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Historie

De bodem

Het klimaat

De wijnbouw

Druivenrassen

Avignon
Pauselijke stad vanaf 13e eeuw

Villages worden cru’s
1936: Châteauneuf-du-Pape
1971: Gigondas
1990: Vacqueyras
2006: Vinsobres
2016: Cairanne



Historie

De bodem

Het klimaat

De wijnbouw

Druivenrassen

Mediterraan
Heet en droog
Koele nachten, sterke mistral

Galets
Grote keien rond de stam

Snoeiwijze
Robuust (cordon en gobelet)



Historie

De bodem

Het klimaat

De wijnbouw

Druivenrassen

Rhône
Grootst in Frankrijk na Languedoc-Roussillon

Rhône / GSM blend
Grenache met Syrah en Mourvèdre
(in Spanje: Monastrell)

Châteauneuf-du-Pape
Blend van 10+ druiven



Château Font du Loup 
Châteauneuf-du-Pape Wit 2019

Wijnbereiding
Grenache 35%, Roussane 35%, Clairette 15%, Bourboulenc 15%.
Vinificatie vindt plaats in barrels of vaten, afzonderlijk voor elke 
druivensoort. Dankzij deze verfijnde manier van werken kunnen we het 
typische karakter van ons terroir en onze druivensoorten behouden.
Een minimale rijping van 6 maanden voor de witte wordt uitgevoerd om 
een absolute ontwikkeling van het fruit te garanderen.

Proefnotitie
We worden meteen verleid door zijn bloemige stijl, linde en acacia, zijn 
aroma's van wit fruit (abrikoos, perzik, peer), zijn frisheid en mineraliteit.

Schenkadvies
Ideaal bij kip, kalfsblanquette, zeebrasem, zacht gerijpte kazen...



Domaine La Bouissiere
Vacqueyras 2016

Wijnbereiding
De bodem bestaat vooral uit zand en klei. Grenache is het hoofdbestanddeel (44%) van de 
Vacqueyras. Om de wijn niet te zwaar en rijp-zoet te laten worden, heeft deze blend ‘n 
groter aandeel Syrah (44%) en Mourvèdre (12%) . Eenmaal vergist, rijpt de wijn in betonnen 
cuves en in gebruikte houten vaten. 

Proefnotitie
Klassieke Vacqueyras. Robijnrode wijn met een subtiele geur van jammy fruit (kers, zwarte 
bes), peper en leer. De smaak is krachtig en intens met zondoorstoofd fruit, kruidigheid en 
een stevige structuur. stevige tannine en voldoende fraîcheur. Aanhoudende afdronk met 
laurier en zwarte olijf..

Schenkadvies
Prachtig bij stevige gerechten en een uitmuntende bewaarwijn bovendien.
Drinken vanaf 3 jaar; houdbaar tot 10 jaar na de oogst. 



Domaine Jaume Altitude 420 
Vinsobres 2018

Wijnbereiding
Syrah, Grenache. Alle druiven worden met de hand geplukt, en zeer strikt gesorteerd. Het 
rendement is laag omdat alleen de beste druiven worden gebruikt. De wijnstokken zijn 
gemiddeld 40 jaar oud. Temperatuur gecontroleerde gisting voor 12 dagen op houten 
foudres. 30% van de wijn wordt op eikenhout gerijpt, de rest in roestvrij stalen tanks.

Proefnotitie
Donkerrode wijn met veel nuances van rijp rood fruit, Aziatische specerijen, een vleugje 
kaneel, framboos en pruimen. Het is een stevige, licht vlezige wijn met smaak van pruim, 
rijpe kers, framboos en vijgen. Een kruidige afdronk met een lichte toon van tijm. Rijpe 
tannines en een zeer lange afdronk.

Schenkadvies
Nu tot 2024, 16-18°C



Domaine Richaud
Cairanne Rouge 2019

Wijnbereiding

50-80 jaar oude stokken Grenache (40%), Mourvèdre (30%), Carignan (10%), Syrah (10%) en 

Counoise (10%) in zonnig maar relatief koel gelegen wijngaarden op harde kalksteen-

kleibodems. Een weelderige wijn vol leven, deels gevinifieerd en volledig gerijpt in oude 

houten vaten. Marcel Richaud biologische wijnen met zijn Cairanne één van de betere 

‘villages’ in the Côtes du Rhône. 

Proefnotitie

Een kolkende massa rijp fruit in het glas, van frisse rode besjes en kersen tot donkere cassis 
en gedroogde pruimen. Tegelijkertijd intens hartig en kruidig. Stevige zuren en lichte CO2-
prik dragen de zware body (15%) volledig, waardoor de wijn verraderlijk makkelijk wegdrinkt.

Schenkadvies
De wijnen winnen jaar na jaar aan finesse en precisie. 7 jaar bewaarpotentieel.



Domaine Raspail-Ay
Gigondas 2017

Wijnbereiding

De traditionele wijze van wijn maken, met een zeer lange opvoeding, biedt hier altijd een 

wijn met enerzijds veel karakter en anderzijds verfijning. . Er is door de makers gekozen voor 

de klassieke aanpak: de wijnen krijgen foudre, houtrijping in grote vaten, waardoor de 

houtinvloed beperkt is. 

Proefnotitie

De geur is complex en doet denken aan zwarte kersen, bessen, laurier, zwarte olijven en iets 
van leer. Het resultaat is een verfijnde rode wijn die wordt gekenmerkt door lichte 
kruidentonen, zachte tannines en rood fruit.

