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Bordeaux 2015

Le Style français

“La grâce de la Nature 
magnifiée par la technique de l’Homme”

Deze verwijzing naar de tuinen van Versailles beschrijft de Grands Vins van 2015. Hun classicisme 
en excellentie is een nostalgische ode aan een “style français” die niet meer bestaat. Tuinen of ar-
chitectuur inspireerden zich vanuit een fascinatie voor de ideale referenties van de Oudheid en 
voor symmetrie. De lijn was nobel en sober, de details moesten het geheel beantwoorden. Het 
was een ideaal van orde en Rede die wereldwijd de glorie van le Roi Soleil over zijn toenmalige 
invloedsfeer moest uitstralen. Wijnen als Trotanoy, Canon, Haut Bailly of Giscours doen voor 
Bordeaux 2015 wat Versailles, le Grand Trianon of  Vaux-le-Vicomte deden voor Lodewijk XIV. 

In Bordeaux is 2015 een viersterren-wijnjaar met vijfsterren-wijnen. 

2015 excelleert in heel Frankrijk, en ook in grote mate in Bordeaux. Zonder in jargon te verval-
len, verliep de cyclus in drie fazen. We herinneren het wijnjaar eerst als bijzonder warm, droog 
en zonnig, en dus “caniculair”. Een verfrissende maand augustus bracht redding en soelaas, tot 
spijt van de strandgangers. Net voor de oogst brachten de uitlopers van tropische storm “Henry” 
variatie, maar enkel in het Noorden van de Médoc. 

Pomerol, Saint Emilion, Pessac Léognan en Margaux onderscheiden zich dankzij technische, fe-
nolische en aromatische rijpheid: hun unieke wijnen bezitten hemels fijne tannine, fenomenale 
zuiverheid, klassieke structuur, fluwelen textuur, bijzondere intensiteit, en een kenmerkend vi-
taal en floraal parfum. Fris en soepel rood fruit, lagere zuurgehaltes en indrukwekkende materie 
maken vele wijnen fenomenaal. De onderbouw is klassiek en typisch bordelees. 

Het succes van Saint Estèphe, Pauillac en Saint Julien lijkt na “Henry” minder éclatant, maar is niet 
minder verdienstelijk. Ook witte wijnen en Sauternes overtuigen. 

Robert Parker komt niet meer proeven, maar opvolger Neal Martin en zijn collega’s (Antonio 
Galloni, James Suckling en Jancis Robinson bijv.) zijn euforisch en unaniem positief. Weet echter 
dat onze selectie enkel vertrouwt op onze eigen proefervaringen en prijsinzichten.
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La Chiffre

De sequentie op 5 blijft dus overeind: sinds 1985 was elk jaar dat eindigt op 5 excellent. Als we 
echt moeten vergelijken dan wordt het misschien 2005 of die vergeten 1985, waarvan de stijl 
toen al refereerde naar 1953. Van Petrus 1953 bottelden we 3 vaten. Dit jaar krijgen we er niet 
zoveel… Jammer!

Uw strategie

Om aan de onwezenlijke verleiding te weerstaan en de wijnen té jong te drinken, reserveert u 
beter “getrapt”: enkele toegankelijke wijnen voor binnenkort, enkele Grands Vins voor iets later. 
Maar wees gerust: onze generatie wijndrinkers zal gecharmeerd worden door 2015, dikwijls 
voor nog 2005 of 2010 op peil komen.

 
Onze selectie

Uit onze honderden proefnotities distilleerden wij een selectie “primus inter pares”. We zijn re-
latief fier; we hadden graag nog meer gekocht. Maar Bordeaux weet dit ook. Dit hoeft u niet af 
te schrikken, wel integendeel. Onze selectie is opgemaakt om uw keuze makkelijk en redelijk 
geprijsd te houden. 

U weet nu veel. Geniet van uw keuze.

