je terugvinden op 

www.kamutamba.be 

De organisatie Kamutamba is een project 

dat wel al jaren steunen. Het ondersteunt 

sociaal ondernemerschap en sociaal-

economische projecten in Zambia. 

Het St. Theresa Mission Hospital in 

Ibenga heeft een oude, leegstaande 

vleugel van het hospitaal omgebouwd tot 

een guesthouse met restaurant, kiosk en 

conferentie ruimte. 

Met de winsten die de uitbating van het 

“Kamutamba Guesthouse” genereren wil 

het hospitaal de tekorten op haar budget 

voor de dagdagelijkse werkingskosten 

dekken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een 

significante verbetering van de 

zorgkwaliteit voor de plaatselijke, arme 

plattelandsbevolking. 

Sinds vorig jaar wordt er gewerkt aan de 

uitwerking van een kippenboerderij.  
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Le Goût du Vin heeft voor u ten voordele van de goede doelen:  

• Pakketten met bubbels en wijnen samengesteld waaruit u kan kiezen. Alle 

pakketten zitten uiteraard in een mooie geschenkverpakking.  

• Individuele wijnen, cremants en champagnes geselecteerd die u per fles kan 

kopen. En die je al dan niet kan laten inpakken (inpakken = +1€/fles). 

 

Onze geschenkpakketten ten voordele van de goede doelen 

Alle info over de wijnen, de cremants, de champagnes …: zie verder in het document.  

Bubbels 

• Pakket C1w: 1 fles Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut blanc: 15,85€ 

• Pakket C1r: 1 fles Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut rose: 15,85€ 

• Pakket C2: 1 fles champagne R. Manceaux, premier cru, brut cuvée de réserve: 28,18€ 

• Pakket C3: 2 flessen Legende de Louis Vallon, brut (keuze uit wit of rosé): 31,70€ 

• Pakket C4: 1 fles champagne Drappier, brut rosé: 39,93€ 

• Pakket C5: 3 flessen Legende de Louis Vallon, brut (keuze uit wit of rosé): 47,55€ 

• Pakket C6: 2 flessen champagne R. Manceaux, premier cru, brut cuvée de réserve: 56,35€ 

• Pakket C7: 2 flessen champagne Drappier, brut rosé: 79,86€ 

• Pakket C8: 3 flessen champagne R. Manceaux, premier cru, brut cuvée de réserve: 84,54€ 

• Pakket C9: 2 flessen champagne Leblond-lenoir, brut prestige en 1 fles champagne Drappier, 

brut rosé: 102,85€ 

• Pakket C10: 1 fles champagne Roger Manceaux, premier cru, cuvee de reserve magnum: 

61,71€ 
 

Wijnen 

• Pakket W11: 1 fles Moulin de Grenet, Lussac Saint-Emilion (rood), 2016: 14,52€ 

• Pakket W12: 1 fles château Mayne du Cros, Graves, wit, 2015: 17€ 

• Pakket W13: 1 fles château Lanessan, Haut-Medoc, cru bourgeois superieur, 2015 (rood): 

20,45€ 

• Pakket W14: 1 fles château Haura, graves, 2015 (rood) en 1 fles château Lanessan, Haut-

Medoc, cru bourgeois superieur, 2015 (rood): 38,72€ 

• Pakket W15: 1 fles château Haura, graves, 2015 (rood) en 1 fles château Lanessan, Haut-

Medoc, cru bourgeois superieur, 2015 (rood) en 1 fles Moulin de Launay, entre-deux-mes, 

2019 (wit): 48,40€ 

• Pakket W16: 2 flessen château Lanessan, Haut-Médoc, cru bourgeois superieur, 2015 (rood) 

en 1 fles château Le Bonnat, Graves, 2018 (wit):  56,87€ 

• Pakket W17: 2 flessen château Laniote, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 (rood): 75,02€  
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• Pakket W18: 2 flessen Château Bouscaut, Pessac-Leognan, Grand cru de Graves, 2016: 

79,86€ 

• Pakket W19: 1 fles Château La Garde, Pessac Leognan, 2019 (wit) en 1 fles château Lanessan, 

Haut-Medoc, cru bourgeois superieur, 2015 (rood) en 1 fles Château Laniote, Saint-Emilion 

Grand Cru Classé, 2016 (rood): 85,91€ 

• Pakket W20: 1 fles Château La Garde, Pessac Leognan, 2019 (wit) en 2 flessen Château 

Laniote, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 (rood): 104,06€ 

 

Onze champagnes, cremants en wijnen ten voordele van de goede doelen 

Cremants en champagnes 

• Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut blanc: 14,98€ 

• Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut rosé: 14,98€ 
• Champagne Leblond-Lenoir, brut grande reserve: 25,47€ 
• Champagne Leblond-Lenoir, brut prestige: 29,96€ 
• Champagne Roger Manceaux, premier cru, brut cuvée de reserve: 27,20€ 

• Champagne Roger Manceaux, premier cru, blanc de blancs: 31,98€ 

• Champagne Drappier, brut rosé de saignée: 39,93€ 
• Champagne Roger Manceaux, premier cru, cuvee de reserve, magnum: 61,71€  

Witte wijnen 

• Château Moulin de Launay, entre-deux-mers, 2019: 8,70€ 
• Château Le Bonnat, graves, blanc, 2018: 14€ 
• Château Mayne du Cros, Graves, blanc, 2015: 16,02€ 
• Château de Leognan, Graves, blanc, 2020: 17,98€ 
• Château de Malleret, Bordeaux blanc, 2020: 21,20€ 

