
Wijn 1 

 

 

Wijn: 
Château Pradeaux Bandol Rosé 2020 
14%  € 16,= 
85% Mourvèdre en 15% Cinsault 

Producent: 
www.chateau-pradeaux.com 
Vignerons – Cyrille Portalis 
Saint-Cyr-sur-Mer 

Beoordeling: 
heldere rosé, intens in de neus, kruidig, 
aardbei, prikkelt iets op de tong. 
Aangenaam fris van smaak. Bij blind 
proeven zou het lastig zijn de wijn te 
herleiden tot een rosé. De wijn heeft 
veel kleur dankzij de Mourvèdre.  
 

Versnapering: 
Franse geitenkaas gerijpt in kastanje- of 
lindeblad. 
 

Bijzonderheden: 
De druiven worden direct na de pluk geperst en daarna een korte periode op de lie 
gehouden hetgeen de aromatische complexiteit, de structuur en de smaak ten goede 
komt. De wijn kan verscheidene jaren worden bewaard.  

Wijn 2 

 

 

Wijn: 
Clos Ste Magdeleine Cassis Blanc 2020 
13%  € 21,= 
45% Marsanne, 20% Clairette, 30% 
Ugni-blanc, 5% Bourboulenc 
www.famillesack.vin 

Producent: 
Famille Sack-Zafiropulo-Vignerons  
13260 Cassis 

Beoordeling: 
helder lichtgeel. Neus: subtiel, witte 
bloesem. Smaak is veel intenser, honing! 
Zoet/zuur/bittertje zijn mooi in balans. 
Amandel in de afdronk. Marsanne zorgt 
vooral voor de fruitigheid.  

Versnapering: 
Italiaans truffelworstje 

Bijzonderheden: 
Clos Sainte Magdeleine is het oudste domein in Cassis. Inmiddels staat de vierde generatie 
wijnmakers aan het roer: Jonathan Sack-Zafiropoulo, bijgestaan door zijn Aurélie. De 
wijngaarden liggen aan de Middellandse Zeer, geschakeerd op de flanken van kalksteen 
kliffen, waar wijnstokken terrasvormig staan aangeplant (een prachtig gezicht). Hier 
noemen ze dat ‘restanques’. Deze kleine AOC telt slechts 215 ha en beslaat één commune.  

  



 Wijn 3 

 

 

Wijn: 
Château Vannieres Bandol Rouge 2019 
14,5%  € 30,= 
95% Mourvèdre en 5% Grenache 
www.chateauvannieres.com 

Producent: 
b.g. château, La Cadière d’Azur 
 

Beoordeling: 
Het is een stevige eetwijn, dieprood en 
nauwelijks doorzichtig. Iets branderig. 
Smaak: kruidigheid, bramen, leer en 
tabak. Stevige tannines en een lange 
afdronk. De jonge wijn kan nog de 
nodige jaren ouderen. Moet voor 
gebruik een poosje open staan.  
De combinatie met de kaas kwam de 
smaak ten goede. 

Versnapering: 
Hollandse kaas met Italiaanse kruiden 
en zomertruffel. 

Bijzonderheden: 
Het wijngoed kent 5 eeuwen geschiedenis en ook vijf eeuwen tradities. Eric en zijn zoon 
Charles-Eric Boisseaux ontvangen algemeen erkenning voor hun wijnen vanwege kennis 
en technologie en hebben oog voor de voorkeuren van deze tijd, balancerend tussen 
traditie en hedendaagse vinificatiemethoden.  

Wijn 4 

 

 

Wijn: 
Domaine Ferme Blanche Cassis Rouge 
2018 
100% Mourvèdre 
14,2%  € 18,50   

Producent: 
Domaine de la Ferme Blanche  
www.domainedelafermeblanche.com 

Beoordeling: 
Stevige donkerrode wat stoffige wijn. 
Smaak: zuurtje en tabak. Heel snel weg.  
 

Versnapering: 
Hollandse kaas met karwijzaad 

Bijzonderheden: 
Het domein is meer dan 300 jaar oud en is sinds 1714 eigendom van dezelfde familie. Het 
wordt momenteel beheerd door François Paret en zijn dochter Jérômine (zij verzorgt de 
presentatie)  Het wijngebied ligt op een helling, die oprijst uit de zee, met uitzicht op de 
baai van Cassis. De stokken gedijen op klei en kalksteen zware grond. Zeer rijke 
kalksteenlaag. Het mediterraanse klimaat, met het hele jaar door zachte 
temperaturen. Weinig regen, maar zeemist die een mooie hygrometrie behoudt die goed 
past bij wijnstokken. AOC Cassis sinds 1936, de dag waarop het AOC-systeem werd 
ingevoerd. 

  



 

Wijn 5 

 

 

Wijn: 
Château Ste Anne Bandol Rouge 2017 
Mourvèdre, Grenache, Cinsault. 
13%  € 28,= 
60% Mourvèdre; 20% Grenache; 20% 
Cinsault.  

Producent: 
Marquis Dutheil de la Rochère 

Beoordeling: 
Volgens Bert was dit het leukste 
wijngoed. Er was een bijzondere 
wijnmaker met wie hij een prettig 
contact had.  
Krachtig en elegant. Aromatisch, anijs, 
venkel. Geur, smaak en tannines geheel 
in evenwicht 

Bijzonderheden: 
Een van de oprichters van de Franse 
groep-AVN (Association des Vins 
Naturels). Château Sainte Anne is al 
vijf generaties lang een 
familiebedrijf. 

Het domein en de gewelfde stenen kelders komen uit de 16de eeuw. In deze tijd 
werden hier al druiven en olijven verbouwd. Het totale oppervlak  aan wijngaarden 
beslaat 14 ha.De wijngaarden liggen op het zuidoosten. Bodem van klei en kalk. 
Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 47 jaar. Rijping op foeders van 50 hl 
gedurende 18 – 24 maanden. Gemiddeld rendement is 25 hl/ha. Handmatige oogst 
en binnenhalen van hele druiven. Een van de meest toonaangevende 
wijnproducenten uit Bandol! 

Wijn 6 

 
 

Wijn: 
Château Pradeaux Bandol Rouge 2016 
13,5%  € 29,50 
90% Mourvèdre; 10% Grenache 

Producent: 
Zie wijn 1 

Beoordeling: 
Glinsterend rode wijn, mooi van kleur. 
Groot bouquet, aardse geur, eikenhout. 
Smaak: kruidig, chocola.  

Bijzonderheden:. 
De wijn wordt gerijpt gedurende 48 
maanden op grote foeders. De 
zuurstoftoevoeging gedurende de 
periode is dan minder dan bij opvoeding 
op kleine vaten. 

 