Voorwaarden voor reservatie in Primeur
Aanbod geldig zolang de voorraad strekt en mits bijkomende bevestiging op de eerstvolgende werkdag.
De reservatie gebeurt per inschrijving en is contant betaalbaar. De levering zal plaatsvinden tussen 
herfst 2017 en lente 2018 naargelang de botteling op het Château en invoer vanuit Frankrijk. Van zodra 
alle wijnen van eenzelfde reservatie beschikbaar zijn, wordt geleverd.
De nettoprijzen per 75 cl fles vermeld op www.vyncke-daels.be bevatten de huidige BTW-, accijns- en 
verpakkingsheffingen. Op de uiteindelijke factuur kunnen eventueel verrekend worden: wijzigingen van 
BTW-, accijns- en verpakkingsheffingen, transportkosten (volgens de dan geldende leveringsvoorwaar-
den) en toeslag voor botteling in demies (37,5 cl € 0,55), magnum (150 cl € 1,75), double magnum 
(300 cl € 27,00) of impériale (600 cl € 38,00).
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Les Grands Vins

“It is the most luxuriant and flamboyant vintage
 I have made in my lifetime.”

Christian Moueix  
Bélair Monange, Hosanna, La Fleur-Pétrus & Trotanoy

Sublieme Pomerol
Petrus – Lafleur – Trotanoy – l’Eglise Clinet – La Fleur-Pétrus – Hosanna 

Clinet – Latour à Pomerol – Gazin

Grandioze en beheerste Saint Emilion
Canon – Bélair Monange – Clos Fourtet

Rode Pessac Léognan van het hoogste kaliber
Haut Brion – La Mission Haut Brion – Haut Bailly – Smith Haut Lafitte 

Domaine de Chevalier – Malartic Lagravière

Witte Pessac Léognan
Domaine de Chevalier

Margaux is de meest succesvolle Médoc
Château Margaux – Rauzan Ségla – Giscours 

Verdienstelijke Saint Julien, Pauillac & Saint Estèphe
Léoville Poyferré – Léoville Barton

Pontet Canet – Lynch Bages – Pichon Lalande – Calon Ségur

Sauternes
Yquem – Doisy Daëne – Coutet  
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Matig geprijsde prachtwijnen

Pomerol
La Petite Eglise – Lafleur Gazin – Clos René – Lagrange

Lalande de Pomerol
La Fleur de Boüard – Les Cruzelles – de Bel Air – Siaurac – La Chenade

Bordeaux Supérieur
G de Guinaudeau – Grand Village

Saint Emilion
Fonplégade – Soutard – Grand Pontet – de Fonbel – Saintayme

Castillon
Montlandrie

Rode Pessac Léognan
de Fieuzal – Latour Martillac – Larrivet Haut Brion – de Chantegrive

Witte Pessac Léognan
Malartic Lagravière – Latour Martillac – Carbonnieux

Margaux
du Tertre – Angludet

Moulis
Poujeaux – Dutruch Grand Poujeaux

Haut Médoc
Sénéjac – Caronne Sainte Gemme

Droge witte wijnen
Grand Village Blanc
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€ €

