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Wine is bottled Poetry 

  

 Wijn is poëzie in een fles.  

 En historie, en natuur, liefde, vakmanschap, levenslust. 

 

 Deze gids bevat een overzicht van alle producenten en wijnen uit de cave van  

 Mme Bouquet. Biologische en biodymanische wijnen van ambachtelijke wijnmakers 

 uit Frankrijk, die werken met zorg voor de natuur. 

 

 Een aantal van hen is vierde – generatie, sommigen zijn wijnmaker na een carrièreswitch. 

 Stuk voor stuk vakmensen, die staan voor hun product. 

  

 “Met maar een baas: de natuur” (Aigline de Causans, wijnmaker op Domaine du Grès Vaillant). 

 

 We voelen ons bevoorrecht de wijnen van deze geweldige makers te mogen aanbieden op de 

 Nederlandse markt. 

 

 Je bent van harte uitgenodigd mee te genieten! 

 

 

 

 

 Den Haag, 2020 

 

 Mme Bouquet,  

 Marjan en Ada  
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Bio? Hoezo?? 

 

Sinds een aantal jaren verkopen we uitsluitend nog biologische of biodynamische wijnen, en  

daar zijn veel redenen voor. De allerbelangrijkste hebben we gehoord uit de mond van  

wijnmakers zelf zoals Serge Seignon (Château Les Eydins): 

"Ik wil geen wijn maken waar ik zelf of mijn klanten ziek door worden" 

 

Afbeelding: de cave van Château Les Eydins, Bonnieus (Luberon) 

 

Wat is biologische wijn?  

De druiven 

Allereerst: biologische wijn wordt gemaakt van biologisch geteelde druiven, druiven die zijn geteeld  

zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Veel biologisch werkende 

wijnboeren vatten dit nog veel breder op en koesteren biodiversiteit in en rond de wijngaard om 

ervoor te zorgen  

dat de bodem en andere omstandigheden rond de wijnranken zo levendig mogelijk zijn.  

Het wijn maken 

Daarnaast gelden er regels voor het wijn maken en het kelderbeheer. Een belangrijk criterium is de 

toegestane hoeveelheid sulfiet in wijn.  

Sulfiet is een natuurlijk bijproduct van wijn, maar voor biologische wijnen gelden restricties voor het 

toevoegen van sulfiet bij het wijn maken. Zo mag er in biologische rode wijn maximaal 100 mg 

sulfiet per liter aanwezig zijn in de wijn, tegenover 150 in "gewone" wijn. Voor witte wijnen, rosé, 

zoete en mousserende wijnen gelden iets andere verhoudingen, de hoeveelheid is in biologisch 

gecertificeerde wijnen altijd een stuk lager. 

Voor meerdere van onze producenten geldt, dat ze garant staan voor nog veel lagere percentages, 

 tussen 25 en 40 mg/l. 
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Naast regels voor de hoeveelheid sulfiet gelden er restricties voor bepaalde natuurkundige 

procedé's die bij het maken van wijn kunnen worden toegepast. 

 

De werking van sulfiet 

Uiteraard voegen wijnmakers sulfiet niet "voor de grap" toe aan wijn: de stof heeft een  

conserverende en stabiliserende werking. Het vergt dan ook vakmanschap van de wijnmakers  

om er te zorgen dat de wijn ook bij sterk verminderd gebruik van sulfiet stabiel is en een zekere tijd  

bewaard kan worden.  

Het verminderde sulfietgebruik heeft ook een positieve werking: het toevoegen van minder  

stabilsatoren kan er juist ook voor zorgen dat het karakteristieke van de druiven en het terroir  

beter herkenbaar zijn.  

 

Biodynamische wijnen 

Biodynamische wijnen zijn gemaakt van biologisch geteelde druiven. De wijnmakers gaan bij  

bio-dynamie daarnaast op een andere manier te werk. Geïnspireerd door het gedachtegoed van 

Rudolf Steiner wordt het wijndomein als een soort kosmos gezien, die alles in zich heeft om er  

de producten (wijn) voort te brengen. Biodiversiteit is hier een belangrijk element. 

Kenmerkend voor het biodynamische (wijn)bedrijf is ook, dat bij bepaalde stappen in het telen  

van de druiven en van het maken van de wijn wordt aangesloten bij de stand van de maan en 

de planeten.  

 

 Preparaten 

Twee preparaten zijn verplicht in de biodynamische 

wijnbouw: koemest en kwarts. Deze worden met een 

bepaald aan homeopathie verwant procédé  gedynamiseerd 

(zie foto) en vervolgens in de wijngaard gebruikt om de 

plant en de bodem te ondersteunen.  

 

Zweverig? Kwakzalverij? 

Die vragen krijgen we nogal eens. Meestal wordt het stil als 

de fles is ontkurkt en het proefglas gevuld. De 

biodynamische wijnen van Domaine Barmès-Buecher 

(bijvoorbeeld) zijn van topkwaliteit, en dat geldt voor veel 

biodynamische wijnen die we proefden. Het zal ook niet 

voor niets zijn, dat zelfs toonaangevende châteaus in de 

Bordeaux de laatste jaren overschakelen naar "BD". Al 

durven ze dat niet altijd openlijk bekend te maken. 
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DOMAINE BARMèS-

BUECHER 
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Domaine Barmès-Buecher, Wettolsheim (Elzas) 

 

In het hart van de Elzas, dichtbij het middeleeuwse vakwerkstadje Colmar, ligt het dorp 

 Wettolsheim. 

