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Bordeaux regio

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_(wijnstre
ek)

• Druiven wit: Sauvignon blanc, Semillon, 
Muscadelle

• Druiven rood: Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Petit Verdot. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeaux_(wijnstreek)


Rhone vallei

• https://nl.wikipedia.org/wiki/
Rh%C3%B4nevallei_(wijnstre
ek)

• Druiven: Viognier, Roussanne, 
Marsanne, Grenache Blanc

• Rood: Syrah, Grenache, 
Carignan, Mourvèdre e.a.

• Noord: Condrieu; Hermitage; 
Cote Rotie

• Zuid: Chateauneuf du Pape; 
Gigondas; Vacqueras e.a.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4nevallei_(wijnstreek)


Chateau de Parenchere, Bordeaux blanc 2019

• Op de grens van de departementen Dordogne en Gironde, staat midden in het groen 
Château de Parenchère, in 1570 gebouwd door Pierre de Parenchières en in 1731 na 
verwoesting weer opnieuw gebouwd. In 1958 werd familie Gaziniol eigenaar van Château
de Parenchère. Zoon Jean nam het bedrijf in 1981 over van zijn vader Raphaël en is er 
sinds die tijd op gebrand geweest te bewijzen dat minder bekende appellaties in Bordeaux 
ook hoge kwaliteit kunnen afleveren. Nog steeds heeft Jean samen met de Zweed Per 
Landin, die in 2005 mede-eigenaar werd, de dagelijkse leiding over het wijnbedrijf.

• De Sauvignon Blanc in de witte wijn van Château de Parenchère zorgt voor veel aroma en 
frisheid. De Sémillon voor de nodige rondeur. De Muscadelle laat een weelderige toon van 
witte bloemen achter. Wanneer u deze wijn ruikt en proeft verheugt u zich op de lente!

• Veel geur van bloesem en citrusfruit. In de smaak een mooie balans tussen fris fruit en 
rondeur. Complexe rijke afdronk.  13% alc. HBB 7,95 euro



Jerome Quiot, Cotes du Rhone, Viognier 2019

• Famille Quiot is a French wine producer with multiple wine estates in southern France. The Quiot family has 
been making wine in the region since 1748, starting in Vaucluse in Châteauneuf-du-Pape at Domaine du 
Vieux Lazaret. Other estates acquired over time include Domaine Duclaux, Combes d'Arnevels, Domaine
Houchart, Quiot Family, and Château du Trignon.

• Domaine du Vieux Lazaret is run by 13th generation family member Jerome Quiot and has expanded from a 
few hectares at its founding to cover 110 hectares (272 acres). Near Aix-en-Provence, lies the 60-ha (148-
acre) estate of Domaine Houchart, acquired in 1890. Almost a century later the family took over Domaine
Duclaux – a 14ha (35 acre) estate in Châteauneuf-du-Pape with vines averaging over 50 years old. In 2006, 
the family acquired Château du Trignon, an estate spanning 70ha (173 acres) across several southern Rhône 
appellations, including Gigondas, Rasteau, Sablet et Côtes du Rhône and Vacqueyras.

• Wines from the estates are typically vinified to be fruit-forward and approachable. Common winemaking
practices include destemming, vinifying in concrete vats, and aging in large oak foudres. Classic northern
Rhône and southern French varieties such as Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, Cinsaut, Clairette, 
Grenache Blanc, Marsanne, Roussanne and Viognier make up Famille Quiot's extensive wine portfolio.

• 100% Viognier; 13% alc.  HBB 12,50 euro



Domaine de Dionysos, Cairanne 2017
“La Cigalette“

• Domaine de Dionysos: André Farjon is de eigenaar en trotse bezitter van wijngaarden in twee verschillende 
Rhône-Villages: Massif d'Uchaux en oostelijk van het stroompje de 'Aigues': Cairanne, daarnaast hebben ze 
nog wat percelen waar ze Côtes du Rhône produceren. André's zoon Benjamin en zijn goede vriend Dimitri 
Théodosiou (uit Visan) hebben inmiddels veel taken van zijn vader overgenomen en runnen nu het bedrijf. 
De geschiedenis van de familie Farjon begint in 1720 tijdens de Grote Plaag van Marseille. De familie Farjon
ontvluchtte de stad voor de epidemie en vestigde zich in de heuvels van Uchaux, in de noordelijke Vaucluse.