excl. BTW incl. BTW

2015 Château Grand Village Bordeaux Supérieur CC12 9,50 11,50
2015 Château Caronne Sainte Gemme Haut Médoc CC12 10,66 12,90
2015 Château Grand Village Bordeaux Blanc CC12 13,20 15,97
2015 Château Sénéjac Haut Médoc CC6 11,31 13,69
2015 Château de Chantegrive Graves CB12 11,25 13,61
2015 Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis CB12 12,15 14,70
2015 Saintayme Saint Emilion GC CC6 12,25 14,82
2015 Château Siaurac Lalande de Pomerol CB12 13,50 13,61
2015 Château Barrail du Blanc Saint Emilion GC CB12 13,75 16,64
2015 La Chenade Lalande de Pomerol CC6 13,80 16,70
2015 Château de Bel Air Lalande de Pomerol CB12 14,25 17,24
2015 Château de Fonbel Saint Emilion GC CC12 14,50 17,55
2015 G de Guinaudeau Acte 7 Bordeaux Supérieur CB6 18,75 22,69
2015 Château Côte de Baleau Saint Emilion GCC CB12 17,00 20,57
2015 Château Montlandrie Castillon CC6 18,00 21,78
2015 Château Grand Pontet Saint Emilion GCC CB12 20,25 24,50
2015 Château Les Cruzelles Lalande de Pomerol CC6 20,20 24,44
2015 Château Siran Margaux CB12 21,50 26,02
2015 Château Angludet Margaux CB12 22,67 27,43
2015 La Parde de Haut Bailly Pessac Léognan CB12 21,50 26,02
2015 Château Chasse Spleen Moulis CB12 22,75 27,53
2015 Château Poujeaux Moulis CB6 23,00 27,83
2015 Clos René Pomerol CB12 22,75 27,53
2015 Château La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol CB12 22,00 26,62
2015 Château Lagrange Pomerol CB12 22,25 26,92
2015 Clos la Madelaine Saint Emilion GCC CB12 24,35 29,46
2015 Château Carbonnieux Pessac Léognan GCC CB12 24,75 29,95
2015 Château Larrivet Haut Brion Pessac Léognan GCC CB12 26,25 31,76
2015 Château Latour Martillac Pessac Léognan GCC CB12 25,50 30,86
2015 Château Latour Martillac Pessac Léognan GCC CB12 26,50 32,07
2015 Château Lafleur Gazin Pomerol CB12 26,10 31,58
2015 Château Moulin Saint Georges Saint Emilion GC CB12 27,00 32,67
2015 Château Carbonnieux Pessac Léognan GCC CB12 27,50 33,54
2015 Château Fonplégade Saint Emilion GCC CB12 27,75 33,54
2015 Château de Fieuzal Pessac Léognan GCC CB6 28,35 34,30
2015 Château Grand Mayne Saint Emilion GCC CB12 29,50 35,70
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2015 Château Coutet Sauternes 1er Cru CB12 31,00 37,51
2015 Château Doisy Daëne Sauternes CC CB12 31,00 37,51
2015 Château du Tertre Margaux GCC CB6 29,75 36,00
2015 La Petite Eglise Pomerol CB6 31,75 38,42
2015 Château la Pointe Pomerol CB12 31,50 38,12
2015 Château Soutard Saint Emilion GCC CB6 37,25 45,07
2015 Château Malartic Lagravière Pessac Léognan GCC CB12 39,50 47,80
2015 Château Giscours Margaux GCC CB12 41,50 50,22
2015 Château Malartic Lagravière Pessac Léognan GCC CB12 43,00 52,03
2015 Château Malescot Saint Exupéry Margaux GCC CB12 uit
2015 Domaine de Chevalier Pessac Léognan GCC CB12 51,25 62,01
2015 Clos Saint Martin Saint Emilion GCC CB12 51,50 62,32
2015 Château Gazin Pomerol CB12 52,70 63,77
2015 Château Latour à Pomerol Pomerol CB12 uit
2015 Château Léoville Barton Saint Julien GCC CB6 uit
2015 Château Léoville Poyferré Saint Julien GCC CB6 61,50 74,42
2015 Château Calon Ségur Saint Estèphe GCC CB6 uit
2015 Château Rauzan Ségla Margaux GCC CB12 64,00 77,44
2015 Château Clinet Pomerol CB12 uit
2015 Château Smith Haut Lafitte Pessac Léognan GCC CB12 70,00 84,70
2015 Domaine de Chevalier Pessac Léognan GCC CB6 75,75 91,66
2015 Clos Fourtet Saint Emilion 1er GCC CB6 uit
2015 Château Haut Bailly Pessac Léognan GCC CB6 84,50 102,25
2015 Château Pontet Canet Pauillac GCC CB6 86,75 104,97
2015 Château Lynch Bages Pauillac GCC CB6 94,28 114,08
2015 Château Bélair Monange Saint Emilion 1er GCC CB6 uit
2015 Château Hosanna Pomerol CB6 105,00 127,05
2015 Château Pichon Comtesse de Lalande Pauillac GCC CB12 uit
2015 Château La Fleur-Pétrus Pomerol CB6 136,00 164,56
2015 Château Trotanoy Pomerol CB6 166,00 200,86
2015 Château l’Eglise Clinet Pomerol CB6 uit
2015 Château La Mission Haut Brion Pessac Léognan GCC CB6 331,00 400,51
2015 Château Haut Brion Pessac Léognan 1er GCC CB6 425,00 514,25
2015 Château Margaux Margaux 1er GCC CB6 uit
2015 Château Lafleur Pomerol CB6 490,00 592,90

€ €

excl. BTW incl. BTW
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Pomerol, Lalande de Pomerol & Bordeaux