 

Hier ligt het bijzondere domein Barmès-Buecher, waar we in de zomer van 2013 onze eerste Elzas-

 wijn vonden. En niet toevallig hier: Domaine Barmès-

 Buecher is een hartverwarmend, biodynamisch wijnbedrijf, 

 waar Geneviève Barmès na het noodlottig overlijden van 

 haar echtgenoot in 2012 samen met haar twee kinderen 

 geweldige wijnen produceert van zeven verschillende 

 terroirs. Met een groot hart voor de natuur en de druiven. 

 

 

 Grand Cru wijngaarden “Hengst” bij Wettolsheim 

 

 

Dochter Sophie liet ons bij ons eerste bezoek -

ondanks de drukte in de cave- met alle liefde      

en toewijding een groot aantal van deze wijnen  

proeven, en we waren meteen "om".   

Alles is mooi aan het domein: van de 

wijngaarden,  

de vormgeving van de flessen tot en met  

het ontwerp van de wijndozen.  

En bovenal natuurlijk de wijnen!  

 Het volledige assortiment 

 

Het bedrijf staat aan de wieg van de meest delicate wijnen in onze cave.  

 

We verkopen deze wijnen op verzoek van de wijnmaker uitsluitend aan particulieren, en uitsluitend 

op bestelling via e-mail of telefonisch (06-52466639) 
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Wijnen van Domaine Barmès-Buecher in ons assortiment 

 

 

Crémant d’Alsace Brut Nature 2018 A.O.C. Crémant d’Alsace 
Mousserend wit, gemaakt van handgeplukte Pinot Gris (48%), Pinot Auxerrois 
(36%) en Chardonnay (12%) van gemiddeld 30 jaar oude stokken. Een heerlijke 
jaargang: finesse, finesse en nog eens finesse. Fris, droog, een fijne bubbel èn fijn 
zoetje en subtiele zuren. Iets van rode appel, citrus en ananas. Blijft lekker lang 
hangen. Heerlijk als aperitief, en te combineren met heel veel smaken, van fris tot 
en met pittig. Drinken tot en met zeker 2023 
 
 

 

Pinot Blanc Rosenberg 2018 A.O.C. Alsace 
Gemaakt van de Pinot Blanc druif (70%) en de Pinot Auxerrois (30%) van 
gemiddeld 42 jaar oude stokken. De Rosenberg wijngaarden hebben rijke bodems 
(klei, leisteen en zandsteen) en zijn naar het oosten en noorden gericht.  
Gulle neus met veel fruit. Gulle smaak ook, met steenfruit, wat ananas, rijpe rode 
appels en witte peper.  Drinken tot en met zeker 2021. 
 
 

 

Pinot Gris Rosenberg 2018 A.O.C. Alsace 
Gemaakt van de Pinot Gris(100%), die 16 maanden heeft gerijpt in kleine 
eikenhouten vaten. De Rosenberg wijngaarden hebben rijke bodems (klei, 
leisteen en zandsteen) en zijn naar het oosten en noorden gericht.  
Expressieve neus en een mond vol smaak: fris, gele appel, vlierbloesem en 
honing. 14,2 % alcohol. Nu drinken en tot en met minstens 2022. 
 
 

 

Riesling Rosenberg 2018 A.O.C. Alsace 
100 % Riesling, handmatig geplukt, 11mm maanden gerijpt op de eigen gisten, in 
RVS en grote vaten. De Rosenberg wijngaarden hebben rijke bodems (klei, 
leisteen en zandsteen) en zijn naar het oosten en noorden gericht. 13% alcohol, < 
0,5 g suiker per liter. Delicate wijn, met heel verfijnde zuren.  
Jaargang 2016 9- volgens Onno Kleyn in Volkskrant Magazine 
16/20 punten bij Perswijn Proefpanel 
 
 

 

Gewurztraminer Rosenberg 2018 A.O.C. Alsace 
Gemaakt van 100% Gewurztraminer druiven. Handgeplukt en ongeveer 5 
maanden op de eigen gisten gerijpt in roestvrijstalen vaten. De voor 
Gewurztramiter kenmerkende tonen van lychee en rozen en de voor Barmès-
Buecher kenmerkende finesse.  13,9 % alcohol. Heerlijk bij pittige oosters 
gekruide schotels en bij pittige kazen. En bij Elzasser appeltaart. 
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GRAND CRU WIJNEN 

 

Riesling  A.O.C. Alsace Grand Cru Hengst (div jaargangen)  
100 % Riesling, met de hand geplukt van de Grand Cru-wijngaard Hengst. De 
bodem is mergelgrond, en de wijngaarden zijn naar het zuiden gericht.  
De wijn is 16 maanden gerijpt op de volledige eigen gisten, waarvan een jaar in 
oude vaten (klein en groot) 13 - 14%. Nog zeer lang te bewaren. Zeer complex en 
rijk.  
 
 

 

Gewurztraminer A.O.C. Grand Cru Pfersigberg 2015  
100 % Gewurztraminer druiven van ruim 50 jaar oude stokken van de oude 
moezel-kalksteen gronden op de Grand Cru wijngaard Pfersigberg in Eguisheim.  
Een voor Gewurz subtiel zoetje, licht en delicaat. 13,8 % alcohol, nog jaren te 
bewaren. 
 