• De bodem varieert van klei en leisteen op de hellingen van het Massif d`Uchaux naar de grote beroemde 
rolkeien in Cairanne. In alle wijngaarden wordt inmiddels 100% biologisch gewerkt. Er worden hier 
betaalbare Rhône-wijnen met karakter en `terroir` gemaakt.

• Cairanne was jarenlang het geheim van de zuidelijke Rhône: hier werden Village-wijnen geproduceerd met 
een cru-karakter. Sinds 2016 heeft het dorp eindelijk een eigen AOC en daarmee is het aanzien van de wijn 
behoorlijk gestegen. Het dorp ligt op een bevoorrechte plek tegen de heuvelrug die La Belvédère des Côtes-
du-Rhône wordt genoemd. De koude noordenwind "mistral" waait hier ongeveer  de helft van het jaar. 

• Veel aroma's van kruiden en specerijen, hint boersigheid en rijp rood fruit. Zachte maar krachtige smaak met 
fraaie tonen van specerijen en zoethout. Lange afdronk.

• Druiven: Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. 14,5% alc !  HBB 8,95 euro



Ch. Fongaban, 
Castillon-Cotes 
de Bordeaux               

2018

• Château Fongaban :Het etiket van Château
Fongaban Castillon Côtes de Bordeaux 
heeft door de jaren heen, dankzij de 
wijnwetgeving, nogal wat 
naamsveranderingen ondergaan. Maar 
wat is gebleven is de constante hoge 
kwaliteit. 

• de wijnvelden van eigenaar Pierre Taix
liggen voor de helft in Puisseguin-Saint-
Emilion. Daar zijn de wijnen duurder, maar 
precies dezelfde als in het milder geprijsde 
Castillon. Wij hebben een jarenlange 
goede relatie met inmiddels de kleinzoon 
Taix.

• Vanaf 2012 is Fongaban gecertificeerd 
biologisch.

• Voor deze wijn is merlot en cabernet franc 
gebruikt.  14,5% alc.    HBB 8,50 euro

• Boeiende kleur met mooie paarstinten. 
Lekker jong merlot-fruit met iets van 
laurier. Zeer smaakvol met iets tannines, 
maar vooral sap. 



Domaine de 
Coste Chaude 
“Florilège” 2018
Cotes du Rhone.

• Voor een flinke dosis Franse zon en kruidigheid ben je bij 
Domaine de Coste Chaude, gelegen in Visan tussen de 
Route du Soleil en Nyons, aan het juiste adres. Hier 
maakt Marianne Fues, lid van de 'Femmes Vignes
Rhône', haar wijnen, die betaalbaarheid koppelen aan 
drinkplezier.

• Het wijngoed van de Zwitserse Marianne Fues bij het 
stadje Visan gaat terug tot de 16e eeuw. Visan was ooit 
de allereerste officiële appellatie binnen de Rhône. 
Marianne zet, samen met haar man Marc, Visan
opnieuw op de kaart met haar moderne, toegankelijke 
wijnen.

• Sinds 1994 toen zij vanuit Genève hier terecht kwam, 
bewerkt Marianne inmiddels iets meer dan 22 ha met 
wijnstokken die gemiddeld de 40 jaar hebben 
gepasseerd. Zij heeft van meet af aan sterk ingezet op 
vernieuwing van het vinificatieproces en verbetering van 
de staat van de wijngaarden. Marianne werkt biologisch, 
met als wens voor de toekomst een biologisch-
dynamische aanpak. Resultaat is een complete selectie 
rode wijnen met syrah en grenache in de basis.

• De Florilège is de "gewone" Côtes du Rhône van 
Marianne Fues. Het levert de frisse zuivere en 
toegankelijke stijl van het op 350 meter hoogte gelegen 
domein.

• Kersen, bessen en aardbeien in de neus. Licht en zonnig 
rood met levendige zuren. Heerlijk bij de borrel of een 
avond met vrienden.  14% alc.  HBB 8,50 euro.



Ch. 
Beauvillage, 
Cru 
Bourgeois , 
Medoc 
2016