• 2015 Château Grand Village Bordeaux Supérieur CC12 9,50 11,50
Waw! Superzacht, intens. Een wonderlijke plezierwijn gemaakt door de familie Guinaudeau die eigenaar is van het 
legendarische Lafleur in Pomerol. Zoals Baptiste Guinaudeau het zelf zegt: “On va très loin dans le detail et les details 
sont devenus des reflexes”. 2015 werd “le grand retour des Merlots” met 85 % van het assemblage. 
Grand Village is één van de allerbeste verhoudingen prijs-kwaliteit-plezier van 2015 volgens zowel Jancis Robinson 
als Jeannie Cho Lee. Dames proeven altijd goed!
Niets mag u nog tegenhouden; dit wordt genieten!

Martin 91-93 « one of the best » 
Suckling 92-93 
Robinson 17/20

• 2015 Château Siaurac Lalande de Pomerol CC12 13,50 16,34
Vandaag maken de legendarische Jean-Claude Berrouet van Petrus en een bekwame Penelope Godefroy, wijn-
maakster in het team van Château Latour in Pauillac, het “mooie weer” op Siaurac. Hun gecombineerde expertise 
kan moeilijk onderschat worden. Siaurac haalde zijn oogst binnen tussen 15 september en 12 oktober: de Merlot 
(78 %) werd geplukt tussen 15 september en 6 oktober, de Cabernet Franc (17 %) tussen 2 en 12 oktober en de 
5 % Malbec tussen 1 en 5 oktober. Siaurac 2015 is breed op de tong en voorzien van “beire” aroma’s zoals de 
kinderen tegenwoordig zeggen. De mooie tonaliteiten van peper, zwarte kersen en cassis maken van Siaurac 2015 
een gulle, toffe plezierwijn met voortreffelijk karakter. Mooi vitaal en punchy! Volgens Jancis Robinson is deze 
Lalande de Pomerol een Pomerol waard… Dit is – zowaar – een “nobrainer”!

 
Martin 90-92 « well worth investigating » 

• 2015 La Chenade Lalande de Pomerol CC6 13,80 16,70
La Chenade 2015 is een rijkelijke wijn voorzien van een brede smaaksensatie op de tong, massa’s materie en mooie 
persistentie. Maar: niets te kort, niets te veel. Perfect, haast choreografisch uitgevoerd, en onweerstaanbaar lekker. 
Biedt La Chenade de beste verhouding prijs-kwaliteit-plezier die er zijn kan? Ongetwijfeld. Dit is uw (en onze) 
kelder waardig!
La Chenade 2015 is een assemblage van 80% Merlot en 20% Cabernet Franc. De druiven komen van de jongere 
percelen van Les Cruzelles in Lalande de Pomerol. De oogst van de Merlot vond plaats tussen 15 en 25 september 
en op 5 oktober voor de Cabernet. 30% nieuwe eik wordt gebruikt voor élevage.

Martin 91-93 « joyful, cohesive, elegant, composed, graceful » 
Galloni « the flamboyance of the year» 

• 2015 Château de Bel Air Lalande de Pomerol CB12 14,25 17,24
Dit eerbiedwaardige Château de Bel Air is een Lalande de Pomerol van 15 hectares, rustend op graves en klei en 
beplant met 73 % Merlot, 19 % Cabernet Franc en 8% Cabernet Sauvignon (gemiddelde leeftijd 36 jaar). Met zijn 
ligging op de hoogte boven het beekje de Barbanne die Lalande de Pomerol scheidt van Pomerol, heeft Bel Air zijn 
naam niet gestolen. Dit ontging ook de Belgische zakenbankier Michel de Laet Derache en zijn vrouw Christel niet, 
toen ze het Château in 2011 kochten. Ze vertrouwden het wijnmaken toe aan de bekende François Despagne van 
Grand Corbin Despagne. Hij maakt er zo’n 6 à 7.000 kistjes. Het resultaat mag er wezen: deze rijkelijk intense en 
tanninerijke Lalande de Pomerol zal openbloeien over de middellange termijn en alle genieters verblijden. 
Ook Château de Bel Air is één van de allerbeste verhoudingen prijs-kwaliteit-plezier van 2015 volgens zowel Jancis 
Robinson als Jeannie Cho Lee.