• Château Doisy Daene, Bordeaux AOC, 2019: 24€ 

• Château La Garde, Pessac-Leognan, 2019: 28€ 

Rode wijnen 

• Château L’espérance, Blaye, 2015: 11,52€ 
• Château Moulin de Grenet, Lussac Saint-Emilion, 2016: 13,20€ 

• Château Haura, graves, 2015: 17,52€ 
• Chateau Lanessan, Haut-Médoc, cru bourgeois superieur, 2015: 19,53€  

• Château D’Arsac, Margaux, cru bourgeois, 2015: 25,41€ 
• Château Laniote, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016: 36,30€ 

• Château Bouscaut, Pessac-Leognan, Grand cru de Graves, 2016: 37,51€ 
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Zoete witte wijnen 

• Château Perayne, Saint-Macaire, 2017: 16,02€  

• Château Cantegril, sauternes, 2013 (50 cl): 19,01€   
 

Vintage wijnen uit Saint-Emilion – vraag meer info via legoutduvin.be@gmail.com 

• Château Gueyrosse, Saint-Emilion Grand Cru, 1995: 47,19€ 

• Château Gueyrosse, Saint-Emilion Grand Cru, 2000: 47,19€ 

• Château Bernateau, Saint-Emilion Grand Cru, 2000: 38,72€ 

• Château Maison Blanche, Montagne Saint-Emilion, 2000: 38,72€ 

• Château Franc Mayne, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2002: 36,30€ VIER NIEUWJAAR MET 

DEZE PRACHTIGE 20 JAAR OUDE RODE WIJN, TOP 64 VAN DE 800 DOMEINEN IN SAINT-

EMILION 

 

Beschrijvingen van de champagnes, cremants en wijnen 

 

 

 

Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut blanc 

Gemaakt van Semillon en cabernet franc druiven. 36 maand 
gerijpt (champagne rijpt minstens 24 maand). Lichte bubbels, 
lichte kleur met groene tinten, een zachte en discrete neus. 
Aangenaam in de mond, een lange afdronk met veel bubbels. 

 

Legende de Louis Vallon, cremant de Bordeaux, brut rosé 

Gemaakt van merlot en cabernet franc druiven. 36 maand gerijpt 
volgens de methode champenoise, wat hem tot een bijzondere 
cremant maakt. Lichte bubbels, licht roze kleur. Fruitige neus en 
verfijnde smaak. 

 

 Champagne Leblond-Lenoir, brut grande réserve 

Gemaakt van 50% Pinot noir en 50% chardonnay.  

Lichtgele kleur met fijne bubbels. Discreet in de neus met citrus, 
bloemen en wit fruit. Heel mooi in de mond, met smaken van gele 
perzik, rijpe appel en meringue, met in de finale een klein bittertje. 
Een gourmande champagne met veel personaliteit. Mooi gemaakt 
door het champagnehuis in de Côte de Bar.  
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Champagne Leblond-Lenoir, brut prestige 

Gemaakt van 80% pinot noir en 20% chardonnay. Elegante en 
verfijnde champagne, een “tête de cuvée”. Ideaal als aperitief. Fris en 
complex. 2 sterren in de Guide Hachette, in de gids van Guilbert et 
Gaillard sinds 2014 elk jaar een gouden medaille: “Robe jaune clair, 
discrets reflets verts. Nez fin associant fleurs blanches, subtiles notes 
de beurre frais, fruits à chair blanche. En bouche on apprécie son 
ampleur, son fondu mais aussi la fraîcheur ambiante qui persiste 
agréablement. Bonne tenue.” 

 

Champagne Roger Manceaux, premier cru, brut cuvée de réserve 

Gemaakt van 25% Pinot Meunier, 45% Pinot Noir en 30% Chardonnay 
in Rilly-La-Montagne (net ten Zuiden van Reims) door het familiaal 
bedrijf Manceaux. Helder lichtgele kleur. Fris in de neus, lente, fruit. 
Jong en elegant. Een mooie, frisse smaak van fruit, gecombineerd met 
tonen van gegrilde brioche.   

 

Champagne Roger Manceaux, premier cru, blanc de blancs 

Gemaakt van 100% chardonnay druiven. Familiebedrijf Manceaux is de 
producent. Heldergeel van kleur, met duizenden heel nerveuze 
bubbeltjes. In de neus krijg je frisse tonen van munt en natte 
herfstbladeren. Nadien komen de tonen van gedroogde vruchten in de 
neus. De champagne is precies en de mineraliteit neemt de boventoon 
op de structuur. De finale is zijde-achtig en delicaat. Mooi gemaakt.   

 

Champagne Drappier, brut rosé 

Prachtig gemaakte champagne van het eeuwenoude (opgericht in 
1808) familiedomein in Urville, waar ze vooral pinot noirs druiven 
produceren als basis voor hun champagnes. Het is een rosé de saignée 
(het sap “druppelt” uit de wijndruiven) gemaakt van 100% pinot noirs 
druiven.  

Het is een helder rosé champagne. In de neus krijg je aroma’s van puur 
rood fruit, de champagne ontploft als het ware in je neus. In de mond 
krijg je dezelfde sensaties. In de eerste afdronk krijg je licht gekruide 
tonen en heel veel zachtheid. Nadien komt de nadruk te liggen op 
steenvruchten, om vervolgens te eindigen met een prachtige finale 
van veel frisheid. 
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Château Moulin de Launay, entre-deux-mers, 2019 

Familiedomein (van de familie Greffier) van 74 ha groot in de entre-
deux-mers streek. De wijn is gemaakt van 4 wijndruiven: 35% semillon, 
20% sauvignon blanc, 20% sauvignon gris, 20% muscadelle, 5% ugni 
blanc.  