 
 

 

Gewurztraminer 2018 A.O.C. Grand Cru Hengst  
Zoete krachtpatser, gemaakt van 100% gewurztraminer druiven, die met de hand 
zijn geplukt van 44 jaar oude stokken van de zuidelijk gerichte Grand Cru 
wijngaard Hengst. Twee maanden rijping op de volledige gisten, en nog eens twee 
op de fijne gisten. 14% alcohol en  maar liefst 44 g suiker per liter.  
Nu te drinken, maar ook prima lang te bewaren. 
 
 
 

 

Pinot Noir Vieilles Vignes 2015 en 2018  A.O.C. Alsace van de Grand Cru Hengst  
Gemaakt van 100 % Pinot Noir druiven van ruim 50 jaar oude wijnstokken, die 
groeien op de zuidelijk gerichte Grand Cru wijngaard Hengst. Met de hand 
geoogst, ontsteeld en 16 maanden gerijpt in deels oude en deels nieuwe 
eikenhouten vaten. 13 % alcohol. Nu te drinken of nog te bewaren tot en met 
(minstens) 2023 / 2026. 
Rijk, zwarte kersen en bessen, licht getoast hout, veel structuur en lengte. 
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Vins Nicolas Maillet 

 

 Wijnmaker Nicolas Maillet is de vierde generatie wijnmakers op dit domein. Werden de wijnen  

 tot 1928 al gemaakt in de kelders van het domein, vanaf dat jaar werd de wijn naar de coöperatie  

 gebracht.  

 

 Nicolas wilde een goede opleiding voor hij het domein van zijn vader overnam, en alzo geschiedde: 

 hij behaalde diploma's als landbouwkundig ingenieur en oenoloog in Frankrijk en deed vervolgens 

 internationaal praktijkervaring op door op wijngaarden in o.a. de VS, Argentinië en Spanje. 

 

 

 Na overname van de 3,5 hectare van zijn vader 

 voegde hij er zelf nog eens 3,5 hectare aan toe,  

 zodat het domein nu 7 hectare telt. Hij wil niet 

 dat zijn bedrijf groter wordt, om al het werk 

 goed te kunnen managen. 

 

 Maillet werkt biologisch. Alle pluk gebeurt 

 handmatig. De witte wijnen rijpen gedurende 

 ongeveer 9 maanden op de eigen gisten. 

 

 We kozen voor twee Chardonnays, een Gamay en een Pinot Noir. In een filmpje op onze website 

 vertelt  Nicolas over de witte wijnen.
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Wijnen van Nicolas Maillet in ons assortiment 

  

€ 16,50 /  
€ 15,75* 

Mâcon Igé 2017 A.O.C Mâcon Igé 
100% Chardonnay druiven, met de hand geplukt van ca 40 jaar 
oude stokken en negen  maanden op de eigen gisten gerijpt. 
Strakdroog, licht, met iets gele appel. 
Lekker met witte vis, schaal- en schelpdieren, wit vlees en 
gevogelte, geitenkaas en gruyère. 12,5 %. Nu drinken of bewaren 
tot en met 2021 
 
 

€ 16,50 / 
€ 15,75* 

Mâcon Verzé 2017 A.O.C. Mâcon Verzé 
100% Chardonnay druiven, met de hand geplukt van ca 45 jaar 
oude stokken en negen  maanden op de eigen gisten gerijpt. Fris, 
in de neus wat citrus en kruidigheid, in de mond ook fruit 
(ananas), wat acacia en een heel subtiel botertje.  
Lekker met witte vis, schaal- en schelpdieren, wit vlees en 
gevogelte, geitenkaas en gruyère. 12,5 %. Nu drinken of bewaren 
tot en met 2021. 
 
 

€  15,95 /  
€ 15,25* 

Bourgogne Rouge 2017 A.O.C. Bourgogne 
100% Pinot Noir, met de hand geplukt van 45 jaar oude stokken 
en gerijpt in oude eikenhouten vaten. Robijnrood, in de neus 
rood fruit en snoepjes, in de mond cassis, jong, fris-fruitig, ook 
iets kruidigs, blijft lekker hangen. Lekker bij vleesgerechten, 
sauzen met tomaat en bij oude kaas. 13 %. Nu drinken of 
bewaren tot en met 2021.  
 
 

€ 15,95 /  
€ 15,25* 

Mâcon Verzé Rouge 2017 A.O.C. Mâcon Verzé 
100 % Gamay druiven, met de hand geplukt van 50 jaar oude 
stokken. Licht, heerlijk gul fruit, licht-amarene kersen en 
bosvruchten. Lichtgekoeld drinken. 
Lekker met vlees, vleeswaren, tomatensauzen en Schwarzwalder 
kirschtorte.  12,5 %. Nu drinken of bewaren tot en met 2021.  
 

  
              

              

              

              

  *Alle prijzen met * in deze brochure zijn de prijzen bij aanschaf van 6 flessen of binnen het                    

  wijnabonnement. Meer informatie over het abonnement staat op www.mmebouquet.com 
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Domaine Château Rochecolombe 

 Dit domein ligt aan de rand van de Ardèche, even ten zuiden van Montelimar, een prachtige plek  

 voor de ontwikkeling van heerlijke Rhônewijnen. 