Galloni « offers plenty of 2015 radiance »
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• 2015 G de Guinaudeau (Acte 7) Bordeaux Supérieur CB6 18,75 22,69
G de Guinaudeau is een superwijn. Dit weten we al sinds 2009, maar “waw”: “quelle fraîcheur!”  Toegegeven: we ver-
wachtten wel “solaire” eigenschappen, maar op één of andere manier heeft Baptiste Guinaudeau het bij het rechte 
eind als hij beschrijft: “le fruit est rouge et le rebond frais”. Dit is tegelijk wonderbaarlijk en vatbaar om twee redenen: 
(i) de wijngaard van G rust op fronsadais (zanderige, lichte klei op een ondergrond van kalk) en (ii) de Cabernet 
Franc die er sinds 2013 is aangeplant uit de sélection massale van Lafleur maakt hiervan het beste. Zelfs met die 61 % 
Merlot, zien we die petite froideur die G Acte 7 zo elegant maakt. Koop dit zonder dralen om zelf te genieten of sa-
men te delen, en beleef mooie dagen. Analytisch gezien (14,2 % vol, een hoge pH en lage aciditeit) danken we veel 
aan de eerste faze van vegetatieve cyclus met die grote warmte en droogte. Het werd een sensuele en strelende 
G opgebouwd volgens een klassieke geometrie. Deze klassewijn is allerminst overdreven of aanstellerig, maar 
werkelijke groot en bijzonder fijn. G Acte 7 verwerft meer lengte in de finale dan vorige Actes en vertolkt een 
bijzonder gesofistikeerd aanbod van de hand van team Lafleur. Ten zeerste aanbevolen!

Suckling 93-94 « Excellent » 
Robinson 17/20 « Very sophisticated and rewarding » 

• 2015 Château Les Cruzelles Lalande de Pomerol CC6 20,20 24,44
Deze intense prachtwijn is hemels zacht, fijn en precies. Wat zeg ik: fenomenaal eigenlijk! 
Neal Martin omschrijft deze “beautifully proportioned”  Lalande de Pomerol correct als “yet another ridiculously fine wine 
to load up on, courtesy of Denis Durantou”. Met een score van 91-93 overtreft hij wijnen als Carruades de Lafite of Pavie 
Macquin, ook al kost deze charmante Merlot maar een fractie van de prijs… Load up!
Les Cruzelles 2015 is een assemblage van 90 % Merlot en 10 % Cabernet Franc op klei en kalkgronden. De Merlot 
werd binnengehaald tussen 15 en 22 september en de Cabernet Franc op 6 oktober. Elevage in 45 % nieuwe eik.

Martin 92-93 « Yet another ridiculously fine wine to load up on » 
Suckling 92-93 « This is so on it » 

• 2015 Clos René Pomerol CB12 22,75 27,53
Clos René bezit een terroir van graves en zand op een ondergrond van klei en kalk dat zich uitstrekt over 12 hectare. 
Vroeger gekend als “Reney”, is Clos René al méér dan een eeuw in handen van de dezelfde familie, met vandaag 
Jean-Marie Garde aan het roer. Deze Pomerol is bekend omwille van een vrij constante kwaliteit over de jaren  
heen.

Martin 91-93 « a lovely Pomerol » 

• 2015 Château La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol CB12 22,00 26,62
Coralie de Boüard maakte een schitterende La Fleur de Boüard in 2015. Deze toonaangevende Lalande de 
Pomerol overtuigt in een moderne stijl door een “soyeuze” smaakervaring die ons begeleidt van attaque tot finale. 
De tannine is allesomvattend en krachtig en dat… van Alpha tot Omega! Prima. 

Suckling 93-94 « A fabulous bottle » 

• 2015 Château Lagrange Pomerol CB12 22,25 26,92
Het vertrouwenswaardige Lagrange brengt ook in 2015 een excellente, gulle en volmondige Pomerol. Fijn en 
precies zoals het 2015 betaamt, is deze exuberante Pomerol verpakt in een mooi, evenwichtig geheel. Mooie en 
niet te onderschatten wijn! James Suckling, Jancis Robinson, James Molesworth en Tim Atkin denken hetzelfde…
9 hectare Graves op klei en oude kleilagen. 96% Merlot en 4% Cabernet Franc.

