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Wijn 1 La Combe Pilate
‘Esteban’
Chapoutier, Brut Nature, Vin de France, 2017
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De witte wijnen van Saint-Péray hebben hun uniek karakter te danken aan de kalk- en granietbodem, aan het 

uitzonderlijke klimaat en het prima reliëf. Een ander uniek feit is dat de parelende wijn van de appellation de enige 

schuimwijn is van de Rhônevallei. De wijnbouwers van de appellation kennen de «méthode traditionnelle» reeds sinds 

1829.

De stille wijnen zijn licht, hebben weinig zuren, geuren naar gedroogde abrikoos, acacia, bijenwas, kweepeer, kruiden, 

gedroogde vruchten (amandel, hazelnoot en walnoot), verse litchi’s, honing, witte perzik, gebakken appel, zoethout, 

viooltjes, citrusvruchten. De schuimwijn van van Saint-Péray heeft een neus van geroosterd brood, honing en 

amandelen… Er zijn maar weinig wijnliefhebbers die dit pareltje kunnen weerstaan.











Bij de productie van de Condrieu wijnen wordt slechts één druivenras gebruikt: de viognierdruif. Deze 

unieke druif maakt van de Condrieu een smeuïge en gulle wijn. In het glas bekoort hij met zijn goudgele 

kleur met daarin enige groene schittering. Deze frisse maar sterk geparfumeerde wijn pronkt met zijn 

florale toetsen van viooltjes of fruitige aroma’s van mango en abrikoos. In de afdronk duiken dan weer 

toetsen op van muskus, kruidenkoek en tabak. De voor oxidatie gevoelige wijn dient jong te worden 

gedronken.



CHAPOUTIER CONDRIEU

Schistes d’Agrumes 2016
Zeg je Condrieu, dan zeg je viognier. Dat is namelijk de enige toegestane druif uit deze 

iconische appellatie in de noordelijke Rhône. De naam Schistes d’Agrumes slaat op de bodem 

van de wijngaard. Schistes is een gespleten gesteente. Het lijkt op leisteen. D'agrumes

betekent letterlijk ‘citrusvruchten’. En die proef je terug in deze wijn van de biodynamische 

Chapoutier. Daarnaast ontdek je rozen, nectarines en lage zuren in deze wijn. Een klassieker 

om te schenken bij gerechten met krab of coquille.

“Probaat middel tegen een dreigende chardonnay-overdosis. Delicaat geurend naar 

bloesem, honing en tutti-fruit, de smaak van gedroogde abrikoos en perzik, een fijne 

peperigheid plus een flinterdunne lijn zachte zurigheid zoals in crème fraîche die 

constant de mond opfrist en andere smaken annonceert. Gember op een bedje van 

rozemarijn. Bevriend met schaal- en schelpdieren. Onvergetelijk bij de allergrootste 

gamba's in roomboter. Zoekt ook graag zijn heil bij heilbot met een mooi bakrandje.” 

(Hamersma)











De rode wijn van de cru wordt geproduceerd op basis van syrah. Zij hebben 

een heerlijke donkerrode kleur en de neus wordt geprikkeld door rood fruit 

en florale aroma’s. Deze Crozes-Hermitage met middellang bewaarkarakter 

kan perfect jong worden gedronken. Hij smaakt fris tijdens de eerste jaren en 

in de loop der jaren komen meer animale toetsen van kruiden en leder tot 

uiting. De witte wijnen op basis van marsanne en roussanne zijn mooi 

goudgeel, iets vettig in de mond maar droog en evenwichtig. Ook zij 

verrassen met een mooie florale neus met toetsen van gedroogd fruit.













De appellation is momenteel befaamd voor de rode wijnen op basis van syrah. 
Het zijn tegelijk krachtige en elegante wijnen, met aroma’s van peper en 
kruiden vaak gecombineerd met toetsen van viooltjes en minerale accenten. 
In de appellation worden tevens 10% witte wijnen geproduceerd op basis van 
roussanne en marsanne.













Aan de op syrah gebaseerde rode wijn mag voor 15 % roussanne en marsanne
worden toegevoegd. De wijn heeft een donkere robijnrode en effen kleur. Met het 
ouderen wordt deze stevige, vlezige en krachtige wijn verrassend rond en zeer 
soepel. De beste jaartallen hebben een groot bewaarpotentieel, winnen met de 
jaren nog aan finesse en evenwicht en ontwikkelen fijne toetsen van viooltjes, 
kruiden en zwarte bessen. De witte wijnen van Hermitage worden gemaakt van 
marsanne en roussane, zijn goudgeel van kleur en hebben een zeldzaam vet 
karakter. Zij ontwikkelen romige en honingachtige toetsen van hazelnoot, perzik en 
abrikoos met zelfs een parfum van iris, narcis en linde. Hun bewaarpotentieel 
wordt uitgedrukt in tientallen jaren. 











De wijnen zijn gemaakt van de syrah, de enige druif die in deze appellation is 

toegestaan. In deze terroir komt de kracht van de syrah volledig tot uitdrukking, 

de wijnen hebben een schitterend evenwicht en zijn donkerrood bijna zwart van 

kleur. Deze wijnen die lang kunnen kelderen geven aroma’s vrij van zwarte 

vruchten en bij het veranderen komt er bij de afdronk naarmate de tanines

verzachten een kruidige toets met een zweem van zoethout vrij. De jonge wijnen 

van de AOC hebben aroma’s van gebrande cacaobonen maar in de loop der jaren 

evolueren die naar aroma's van leder, peper, truffel en dierlijke aroma's.











Côte-Rôtie is de enige rode wijn van de noordelijke Côtes du Rhône du Nord 
waar viognier (tot 20%) bij de syrah wordt gevoegd. Syrah zorgt voor wijn van 
hoge kwaliteit met dieprode kleur en heerlijke tanines. Viognier geeft de syrah
meer finesse en aroma. Deze wijnen hebben een donkere robijnrode kleur. 