 

 Historische wortels 

 Het wijnbedrijf is geworteld in de kennis 

 en ervaring van vier generaties 

 wijnbouw.  

 In 1925 nam de Belgische muzikant en 

 kunstenaar Robert Herberigs het kasteel 

 Rochecolombe als tweede woning aan. 

 Het was op dat moment een 

 abrikozenboomgaard met enkele 

 percelen wijndruiven. Direct na WO II 

 neemt zijn oudste zoon Gilbert met zijn 

 vrouw het domein over en maakt er een Côtes du Rhône bedrijf van. Eerst gaat de wijn nog  

 naar de coöperatie, maar na 15 jaar neemt Herberigs de productie volledig in eigen hand.  

 Tegenwoordig zwaait Gilbert's kleinzoon, Roland Terrasse er de scepter. Zijn vrouw Florence en  

 hun beide kinderen werken mee. Het domein werkt met overtuiging biologisch en oriënteert zich  

 op de biodynamie. 

 

 Gelauwerd 

 De wijnen van dit huis bekoren diverse professionele panels, zowel in Frankrijk als in Nederland 

 (Perswijn). Zo worden de rode in Frankrijk al een aantal jaren met 2 of 3 sterren vermeld in de 

 toonaangevende Franse wijngids de Guide Hachette, gaf het Perswijn proefpanel 4 sterren  

 aan alle rode wijnen uit het assortiment en waardeerde Onno Kleyn de “gewone” Côtes du Rhône 

 met een 9.  

 De wijnmaker werd in 2019 wijnmaker van het jaar van de Vallee du Rhône volgens de 

 Guide Hachette 2020. 

 De rode Côtes du Rhône en Côtes du Rhône Villages en fût behoren tot de meest verkochte rode 

 wijnen uit ons assortiment. 

 We voeren een witte, een rosé en drie rode wijnen van het domein, allemaal van dezelfde 

 mooie kwaliteit. 
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Wijnen van Domaine Château Rochecolombe in ons assortiment 

 

 DE WITTE EN DE ROSE ZIJN VOOR 2020 UITVERKOCHT EN SELECTEREN WE 
KOMEND VOORJAAR WEER 

  

€ 10,95 / 
€ 10,25* 

Côtes du Rhône 2017 A.O.C. Côtes du Rhône 
Gemaakt van 40% Syrah, 60% Grenache druiven, die zijn gerijpt in 
traditionele, geëmailleerde betonnen vaten. Rood en zwart fruit en 
fijne tannines.  Makkelijk drinkbaarm en lekker bij stoofgerechten 
met rundvlees of lam, ratatouille, kazen. max 25 mg sulfiet per liter. 
14%. Drinken in 2020. 
Nog enkele flessen van deze jaargang beschikbaar. 
 
 
 
 

€ 11,95 /  
€ 10,95* 

Côtes du Rhône Villages 2018 A.O.C. Côtes du Rhône Villages 
Gemaakt van 50% Syrah en 50% Grenache druiven, handgeplukt en 
gerijpt in traditionele, geëmailleerde betonnen vaten . Veel sap, mooi 
zwart fruit (kersen, bramen, zwarte bessen) en een zweem van 
bosgrond. Fijne tannines. Lekker bij mooie, rijke vleesgerechten, wild 
en pittige kazen. max 25 mg sulfiet per liter. 14,5%.  Nu drinken of 
bewaren tot en met 2022. 
 
 
 
 
 

€ 12,50 /  
€ 11,95* 

Côtes du Rhône Villages en fût 2018 A.O.C. Côtes du Rhône Villages  
St-Andéol 
De populairste en meest bekroonde rode wijn uit ons assortiment. 
Met 50% Syrah en 50% Grenache druiven, gedurende 9 tot 15 
maanden gerijpt in eikenhouten vaten. Zeer vol, rood en zwart fruit, 
pit en kruidigheid, herkenbare tonen van getoast hout. Lekker bij 
kruidige gerechten met (rood) vlees, wild en kazen. Max. 25 mg 
sulfiet per liter. 14,5 %.  Nu drinken of bewaren tot en met 2023. 
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Château Les Eydins 

 

 In 2008 bezoeken we Château Les Eydins voor het eerst: een op het eerste oog onopvallend bedrijf  

 omringd door de lavendelgeur van het schitterende middeleeuwse stadje Bonnieux in de Luberon 

 (Provence). We zijn dan al onder de indruk van de biologische wijnen die Serge Seignon hier maakt. 

 Als we in 2013 starten met Mme Bouquet, lijdt het dan ook geen twijfel dat zijn bedrijf op onze 

 kaart moet komen te staan. We bezoeken hem en krijgen een bijzonder interessante rondleiding 

 door de cave, waar de eigenzinnige Seignon ons deelgenoot maakt van de geschiedenis van zijn 

 bedrijf en van zijn werkwijze. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

     Veld met oude Grenache stokken bij Bonnieux 

 

 Vierde generatie 

 Serge Seignon is de vierde generatie druiventelers, maar de eerste onafhankelijke wijnproducent,  

 en gaat daarbij te werk als een schilder. Hij "kleurt' zijn wijnen door te spelen met de samenstelling  

 en de vinificatie. Nu eens betonnen cuves, dan weer roestvrijstaal, experimenten met uit 

 Zwitserland geleende geleidetechnieken, etcetera. En alles met de uitgangspunten: een beperkte 

 opbrengst per hectare, een handmatige oogst en geen chemische bestrijdingsmiddelen.  