Schenkadvies
Hazenrug met bloedworst, appeltjes en jus royal.



Domaine Oratoire St-Martin
Cairanne rouge Les Douyes 2019  

Wijnbereiding
Grenache en Mourvèdre van 110 jaar oude stokken (!) opgevoed op grote 
houten foudres. Niet geklaard en ongefilterd gebotteld.

Proefnotitie
Zwart fruit, rond en gul, zoethout, laurier, specerijen, fijne zuren en zachte 
tannines.

Schenkadvies
Vanaf 2023 tot 2031, 16-18°C



Wil jij deze 
loterijwijn 
winnen?

Dan maar snel 
heel veel lootjes 

kopen



Domaine grand Tinel (loterijwijn) 
Chateauneuf-du-Pape 2009 …en we gaan ‘m … en 2010… straks naproeven

Wijnbereiding
De frisse, volfruitige wijn van Domaine du Grand Tinel bestaat grotendeels uit Grenache 
(83%) aangevuld met onder andere Syrah, Mourvedre en Counoise. De stokken zijn 
gemiddeld 40 jaar oud. Oude wijnstokken produceren minder, maar de druiven die ervan af 
komen, hebben veel meer smaak. Ook dat verklaart het hoge smaakgehalte van deze 
dinerwijn. Dit is er een om rustig bij te tafelen.

Proefnotitie (uit 2015)
Robijnrood stevig, veel kracht, robuustheid en tannines en rijp, zoet en geconcentreerd rood 
fruit.

Schenkadvies
Prachtig bij wild en varken (33)



Nu gaan we deze wijnen proeven
…en als we dat doen, denken we nog even aan Peter Klerkx



Chateau de la Font du Loup

Anne Charlotte Melia-Bachas

• De familie Melia kocht het pand in 1942. Vanaf 1977 

beheerde Charles Melia het domein van 20 ha. 

• Vandaag hebben zijn dochter Anne Charlotte Melia-

Bachas en schoonzoon Laurent Bachas de leiding.

• De naam Font du Loup "Bron van de Wolven" verwijst 

naar bronnen in de velden waar de wolven van de Mont 

Ventoux water gingen halen - volgens lokale verhalen.

• Chateauneuf du Pape is gemaakt van wijnstokken die 

een gemiddelde leeftijd van 60 jaar hebben en een perceel 

100 jaar. De percelen hebben verschillende terroirs

(gecertificeerd HVE - hoge milieuwaarde - niveau 3) en sinds 

2021 zetten ze zich helemaal in voor biologische landbouw.

• Website: http://www.lafontduloup.com



Château de la Font du Loup 
'Les Demoiselles' Chateauneuf-du-Pape 2019

Wijnbereiding

"Een ontsteelde melange van 80% Grenache en 20% Syrah van de Font du Loup lieu-dit, 

gerijpt in betonnen tanks en oude vaten.

Proefnotitie

Deze Les Demoiselles 2019 onthult een gezonde robijnrode tint. Een open, gastvrije stijl, 

rond en zeer smakelijk met tonen van bosbessen, pittige aroma's van zwarte frambozen, 

peper en bosbodem, evenals een subtiel zeeachtig zout, sushi-papierkarakter. Mooi in de 

mond, met stevige zuiverheid van fruit, rijpe, gepolijste tannines en medium-bodied rijkdom

en diepte. 

Schenkadvies

De wijn zal profiteren van 2- 3 jaar op fles en evolueert mooi gedurende 10-15 jaar. (40)



Château de la Font du Loup 
Châteauneuf-du-Pape 2018

Wijnbereiding
Mix van Grenache (65%), Syrah (20%), Mourvèdre (10%) en Cinsault (5%).
Fermentatie op second fills vaten van Château d'Yquem en le blanc van Château de la Font 
Loup zelf. 12 maanden gerijpt, Grenache in beton, staal of foudres, Syrah in barriques of 
foudres en Mourvedre in demi-muids.

Proefnotitie
Nergens de zwaarmoedigheid die menig Paap nog wel eens wil torsen. Fruit van frisse komaf. 
Hout wenst geen nadrukkelijk statement te maken. Noten van rode kersenconserven en vers 
geplukte aardbeien worden geaccentueerd door munt en braam in deze heldere, fruitige 
mix. Transparant in fruitprofiel en bedekt met zachte tannines, de wijn verwelkomt jong, 
maar zou minstens tot 2028 goed moeten blijven drinken.

Schenkadvies
Prachtig bij …. Eigenlijk nu te vroeg om te drinken… zeggen ze (52)



Château de la Font du Loup 
Le Puy Rolland Châteauneuf-du-Pape 2018 

Wijnbereiding
100% Grenache. Afkomstig van een single vineyard, noordelijke gelegen, voornamelijk 
zandgrond, koeler gelegen en zodoende twee weken later geoogst dan de 'collega's'. 
Fermentatie in oude, ondergrondse cementen tanks (nog door overgrootvader met eigen 
hand ingegraven) en verdere opvoeding op eiken foudres (12 mnd.) 

Proefnotitie
Op en top Grenache verfijning. Precies rood fruit, kersen en hun kir, bramen confiture maar 
zonder het nadrukkelijke zoet, onthaarde frambozen, koel fluweel, fijne zuren en gepolijste 
tannines.

Schenkadvies
Prachtig bij Mediterrane gerechten. (67)



Domaine grand Tinel 
Chateauneuf-du-Pape

2009 
en 

2010 
Nadrinken

☺



Met dank voor jullie 
aandacht.

Bastiaan, Hans, Michael, Pieter