Fruitige en bloemige neus, op citrusvruchten, witte bloemen en 
menthol. In de mond heel fris met mooi evenwicht tussen rondheid, 
levendigheid en fruitigheid. Afdronk is opvallend lang.   

Deze wijn is “vegan proof”.  

 

Château Le Bonnat, Graves, 2018 

Gemaakt van 60% Semillon en 40% sauvignon blanc druiven door de 
familie Lesgourgues, die wijndomeinen en domeinen waar men sterke 
dranken produceert bezit onder de naam “Maison LEDA”.  

De wijn heeft een lichtgele kleur met groene reflecties. Een 
expressieve neus, complexiteit van wit fruit, exotisch fruit en acacia. 
Een frisse aanvang in de mond door de sauvignon blanc. De semillon 
geeft een mooie romigheid aan de wijn. 

 

Château Mayne du Cros, Graves, 2015 

De familie Boyer heeft dit familiedomein in het begin van de 20e eeuw 
gekocht, samen met het oud Château du Cros dat bovenaan de heuvel 
uitkijkt op de ganse omgeving.  

De wijn zelf is gemaakt van 60% sauvignon blanc en 40% semillon 
druiven, en is op eikenhouten vaten gerijpt. De wijn heeft een lichtgele 
kleur met groene tinten. In de neus krijg je aroma’s van citrusvruchten, 
witte bloemen en toastbrood. In de mond is de wijn heel vol, fris en 
heeft die kracht en een lange afdronk. Een mooie evenwicht tussen de 
smaken van toast en citrus.  

 

Château de Leognan, le blanc, Graves, 2020   

Leognan wit 2020 is een typische witte wijn uit destreek. Aroma’s en 
smaken … je herkent het terroir onmiddellijk. De wijn is gemaakt van 
50% Sauvignon blanc, 40% Semillon en 10% muscadelle.  

Aangename geuren van citrus mooi en evenwichtig gecombineerd met 
witte bloemen zoals acacia. In de mond complex, mooie structuur, 
aanhoudende lange finale. Prijs/kwaliteit top. In een “oude” 
Bordeauxfles, conisch.  

Dit is de eerste jaargang die op de markt is van deze witte wijn.  
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Château de Malleret, le blanc, Bordeaux AOC, 2020 

Geen blend, maar 100% sauvignon blanc. Gemaakt in een prachtig 
domein op de grens van Haut-Médoc en Margaux. Mooie heldere gele 
kleur met groene tonen. Een elegante neus met aroma’s van witte 
bloemen, zeste van citrusfruit, rijpe abrikozen en tonen van 
aromatische kruiden. In de mond is de wijn heel gestructureerd en 
evenwichtig, lekker fris, sappig fruit en een elegante lange afdronk.  

Wijncritici geven deze wijn gemiddeld een 89/100, wat een mooie 
score is. 

 

Château Doisy-Daëne, Bordeaux AOC, 2019 

Denis Dubourdieu, prof oenologie en “le pape du blanc” genoemd, 
stierf in 2016 en liet zijn wijndomeinen over aan de familie. Zijn zoon, 
Jean-Jacques, beheert nu samen met zijn broer de wijndomeinen van 
de familie.  

De wijn heeft een ongelofelijke finesse, mede dankzij het 
uitzonderlijke terroir (kalk, klei en zand) van Barsac. De wijn heeft een 
buitengewone aromatische kracht op basis van aroma’s van 
pompelmoes en witte perzik, en eenmaal in de mond ontwaar je ook 
tonen van peer en kruidigheid.  

 

Château La Garde, Pessac-Leognan, blanc, 2019 

Gemaakt van 89% Sauvignon blanc en 11% Sémillon door Dourthe. 
Gelegen in hét dorp waar alle grote witte wijnen uit Bordeaux 
vandaan komen: Martillac.  

Heel heldergele kleur met groene reflecties. Zeer expressieve en 
complexe neus. Perfecte harmonie tussen de aroma’s van 
citrusvruchten en mineraliteit en krijt. In de mond gaat de wijn recht 
door zee, vol en dens, met daarna mooie evenwichten die de aroma’s 
en het fruit ondersteunen.  Lange finale met een terugkeer naar de 
typische aroma’s voor een kalkrijke ondergrond. 

 

Château L’espérance, Blaye, 2015 

Het domein heeft de naam gekregen van Kaap de Goede Hoop in Zuid-
Afrika, de eigenaars (de familie Jonck) hadden daar een wijndomein 
alvorens ze dit domein kochten. 

De wijn is gemaakt van 95% merlot en 5% cabernet sauvignon druiven.  
Hi bevat aroma’s van rode vruchten en een vleugje toast, wat hem 
meteen een frisse smaak geeft. Hij won al meerdere medailles en is 
prijs/kwaliteit een echte topwijn 
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Château Moulin de Grenet, Lussac Saint-Emilion, 2016  

Mooie wijn uit Lussac die gemaakt is door de eigenaars van het 
familiedomein château Cantenac in Saint-Emilion. Gemaakt van 75% 
merlot, 23% cabernet franc en 2% cabernet sauvignon druiven.  

Deze wijn heeft zijn karakter gekregen door de klei-kalkgrond en de 
ligging van de percelen in Lussac. Mooie robijnrode kleur. In de neus 
krijg je een mooi boeket fruit en kruidigheid. In de mond is de wijn 
heel fruitig en de finale is expressief. Een traditionele Lussac Saint-
Emilion.  