 

 Seignon produceert drie heerlijke witte wijnen, een rijke en breed inzetbare, zeer geliefde rosé  

 en een serie van zes rode wijnen. Twee dessertwijnen maken onderdeel uit van zijn oeuvre.  

 Mme Bouquet brengt de wijnen van Château Les Eydins exclusief voor Nederland op de markt. 
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Wijnen van Château Les Eydins in ons assortiment 

 

€ 11,50 /  
€ 10,95* 

Inspiration 2019 A.O.P. Luberon 
100% Viognier druiven, gerijpt in RVS vaten 
Sublieme jaargang. Expressieve neus met subtiel citrus, peer, perzik, en 
witte meloen, in de mond rond, veel smaak, rijp fruit, fijne zuren. Lekker 
met curries, kip, schaaldieren. 13%.  Nu drinken of in 2021.  
Jaargang 2014 ****(*) en jaargang 2018 **** volgens het Perswijn 
proefpanel. 
 
 
 

€  11,50 /  
€  10,95* 

L’Ouvière Rosé 2019 A.O.P. Luberon  
De populairste rosé uit ons assortiment. Gemaakt van 70% Grenache en 
30% Carignan druiven. Rijk in de neus: licht rood fruit, ananas, iets citrus, 
wat bloemen, in de mond breed, romig, subtiel rood fruit en meloen, een 
klein zoetje en kruidigheid. Heerlijk bij van alles, van gevarieerde salades 
tot en met worst van de barbecue. 13% . Nu drinken of bewaren tot en 
met 2022.  
 
 
 

€ 12,50 /  
€ 11,50* 

L’Ouvière Rouge 2015 A.O.C. Luberon 
Krachtig rood, gemaakt van. 55% Syrah, 30% Grenache en 15% Carignan. 
Zwart fruit, laurier, zwarte olijven en kruidigheid. Lekker bij stevige 
vleesgerechten. 13,5%. Nu drinken en tot en met 2021. 
 
 
 
 

€ 9,95 

Cuvée des Consuls 2013 A.O.C. Luberon 
Krachtig, kruidig, met donker fruit. Gemaakt van 70% Grenache en 20%  
Carignan en 10% Syrah, een jaar gerijpt in oude Frans eiken vaten. 
Lekker bij krachtige vleesgerechten en klein wild. 13,5%. Drinken in 2020 
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Domaine du Grès Vaillant 

 

 

  

 Tijdens de Millesime Bio 2020 maakten we kennis met Aigline de Causans en Laurent Maffeis, 

 de jonge wijnmakers van een bijzonder bedrijf: Domaine du Grès Vaillant. Pas sinds een paar jaar  

 staan zij aan het roer van het 7 hectare tellende domein aan de voet van de Pyreneeën.  

 

 Unieke omstandigheden, vakkundig gebruikt 

 Het domein, ooit gesticht door Benedictijner monniken, ligt op ongeveer 300 meter hoogte, 

 temidden van bossen, prairies en stroompjes. De klimatologische omstandigheden zijn uniek:  

 De koelte uit de bergen zorgt er voor koude nachten, de mediterrane zon verwarmt de dagen. 

 Aigline en Laurent weten deze omstandigheden geweldig uit te nutten: de wijnen zijn loepzuiver, 

 fris en  aromatisch en geven erg mooi uitdrukking aan het karakter van de druiven en het terroir. 

 

 De wijnmakers worden bij hun werk  
         geholpen door hun drie trekpaarden, wat  
 een extra dimensie geeft aan het werk en  
 ook nog eens prachtige beelden oplevert  
 (en fraaie etiketten!) 

 

 Goud 

 Tijdens hun debuut op de Millesime dit jaar  

 wisten ze direct goud binnen te slepen  

 voor hun Sauvignon "Les Gravettes" 2018,  

 en terecht. De wijn is fris, zuiver en rond, belooft al veel in de neus en vult de mond met mooi fruit. 

 De smaak blijft heerlijk hangen.  We proeven ook de rosé "La Petite Cabane" uit 2018, een blend 

 van Cabernet Sauvignon en Merlot.  

 En de Pinot Noir "Le Pin" uit dat jaar. En tot slot een voorproefje van de -nog niet gebottelde-  

 Merlot 2019. Alles van eenzelfde heerlijke kwaliteit. We prijzen ons gelukkig de wijnen van deze  

 bijzondere wijnmakers in Nederland te mogen introduceren.  



 

 
21 

 

 

Wijnen van Domaine du Grès Vaillant in ons assortiment 

 

€ 13,50  /  
€ 12,50* 

Les Gravettes 2018  I.G.P. Haut Vallée d'Aude 
Gemaakt van 100% Sauvignon Blanc druiven, die met de hand zijn 
geplukt en 6 maanden houtrijping hebben gehad in Frans-eiken vaten. 
Gulle neus, vol en rond, met tonen van peer. Lekker bij salades, kip, 
witte vis en coquilles in schotel met room en een subtiel zoetje. Max. 
100 mg sulfiet per liter. 13,5 % Nu drinken of bewaren tot en met 2021. 
Gouden medaille op de Millesime Bio 2020 
 
 
 

€  12,95 /  
€  12,25* 

La Petite Cabane 2018 rosé I.G.P. Haut Vallée d'Aude 
Een blend van Merlot en Cabernet Sauvignon druiven, die met de hand 
zijn geplukt en 6 maanden in RVS vaten hebben gerijpt. Licht en zuiver, 
met wat aardbei in de neus, en in de mond ook wat abrikoos. Lekker als 
aperitief, bij salades en desserts met fruit en bij kip. Max 80 mg sulfiet 
per liter, 13 % alcohol, tot en met 2021 te drinken.  
 
 
 
 

€ 17,50  /  
€ 16,75* 

Le Pin 2018  I.G.P. Haut Valléé de l'Aude 
Licht en zuiver zwart-fruitig rood, kersen, gemaakt van100% Pinot Noir 
druiven, die met de hand zijn geplukt en 6 maanden hebben gerijpt, 
deels in RVS en deels in Frans eiken. In de mond ook wat aardbeien. 
Lekker bij carpaccio, risotto met paddenstoelen, salade met bieten en 
bij pure chocolade.  Maar 40 mg sulfiet per liter.  12,5%, en zeker tot en 
met 2021 te drinken, licht koelen.  
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DOMAINE  VORDY 
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Domaine Vordy 

 

 Op een geweldige plek, vlakbij een van onze 

 twee favoriete plaatsen in Frankrijk: Minerve 

 bouwden Hélène en Didier Vordy vanaf 1990 

 een nieuw bestaan op als wijnmakers op een 

 20 ha. tellend domein.  Met typische  

 Minervois druiven als de Carignan (van meer 

 dan 100 jaar oude stokken), Grénache, Syrah 

 en Mourvèdre maken ze unieke, bijzonder  

 levendige, vrolijke wijnen. 

  
 
Intussen staat zoon Thibaut aan het roer van het bedrijf. De familie wint prijs na prijs, en dat 
snappen wij wel.  

 
 
 

 
 

 O, o, o, wat was het moeilijk kiezen, toen we de wijnen voor 
 het eerst proefden op de Millesome Bio 2017!  Onze eerste 
 selectie voor de import betrof een witte, de heerlijk fruitige 
 rosé (snoepje!) en twee rode. De wijnen zijn van een 
 constante hoge kwaliteit. En de selectie groeit gestaag. 

 
 In juli 2018 bezochten we het domein en schreven er een 
 blog over, dat je op onze site kunt lezen.  
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Wijnen van Domaine Vordy in ons assortiment 

 

€ 11,50 / 
 € 10,95* 

Les Pégounels 2019 A.O.P. Minervois 
Gemaakt van 80% Grenache Blanc en 20% Rousanne druiven, die 
met de hand zijn geplukt en 3 maanden hebben gerijpt op eigen 
most, met regelmatige batonnage (onderdompeling van de most). 
Geen sulfiet toegevoegd tijdens de vinificatie.  Volop fruit en iets 
bloemigs in de neus,  gul en spannend in de mond. Lekker als 
aperitief, en bij salades, kip en gegrilde vis. 14,5 % Nu drinken of 
bewaren tot en met 2021 
“Nahijgend Lekker” aldus Onno Kleyn in het Volkskrant Magazine 
van 1 november 2019 over jaargang 2018. 
 
 

€ 15,95 / 
€ 14,95* 

Los Gals 2018 A.O.P. Minervois 
De top-witte van het domein, gemaakt van 70% Rousanne en 30% 
Grénache Blanc druiven, handgeplukt en vijf maanden in Frans 
eiken gerijpt. Zuiver en expressief in de neus, met wat eikenhout 
en zelfs mint. Een mondvullende krachtpatser, met honing, 
rozijnen, gedroogd fruit, bloemen, en citrus. Lekker bij complexe 
gerechten met gebakken of gegrilde kip, wit vlees en vis. 14,5%, nu 
drinken of bewaren tot en met 2023. 
 
 

€ 11,50 /  
€ 10,95* 

Minervois rosé 2019 A.O.P. Minervois rosé 
Gemaakt van gelijke delen syrah, grenache en cinsault, 
handgeplukt en 3 maanden gerijpt, met regelmatig 
onderdompelen van de most. Toegankelijk, een snoepje, met rood 
fruit, een feestrosé. 
Lekker bij van alles, van buffetgerechten tot pizza en zelfs oosters 
eten. 
12,5% en te drinken tot en met 2021. 
 
 

€ 10,95 /  
€ 9,95* 

Mes Vieux Carrignans 2017 A.O.P. Minervois 
Toegankelijk rood, met zwart fruit en zachte tannines. Gemaakt 
van 80% Carignan van 100 jaar oude stokken, 10% Syrah en 10% 
Grenache, handgeplukt en 10 maanden gerijpt in RVS. Lekker bji de 
barbecue.  
14% alcohol, nu drinken of bewaren tot en met 2021. 
 