 

Château Haura, Graves, 2015  

Het familiedomein van de familie Dubourdieu, en één van de vijf 
domeinen van de familie.  
De wijn is gemaakt van 65% cabernet sauvignon en 35% merlot 
druiven. Robert Parker heeft een heel hoge score gegeven: 90-92/100, 
wat dus betekent dat de wijn prijs/kwaliteit top is. De commentaar 
van hem op deze wijn: “The 2015 Château Haura has an upfront, bold 
and generous bouquet with hints of fresh dates infusing the black 
cherry and dark plum fruit. The palate reins it back in with fine tannin, 
well-judged acidity and an impressive lattice of tannin. Focused, fresh 
and vibrant, this is an excellent lesser-known Graves from Denis 
Dubourdieu that comes highly recommended.” 

 

Château Lanessan, Haut-Médoc, cru bourgeois superieur, 2015  

Prachtig groot domein, de buur van château Beychevelle in Saint-
Julien. Samenstelling: Cabernet Sauvignon 75%, merlot 20%, petit 
verdot 4% en cabernet franc 1%.  

James Suckling geeft een heel mooie 92-93/100 en zegt: “Blackberry 
and black licorice aromas and flavors. Full body, chewy tannins and 
bright acidity. Impressive concentration for the vintage.” 

Eén van onze eerste wijnen in stock, het blijft een topper.  

 

Château D’Arsac, Margaux, cru bourgeois, 2015 

Gemaakt van 69% cabernet sauvignon en 31% merlot. Prachtig groot 
domein, leuke moderne kunstwerken onder meer van Folon en Fabre.   

Donkere violetkleurige wijn. Aroma’s van aangename delicate rode 
vruchten, toast en rook. In de mond een zijde-achtige aanhef met 
vervolgens een duidelijke en evenwichtige structuur en tannines. Een 
rijke finale, met een impressie dat je in een rijpe druif bijt. Mooi 
gemaakt.   
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Château Laniote, Saint-Emilion Grand Cru Classé, 2016 

Een ander familiedomein, heel kort bij het dorp Saint-Emilion gelegen 
en vijf hectare groot. Arnaud De La Filolie, de eigenaar van het 
wijndomein, is ook eigenaar van een aantal geklasseerde gebouwen in 
het dorp, waaronder de kapel bij de “Eglise Monolithique”.  

De heerlijke wijn is gemaakt van 80% merlot, 15% cabernet franc en 
5% cabernet sauvignon druiven. De gemiddelde leeftijd van de 
wijnstokken is 35 jaar. De wijn heeft 16 maand gerijpt in eikenhouten 
vaten en is heel donker van kleur. Hij heeft en heeft prachtige aroma’s 
van zwart fruit, cacao en kruiden. In de aanvang en in het midden van 
de mond is de wijn krachtig, de finale is zijde-zacht en heel lang. 
Romige rode wijn, zijde-zacht, krachtige maar zachte tannines.  

 

Château Bouscaut, Pessac-Leognan, Grand cru de Graves, 2016 

Van de familie Lurton (Sophie Lurton) komt deze prachtige Pessac-
Leognan. Gemaakt van 55% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon, 7% 
Malbec.  

De wijn kreeg fantastische kritieken. Om een voorbeeld te geven: 
“Noir comme de l'encre, le vin déroule du cassis de la mûre, des épices 
douces et une densité tannique de velours, toucher  

de bouche crémeux, intense et profond.” TERRE DE VIN, 93/100 

Het neusje van de zalm.  

 

 Château Perayne, Saint-Macaire, 2017 (moelleux) 

Gemaakt van 100% semillon druiven in het familiedomein Perayne, 
eigendom van de familie Luddecke (Duits-Belgisch). Heel lichtgele 
kleur. Een expressieve en complexe geur van gedroogde vruchten 
zoals abrikoos, amandel en toetsen vanille komt aan de oppervlakte. 
Door de honing en accacia met op de achtergrond de lichte smaak van 
vanille lijkt het alsof de wijn nog zoeter wordt. Een lange afdronk is 
gegarandeerd. Deze wijn kan je nu al drinken of een aantal jaren 
bewaren. Je kan hem drinken als aperitief met een lekker stukje foie 
gras. 

 

 Château Cantegril, Sauternes, 2013 (50 cl) 

Gemaakt van 80% semillon en 20% sauvignon blanc in de Sauternes-
streek. Eigendom van de familie Dubourdieu, toonaangevend in witte 
wijnen. Men herkent onmiddellijk de kalkrijke ondergrond van Barsac, 
wat maakt dat de sauternes niet al te stroperig is. Maar de smaken van 
honing en abrikoos zijn duidelijk aanwezig in deze sauternes die eerst 
9 maand is gerijpt op eikenhouten vaten waarna hij 9 maand heeft 
gerijpt in inox. 
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Andere crémants, champagnes en wijnen uit de eindejaarsactie  

Le Goût du Vin biedt naar aanleiding van de feestdagen ook een aantal andere 
interessante suggesties aan van cremants de Bordeaux, champagnes, witte en rode 
wijnen. U kan bij ons de volgende cremants, champagnes  en wijnen aankopen:  

 

Cremants: 

Louis Vallon, crémant de Bordeaux brut blanc: 9,97€ 

De crémant blanc brut blanc is gemaakt van in hoofdzaak semillon en cabernet franc, en is aangevuld 

met muscadelle. Lichte bubbels, lichte kleur met groene tinten, een zachte neus en een aangename 

zelfs iets gesuikerde smaak. Gouden medaille op de concours van Parijs in 2016.  