 
 



 

 
25 

 

€ 11,95  /  
€ 11,25* 

Louise 2017 A.O.P. Minervois 
Gemaakt van 55% Syrah, 25% Grenache, 10% Mourvèdre en 10% 
Carignan, handgeplukt en 10 maanden in de cuve gerijpt.   
Robijnrood en vol, zwart fruit (bosbes en zwarte kersen), 
kruidigheid en een minuscuul zoetje. Expressief. Heerlijk bij 
cassoulet en andere smaakrijke vleesgerechten. 14,5%, nu drinken 
of bewaren, zeker tot en met 2023.   
Zilver op het Concours General Agricole 2020. 
 
 
 

€ 17,95 /  
€ 16,95* 

Alice 2015 / 2016 A.O.P. Minervois 
Gemaakt van gelijke delen Mourvedre, Syrah en Grenache, 
handgeplukt en 10 maanden in Frans eiken gerijpt. Verfijnd en 
complex, met fluweelzacht rijp rood fruit (kersen), wat banaan en 
kruidigheid, fijne zachte tannines. Behoudt de smaken ook als de 
fles een week openstaat. 
Heerlijk bij verfijnde gerechten met klein wild en gevogelte (eend!) 
14% alcohol, nu drinken of bewaren,  tot en met 2025. 
Jaargang 2015 goud op het Concours des Vignerons Independents 
2019, brons op de Millesime Bio 2019 
 
 

€ 12,95 /  
€ 12,25* 

 

 

 

 

 

 

Muscat 2018 Vin de France 
Gemaakt van 100% Muscat Petits Grains, 3 maanden gerijpt in RVS. 
28 g suiker per liter.  
Lekker als aperitief (zoals de Fransen doen) of bij zoete dessert 
zoals perentaart. 13% alcohol, nu drinken of bewaren tot en met 
minstens 2021. 
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Château du Bloy 
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Château du Bloy 

 

 Afkomstig uit Normandië, waar hij als bedrijdsadvocaat werkzaam was, heeft Betrand Lepoittevin-
 Dubost samen met een compagnon het 16 ha tellende domein Château du Bloy in Bergerac 
 overgenomen.  
 Ze maken er mooie biologische wijnen, wit, rosé en rood, die ook bij de professionele proevers 
 opvallen. 
  
 De Montravel Blanc Sec 2016 kreeg in januari 2019 al een zilveren medaille bij het concours van de  
 Millesime Bio. Hier ontmoetten wij Bertrand, proefden zijn wijnen en waren meteen 
 heel enthousiast.   
 Onlangs kreeg dezelfde wijn ook twee sterren in de toonaangevende Franse wijngids Guide 
 Hachette, een mooie waardering! 
 Op de Millesime Bio 2020 behaalde de wijnmaker zilver met zijn rode Bergerac Rouge.  
 
 Wij zijn gestart met een witte en twee rode wijnen uit het assortiment van het domein, en voegden 
 er onlangs de rosé aan toe. Stuk voor stuk aanraders. 
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Wijnen van Château du Bloy in ons assortiment 
 
 

€ 10,95 /   
€ 10,25 

Montravel Blanc Sec 2018 / 2019 A.O.C. Montravel 
Een blend van 60% Sauvignon Blanc, 20% Semillon en 20% 
Muscadelle. Licht n de neus, grassig en wat kruidigheid. In de mond 
citroen, gele appel, weer grassig, druif en iets boter. Lekker bij 
salades met ook een klein zoetje, kip, witte vis, geitenkaas. 14,5% 
alcohol, nu drinken of bewaren tot en met 2021. 
Jaargang 2016 2 sterren in de Guide Hachette en zilver op de 
Millesime Bio 2019 
 
 

€ 10,95  /  
€ 10,25 

Bergerac Rosé 2019 A.O.C. Bergerac 
55% Cabernet Franc, 45% Merlot. Lekkere rosé met karakter, waarbij 
de cabernet franc zorgt voor de structuur en de merlot voor de 
zachtheid.  In de neus wat fruit, honing en (room)boter(babbelaars), 
in de smaak frisheid, rode kersen. Mooie lengte. 
Salades, stevige witte vis, kip, varkensvlees en lam. 13,5%. Nu en 
zeker tot en met 2022 te drinken 
 
 
 

€ 10,95  / 
€ 10,25 

Bergerac Rouge 2016 A.O.C. Bergerac 
Een blend van Merlot en Cabernet Franc druiven. Levendig fruit, 
rode kersen, iets laurier, fijne zuren en zachte tannines. Lekker bij 
vleesgerechten, pasta’s met tomaat en pizza.  
13,5% Nu drinken of in 2021. 
 
 
 
 

€ 13,95  /  
€ 12,95 

Sirius 2016 A.O.C. Côtes de Bergerac 
Gemaakt van 50% Merlot en 50% Cabernet Franc, houtgelagerd.  
Rood en zwart fruit, soepele tannines, zoetje van het eikenhout. 
Heerlijk bij mooie vleesgerechten. 14,5%, prima nog een aantal jaren 
te bewaren. 
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Le Fief Noir 
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Le Fief Noir 

 
 

 Het verhaal van oenologen Dominique Sirot en Alexis Soulas is een mooi voorbeeld van waar  
 "Volg je dromen" toe kan leiden: 
 
 Beiden werkzaam op Corsica kwamen ze met elkaar aan de praat over ieders grote droom, 
 en deze bleken te matchen: "Mooie Loirewijnen maken". 
 