Louis Vallon, crémant de Bordeaux brut rosé: 9,97€ 

Merlot en cabernet franc druiven liggen aan de basis van de crémant blanc rosé. Lichte bubbels, licht 
roze kleur, zeer fruitige neus en ronde en verfijnd geparfumeerde smaak maken dat deze crémant 
terecht een gouden en zilveren medaille heeft gehaald. 

Celene, cremant de Bordeaux, brut blanc, cuvée royale: 11€ 

50% sauvignon blanc, 30% semillon, 20% muscadelle. Goudgele kleur, kleine aanhoudende bubbels. 
Aroma’s van fruit, tonen van bloemen en kruiden. Lange en fruitige finale. Mooie fles ook.   

Celene, cremant de Bordeaux, brut rosé, cuvée royale: 13,20€ 

Cabernet franc en merlot. Licht rose crémant met schitteringen, kleine fijne bubbeltjes die lang 
aanhouden. In de neus zitten tonen van cassis die zich met aroma’s van geconfijt fruit mengen. Fris in 
de mond, zijde-achtige strelingen, de finale is lang en fruitig. Mooie fles. 

Amelie Constant, cremant de Bordeaux, brut nature, rosé: 17,98€ 

Van het domein Maison Blanche in Montagne Saint-Emilion … Een biodynamisch geproduceerde 
cremant … heel licht rosé, gemaakt van alleen cabernet franc druiven. Brut nature, dus zonder 
toevoeging van enige suikers. Prachtig “puur natuur” gemaakt. 

 

Champagnes:  

Champagne Leblond-Lenoir, brut tradition: 19,70€ 

Het familiedomein maakt deze champagne van 80% pinot noir en 20% chardonnay. Het domein 
bevindt zich in de Côte de Bar. De basis-champagne van het domein. Het is een huwelijk tussen 
finesse, complexiteit en fruit. Het is een ideale begeleider bij aperitieven. 
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Champagne Dumont et Fils, brut tradition: 19,94€ 

Familiedomein dat champagnes maakt met het terra vitis (biologisch) label. Deze champagne is 
gemaakt van 90% pinot noir en 10% Chardonnay. De champagne wordt zeer stabiel gehouden van 
smaak doordat de oogsten van 4 à 5 wijnjaren worden gebruikt om de champagne samen te stellen. 
Hij rijpt 2 jaar alvorens hij klaargemaakt wordt voor consumptie. Het is een ronde en fruitige 
champagne, elegant in de neus, een harmonie van witte en gele vruchten. In de mond is hij 
gestructureerd en toch heel soepel en aangenaam om te drinken. Hij kreeg een zilveren medaille op 
de champagnewedstrijd in Epernay. 

Champagne Roger Manceaux, premier cru, brut rosé : 24,49€ 

85% pinot noir et pinot meunier uit Rilly-la-Montagne en 15% pinot noir uit Coteau Champenois. 
Kreeg mooie punten, en behaalde zilver op de wedstrijd van onafhankelijke champagnemakers. 
Sensuele roze kleur en een neus met zowel rode vruchten als kruiden, hout en zwart fruit. Een 
schitterende mond met het “knapperige” van de terroir van Rilly, wat een extra lekker aspect geeft. 

Champagne Drappier, Blanc de Blancs: 36,30€ 

Gemaakt van 95% chardonnay, er is 5% “blanc vrai” (pinot  blanc) bij gedaan. Alleen het sap van de 
“eerste persing” is gebruikt, waardoor de kwaliteit van de champagne is verhoogd. In de neus krijg je 
tonen van witte perzik en peer, maar evenzeer witte bloemen. In de mond is de champagne mineraal 
en romig maar met een kleine toon toast, maar met vooral frisheid als basis. Deze champagne is 
ideaal als aperitief, maar ook bij wit vlees of bij Sint Jacobsnoten. Magnifieke champagne.  

 

Witte wijnen droog:  

Arsius, entre-deux-mers, 2020: 5,70€  

Arsius maakt deel uit van het basisgamma van UG Bordeaux. Arsius wordt geproduceerd in 
wit, rosé en rood. In wit is Arsius een mengeling van sauvignon blanc en semillon druiven. 
Het is een heel lichtgele wijn met groene reflecties. De neus is intens en geraffineerd, met 
citrusvruchten, tonen van bloemen. De wijn is met schroefdop. Leuk als aperitief of met 
zeevruchten.  

Château Monconseil-Gazin, blanc prestige, Blaye, côtes de Bordeaux, 2019: 9,56€ 

De wijn is gemaakt onder het “terra vitis” label en is samengesteld uit 80% Sauvignon blanc en 20% 
Semillon. Rijping van 6 maanden in eikenhouten vaten. In de neus krijg je citrusvruchten, 
pompelmoes en een lichte acacia-geur.  Een volle, frisse smaak in de mond, en een lange afdronk.   

Château Memoires, semillon, Bordeaux AOC, 2019 (biodynamisch): 9,56€ 

100% semillon. De neus van deze wijn is heel rijk met toetsen van bloemen, mineralen en wit fruit. In 
de mond krijg je aroma’s van sabayon van roze pompelmoes en karamel met gezouten boter.   
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Château de Rouillac, le petit dada, Bordeaux AOC, 2020: 9,56€ 

90% sauvignon blanc, 5% semillon, 5% muscadelle. De “Petit Dada” is eigenlijk de derde witte wijn 
van het domein. Hij heeft een kristalheldere kleur, de neus zit op palm en citroen. In de mond krijg je 
een heel smakelijke en vrij gourmande beleving. Een heerlijk fruitige en expressieve wijn die uw 
papillen zal verfrissen. Gemaakt onder de auspiciën van château de Rouillac.  

Château Marjosse, Bordeaux AOC, 2020: 11,52€ 

45% Semillon, 35% Sauvignon Blanc, 15% Sauvignon Gris en 5% Muscadelle. Goudgele, heldere kleur 
met groene reflecties. Delicate neus met tonen van wit fruit zoals witte perzik, peer, litchee. In de 
mond krijg je een mooie frisheid die zich prachtig vermengd met een aromatische rijkdom. De finale 
is heel lang en is een gourmandise. 

Château de Lussac, le blanc, Bordeaux AOC, 2018: 13,20€ 

Witte wijn uit Saint-Emilion. 75% Sauvignon Blanc, 15% Sauvignon Gris, 10% Sémillon. Diepe, rijke 
kleur, tonen van eik en taninnes. Basis zijn citrusvruchten met tonen van abrikoos en mango bij het 
walsen. 9 maand gelagerd in eikenhouten vaten. Onze meest verkochte wijn … 

Château D’Arsac, cuvée Céline, Bordeaux AOC, 2016: 13,71€ 

Deze wijn is zeer bijzonder, omdat hij gemaakt is in de Margaux-streek van 100% sauvignon-druiven. 

De wijn is helder lichtgeel. In de neus komen onmiddellijk de typische Bordeaux-geuren naar boven 

van een witte wijn: pompelmoes en citroen. Na walsen kan je ook duidelijk acaciabloem en mango 

ruiken. In het begin smaakt de wijn zeer levendig, om te vervolgen met de meer vettige smaak en te 

eindigen op de typische Bordeaux-smaken van citrusvruchten.  

Château de Cerons, graves, blanc, 2019: 15,50€ 

55 % Sauvignon Blanc, 25 % Sémillon, 20% Sauvignon Gris. Topoenoloog Yves Beck geeft 90/100 en 

zegt: “Jaune clair. Bouquet intense soulignant sa minéralité avec des notes silex suivies de parfums 

de citrons, pamplemousse et un peu d’orties. Attaque racée et rafraîchissant. Ce vin a du nerf, du 

croquant et une belle intensité aromatique en finale. Un vin sapide, salin et vif.” 

Château Fourcas Dupré, le blanc, Bordeaux AOC, 2016: 16,54€ 

Witte wijn uit Listrac-Médoc. 67% Sauvignon blanc, 33% Semillon. Op eikenhouten vaten gelagerd. 

Aroma’s van citrusvruchten, grijze peper, dragon en hagedoorn. Fijn, elegant maar tegelijkertijd 

sterk. Een aromatisch, dynamisch, fruitig en gekruid palet, in de finale een doordringend gegrilde en 

gepeperde smaak en een bittertje.   

Clos Floridène, Graves, blanc, 2018: 21,20€ 

De wijn is afkomstig van het domein dat eigendom is van Denis Dubourdieu, de in 2016 gestorven 
“pape du blanc”. Het is een blend van 55% Sauvignon blanc, 44% Sémillion en 1% Muscadelle, 
herbergt mineralen uit de kalkrijke streek, en heeft aromas van wit fruit en citrusvruchten. Hij is heel 
lichtgeel van kleur en heeft een groene schijn. In de neus komen peer, perzik en ananas naar boven. 
In de mond is hij gestructureerd, fris en krachtig en lang in de afdronk. Acht maand op eiken vaten.  
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Le Nardian, Bordeaux AOC, 2020: 29,96€ 

Bordeaux AOC. 40% Sauvignon Blanc, 40% Semillon, 20% Muscadelle. The Wine Doctor, Kris Kissack 
geeft 96/100 en zegt: “This is all pressed and cold-settled. A really characterful nose, with golden 
plum and golden pear, with a smoky, minerally freshness alongside. The palate is no less convincing 
than the nose, with great freshness but also substance, with the fruit tempered here by a firm vein of 
matchsticky reduction. To find such substance and restraint together is very special; there is no 
denying this is delicious, and as is often the case it is one of the better whites in the region.” 

 

Witte wijnen zoet:  

Château Gravelines, première côtes de Bordeaux, 2014: 7,03€ 

Sémillon 90%, Sauvignon 10%. Prachtig evenwicht van zoet en zacht, aroma's van tegelijkertijd citrus, 

maar ook van abrikoos en honing.   

Fleur du Cros, Loupiac, 2016: 15,50€ 

85% Sémillon, 10% Sauvignon Gris, 5% Muscadelle. Mooie gouden kleur. Een neus met 
gecombineerde aroma’s van honing, acacia, en geconfijte abrikoos en sinaasappel. Een rijke en heel 
smakelijke mond met geconfijte smaken binnen een algemeen gevoel van evenwicht en frisheid. 
Heel lange afdronk. Erg lekker.   

 

Rode wijnen:  

Château Panchille, les rives, Bordeaux AOC, 2016 : 6,45€ 

Voornamelijk Merlot, gecombineerd met wat cabernet franc. Gemakkelijk drinkbaar wijntje, veel 

fruit, ideaal voor bij een barbecue. Mooi gemaakt door de familie Sirat, die een schitterend stekje 

hebben aan de Dordogne.  