  
 Van droom naar daad 
 De droom volgend bezochten ze in 2012 het ca. 20 ha. grote Domaine des Chesnaies en  
 maakten kennis met de wijnmaker. Ze kregen de kans het domein over te nemen en maken er  
 nu met grote passie de wijnen die zo goed gedijen op dit terroir: wijnen van de Chenin druif  
 en de Cabernet Franc.  
 
 Omschakelen naar biologisch 
 Uit respect voor het terroir en de druiven wilden de wijnmakers ook biologisch gaan werken.  
 Deze wens werd meteen in actie omgezet, en met ingang van de jaargang 2015 zijn de wijnen 
 biologisch gecertificeerd. 
 
 Des Chesnaies -> Le Fief Noir  
 De vernieuwing schreed voort. Naam en huisstijl werden in 2017 volledig vernieuwd. 
 En er werden nieuwe wijngaarden aangekocht met de ambitie ook deze geschikt te maken voor 
 biologische wijnproductie.   
 
 Dominique en Alexis zijn echte wijnkunstenaars in veel opzichten. 
 Ze maken kunstige wijnen in verschillende series (van “Vins Libres” tot “Les Contemplatifs”),  
 met  poëtische namen en schilderachtige labels.  
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Wijnen van Le Fief Noir in ons assortiment 
 

€ 12,50  /   
€ 11,95* 
  
 

Dis-Moi Oui 2019 I.G.P. Valle de Loire 
De eerste witte uit de serie van 100% Chenin gemaakte 
wijnen is licht en fris en heeft een klein zoetje door de 10 mg 
restsuiker per liter. Lekker als aperitief op een zonnig terras, 
bij aperitiefhapjes, salades en kip.  13 %, nu te drinken of 
bewaren tot en met 2021. 

€ 12,50  /  
€ 11,95* 

L’Echappee 2018 A.O.C. Anjou 
Ook deze wijn is van 100% chenin druiven gemaakt, maar 
deze droge variant heeft een ander karakter. Mooie neus, 
zuiver, en in de mond volop fruit, met de voor Chenin 
typische subtiele honingtonen.  Lekker met bijvoorbeeld 
witte vis, salades met avocado en garnalen en kipgerechten. 
13%, nu drinken of bewaren tot en met minstens 2021. 
 
 
 

€  17,50  / 
€ 16,95* 

L’ame de Fond 2018 A.O.C. Anjou 
Onze allermooiste witte wijn van dit domein, alweer puur 
Chenin Blanc druiven: mooie zuren, en de onmiskenbare 
tonen van deze unieke druif: iets van wit steenfruit en appel. 
Vijftien maanden gerijpt in 1/3 nieuwe, 1/3 een jaar oude en 
1/3 twee jaar oude eiken vaten. Lekker bij kip met 
paddenstoelen, mooie gerechten met witte vis of schaal- en 
schelpdieren. 13,5 %, nu drinken of bewaren tot en met 
minstens 2021. 
 
 

€ 12,50   / 
€ 11,95* 

On Verra Demain 2019 I.G.P. Valle de Loire 
Rosé, gemaakt van 100% Grolleau druiven, handgeplukt. Fris, 
rond en licht, met een klein aardbeitje. Lekker op het terras, 
met aperitiefhapjes, salades, varkensvlees en kip. 
13%, nu drinken of bewaren tot en met 2021. 
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€ 12,50  /  
€ 11,95* 

Somnambule 2019 A.O.C. Anjou Villages 
90% Cabernet Franc en 10% Grolleau druiven, met de hand 
geoogst. Ongeveer 15 maanden gerijpt in eiken vaten. Nog 
een wat gesloten neus, fris-jong, met veel zacht fruit (zwarte 
bessen), heel subtiel kruidnagel en koffie, zachte en rijpe 
tannines, mooie lengte.  Lekker bij lams- en rundvlees, 
paddenstoelen, pittige kazen. 13%, nu drinken of bewaren, 
zeker tot en met 2022. 
 
 

€ 16,50 /   
€ 15,95* 

Le Rêveur 2018 A.O.C. Anjou Villages 
Met stip de mooiste rode van dit domein. Gemaakt van 50% 
Cabernet Franc en 50% Cabernet Sauvignon, met de hand 
geplukt en 18 maanden gerijpt, voor ¾ in eikenhouten vaten 
en ¼ in terrracotta. Heerlijk met lamsvlees of met mooie 
stoofschotels als Boeuf Bourgignon.  
13,5%, nu drinken of bewaren, minstens tot en met 2021 
Jaargang 2017 ****(*) volgens  Perswijn Proefpanel 2020 
 
 

€ 13,95 /  
€ 13,25* 

Nouvelles Confidences 2018 A.O.C. du Layon 
Een Coteaux du Layon dessertwijn, gemaakt van de henin 
druif, die nobele rotting heeft ondergaan. 
Zoet met mooie zuren, steenfruit, ananas, geconfijte 
sinaasappel, levendig. Lekker bij pittige kazen, blauwe kaas 
en desserts met fruit (peer, aardbeien, abrikozen)  en 
amandelen. 
12%. Nu drinken of bewaren tot en met 2022 
Jaargang 2015 “Hemels” volgens Onno Kleyn in 
Volkskrantmagazine 6 februari 2017 
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