Château Perayne, Bordeaux Supérieur, 2016: 9,56€ 

Bordeaux superieur. 20% merlot, 40% cabernet sauvignon, 40% cabernet franc. Granaatrode, 

purperen kleur met tinten vermiljoen. Neus is aromatisch met een rijk en intens boeket: cassis, 

framboos en piment. In de mond bij aanvang vol, met zijde-achtige tannines en een afdronk die 

subtiel gerookt is en gecarameliseerd. Mooie en originele wijn die niet in eikenhouten vaten is 

gerijpt.  

Château Brueilh, Médoc, 2014 : 9,56€ 

Gemaakt door Denis Bergey, ook eigenaar van château le temple. Samengesteld uit 50% Cabernet 

Sauvignon en 50% Merlot. Mooie intensiteit in aroma’s met heel interessante tonen van groene thee, 

smaken van rode vruchten en vanille. De wijn drinkt soepel, en heeft een aangename fruitige finale.   
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Château Panchille, Graves de Vayres, 2018: 9,56€ 

90% merlot en 10% cabernet franc druiven, de gemiddelde leeftijd van de wijngaard is 40 jaar. 

Gelagerd in 50% nieuwe vaten.  De kleur van de wijn is intens rood. In de neus krijg je kracht: zwart 

fruit, kruiden, wilde rode vruchten. In de mond proef je de mooie diepgang van de wijn, en de mooie 

structuur. De aroma’s van de houten vaten verrijken het aromatisch palet van deze wijn. 

Château Mercier, cuvée prestige, 2014 : 11,52€  

De cuvée prestige is het vlaggenschap van de wijnen van Mercier, en is op hout gelagerd. De jaargang 

2014 is een blend van van 50% merlot, 20% cabernet sauvignon, 10% cabernet franc en 20% malbec. 

Robijnrode kleur, een intense en volle neus. Een aroma dat zwart en rood fruit perfect combineert en 

evolueert richting cederhout. Krachtige aanvang in de mond, mooie evolutie naar fruit, en een mooie 

lange finale. Terecht onderscheiden met meerdere medailles. 

Chapelle D’Alienor by La Gaffelière, Bordeaux superieur, 2016/2017: 12,68€ 

Wijn gemaakt door château La Gaffelière, een 1e Grand Cru B in Saint-Emilion. 1 wijndruif : merlot. 

Purperen en sterk glanzende kleur. De wijn is wat discreet, maar bij het walsen krijg je een explosie 

van zwart fruit aangevuld met kruiden. Vlezige, geconcentreerde en rijpe smaak, delicate tannines. 

Ondersteund door een fijne fraîcheur die bijdraagt tot de lengte van de wijn. Prijs/kwaliteit een 

topper voor de merlot-drinker.  

Château Le Temple, Médoc, Cru Bourgeois, 2014: 13,20€  

Deze krachtige cru bourgeois is 13 maand in Franse eiken vaten gerijpt. Daardoor heeft deze wijn een 

lekkere vanille- en houttoon gekregen. Voeg daar aroma’s van rode vruchten aan toe en je hebt een 

typische, lekkere médoc aan een heel betaalbare prijs. Het is meer dan verdiend dat deze wijn de 

classificatie “cru bourgeois” gekregen heeft.  

De familie Bergey maakt deze wijn in een samenstelling van 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot en 

5% Cabernet Franc. 

Château Lalaudey, Moulis-en-Médoc, cru bourgeois, 2014: 14,98€ 

56,5% cabernet sauvignon, 30% merlot, 10% cabernet franc, 3,5% petit verdot. Elegante en 

aromatische neus. Braambessen, cassis en rode vruchten, violet, met tonen van kruiden en peper, 

paprika en rook. De mond is fruitig, fijn, zijdezacht en goed gestructureerd. Lange finale, mooi 

gemaakt. 

Château Cantenac, selection madame, Saint-Emilion Grand Cru, 2016: 14,98€ 

95% merlot, 5% cabernet franc. Nicole Roskam, eigenares van château Cantenac, selecteert ieder 

jaar zelf haar cuvée. Rood rijp fruit, tonen van klein zwart fruit en subtiele toetsen van kruiden en 

grill. Een pareltje voor de merlot-drinkers ... 

Château L’espérance, cuvée 3 frères, Blaye, côtes de Bordeaux, 2015: 15,50€  

Deze wijn is de topwijn van dit Château en is gemaakt met 90% merlot, 5% malbec en 5% cabernet 

sauvignon. De neus van deze wijn bestaat uit donkere en rode vruchten, vooral kersen, met een klein 
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beetje toast aroma. De wijn heeft een goede balans bereikt door de versmolten tannines en de 

kracht van de wijn. Hij heeft een lange en complexe afdronk. 

In 2018 behaalde de wijn 2 sterren in de guide hachette. De tannines zijn nog duidelijk merkbaar, 

maar er zit enorm veel elegantie door de tonen van grill, toast en vanille in combinatie met het rood 

fruit.   

Château Fourcas dupré, Listrac-Médoc, cru bourgeois superieur, 2011: 16,02€ 

Wijn met een samenstelling van 4 wijndruiven: 44%  Merlot, 44% Cabernet Sauvignon, 10 % Cabernet 

Franc en 2 % Petit Verdot. De wijn heeft een prachtige rode kleur met paarse tinten. Aroma’s van 

zwarte vruchten en cassis en duidelijke tonen fumé-hout. De afdronk is krachtig en evenwichtig. Op 

dit moment is deze wijn perfect op dronk en heel aangenaam.  

Château Saint-Jean de Lavaud, lalande de Pomerol, 2011/2018: 17,98€ 

Van de familie Laviale – Van Malderen komt een mooie Lalande de Pomerol, die nu schitterend op 

dronk is en gemaakt is van 90% Merlot en 10% Cabernet Franc. Het is een sappige, vlot drinkbare en 

krachtige wijn. Aroma’s in de neus zijn rood en zwart fruit, in de mond krijg je overheersende 

aroma’s van braambessen en kersen. Heel aangenaam.  

Château La Blancherie, le berceau, Graves, 2015: 19,01€ 

50% merlot, 20% cabernet sauvignon, 30% cabernet franc. Granaatrode kleur. Neus op tonen van 

bos, leder, humus, rijpe bessen, vanille. Soepele en verfijnde mond. Tannines zijn versmolten. Veel 

frisheid en fruit. 

Château Chante Alouette Cormeil, Saint-Emilion Grand Cru, 2010: 19,94€ 

Super mooi op dronk zijnde wijn bestaande uit 65% merlot, 20% cabernet franc en 15% cabernet 

sauvignon. De wijn is donker robijnrood. Hij heeft een heel fijne neus die zit op donkerrood fruit en 

tonen van hout. In de mond krijg je een prachtige combinatie van donkerrood fruit (zwarte kersen), 

een vleugje bittere fondantchocolade, een verfijnde houttoon. Heel mooie afdronk, tannines volledig 

versmolten. Prachtig gemaakte, niet gefilterde wijn. 

Segur de Cabanac, Saint-Estephe, cru bourgeois; 2015: 20,51€ 

Wanneer je een sterke, gestructureerde wijn zoekt voor bij hert, everzwijn of ander wild, of voor bij 

lam, dan zit u goed met deze Segur de Cabanac. Gemaakt van 60% Cabernet Sauvignon en 40% 

merlot. Een diepe, donkerrode kleur. Aroma’s van rood en zwart fruit met tonen van kruiden, koffie 

en cacao. Zacht en zijde-achtig. Het is een mooie wijn met een sterke finale. 

Château de Malleret, Margaux, cru bourgeois superieur, 2014: 24,95€ 

94% Merlot, 3% Cabernet Sauvignon en 3% Petit Verdot. 92/100 van Tim Atkins en 90-91/100 van 

James Suckling. Tasting note van Gilbert & Gaillard: “Garnet tinged with ruby. Refined nose of jammy 

red and black berry fruits, cacao and a vanilla oak note. Delicate attack, soft, supple, elegant and 

refined palate. Wonderfully balanced fruit and oak. Polished tannins. An inviting wine.” 
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Benjamin de Beauregard, Pomerol, 2018/2019 (bio): 28,52€ 

Gemaakt van 75% merlot en 25% cabernet franc. Benjamin is de tweede wijn van het domein. 

Helder, met een robijnrode kleur. In de neus zacht, aroma’s van kersentaart, paprika, karamel, 

gestoofde kersen en pruimen, humus en kruiden. In de mond vol van smaak. Vooral het fruit komt 

naar voren. De afdronk zit op fruit, met een kersenpitje in de finale. De wijn is mooi in balans. Open 

de wijn een uur voor je hem proeft, decanteer hem bij voorkeur. 

Château Belgrave, Haut-Médoc, 5e GCC 1855, 2011: 34€ 

De wijn is gemaakt van 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot en 5% Cabernet Franc. Hij heeft een 

diep granaatrode kleur, heeft zeer intense aroma’s van rood fruit, kruiden en kreupelhout. Mooie 

structuur van de tannines. Een genereus palet, heel geconcentreerd. Een wijn met een heel mooie 

elegantie en frisheid. De wijn kreeg een 16,5/20 in Gault et Millau, een 88/100 van Wine Spectator 

en een 89/100 van James Suckling. 

Château vieux Maillet, Pomerol, 2010: 39,93€  

Eén van de meest toonaangevende wijnstreken uit de Bordeaux. Bij het maken van de wijn heeft 
men enorm veel zorg gedragen voor evenwicht in alle componenten van de wijn. Het is een wijn met 
een lage zuurtegraad, hij is harmonieus en elegant. Rijp fruit is sterk aanwezig, en de finale afdronk 
van de wijn is zalig complex. Het is een wijn met een heel lange bewaartijd. In “Le figaro vin”, één van 
de meest toonaangevende wijnmagazines in Frankrijk, kreeg deze wijn een 16 op 20. 
De Vieux Maillet is een harmonische compositie van 80% Merlot en 20% Cabernet Franc. 

Château de Camensac, Haut-Médoc, 5e GCC 1855, 2009: 38,72€ 

2009 was een topjaar, en château de Camensac is een topwijn. Die twee samen maakt iets heerlijks. 
55% cabernet sauvignon en 45% merlot is de blend van deze wijn. Hij heeft een donkerrode kleur. In 
de neus krijg je een explosie van primair rood fruit en aroma’s van bloemen. De aanhef in de mond 
vult al je zinnen. Soepel en zijde-achtig in de mond, de tannines zijn mooi versmolten. De 
aromatische en romige smaken blijven heel lang in de mond hangen. De wijn heeft een heel lang 
bewaarpotentieel, zeker nog 20 jaar … als je er in slaagt hem zo lang te bewaren.  

 

 

Onze eindejaarsactie loopt tot en met 31 december 2020, en dit zolang de 
voorraad strekt en zolang de wijnen, champagnes en cremants op de 
châteaux beschikbaar zijn.  

Indien u andere Bordeaux-wijnen wenst, kunt u gerust naar ons uitgebreider 
gamma vragen.  
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