Suckling 93-94 
Galloni « a terrific example of the year » 
Robinson 17/20 « pretty lip-smacking » 
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• 2015 Château Lafleur Gazin Pomerol CB12 26,10 31,58
Vanaf de eerste indruk betovert Lafleur Gazin met die mooie frisheid en gechocolateerde tonaliteiten van rijp rood 
fruit. Voorzien van een indrukwekkende densiteit overtuigt hij met een volmaakt, zacht evenwicht. Dit is zonder 
meer een koopje in Pomerol!
8,75 hectare op klei, silts en graves. 98 % Merlot en 2 % Cabernet Franc.

Suckling 94-95 « The best wine I have ever had from there » 
Atkin « Essence of Merlot » 

• 2015 La Petite Eglise Pomerol CB6 31,75 38,42
Denis Durantou plukte de 100 % Merlot die dienen voor de tweede wijn van l’Eglise Clinet op 24 september 2015. 
De élevage zal gebeuren in 45 % nieuwe eik en de rest in de barriques die de mooie 2014 l’Eglise Clinet huisden. 
Dat belooft!

Galloni « gorgeous second wine… exudes raciness » 
Atkin « something of a bargain » 

• 2015 Château La Pointe Pomerol CB12 31,50 38,12
Deze rijkelijke, opulente en stevige La Pointe behoort tot de grootste successen van dit Château. In vergelijking 
met Beauregard en Nenin lijkt dit een onweerstaanbaar aanbod en een pluim op de hoed van de verdienstelijke Eric 
Monneret en consulent Hubert de Boüard. 84 % Merlot en 16 % Cabernet Franc. Bravo!

Martin « a robust Pomerol » 
Suckling 94-95 « Best ever »

• 2015 Château Gazin Pomerol CB12 52,70 63,77
Gazin 2015 is groots en zelfs grandioos. Deze Pomerol van dit prachtig terroir palend aan Petrus is onmisbaar in 
2015. Hij is ronduit rijp, zuiver, precies en onweerstaanbaar. De reserve die hij moeiteloos vertoont maakt hem 
bovendien bijzonder beloftevol. Super!

Martin 94-96 « a superb wine » 

• 2015 Château Latour à Pomerol Pomerol CB12 uit
“Fab!” Dit is een immense Latour à Pomerol en misschien wel de beste van de recente geschiedenis. Alle basisken-
merken van een grote 2015 zijn verzameld in een naadloos en stilistisch sluitend geheel. Latour à Pomerol 2015 is 
een ware klassieke schoonheid en de epitomie van “le style français”. Daarmee is dit volgens ons één van de meest 
emblematische wijnen van 2015. Schoon! Latour à Pomerol bezit een wijngaard van 8 hectare op graves, klei en 
zand en graves. 96% Merlot en 4% Cabernet Franc.

Suckling 96-97 « clearly the best… for over 30 years » 

• 2015 Château Clinet Lalande de Pomerol CB12 uit
Bosvruchten, zoethout (réglisse) en peper herkennen we onmiddellijk doorheen de statuur, de immense kracht en 
de persistentie die elke grote Clinet kenmerkt. Het relatief hoog gehalte aan Cabernet Sauvignon in het assemblage 
(9 %) is daar misschien niet vreemd aan. Je kan vergelijken met 2005, maar dan in een rondere, volmondigere stijl. 
Clinet 2015 zal wel wat tijd in uw kelder moeten doorbrengen, voor u hem van zijn beste kant kan aanschouwen. 
Op 110 dagen waren de druiven nochtans klaar (de mi-floraison kwam op 26 mei en de oogst volgde op 15 septem-
ber). In juni en juli genoot Clinet van aanhoudende bezonning en moest het zelfs “stress hydrique” verwerken; dit zijn 
twee belangrijke vereisten om grote wijn te maken! De oogst vond plaats tussen 15 september en 1 oktober 2015. 
90 % Merlot, 9 % Cabernet Sauvignon, 1 % Cabernet Franc. 14,3 % vol. De élevage gebeurt in 65 % nieuwe eik.

Suckling 99-100 « OMG… greatest Clinet ever » 
Galloni « full throttle, towering Pomerol » 
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• 2015 Château Hosanna Pomerol CB6 105,00 127,05
Hosanna 2015 proeven is de grot van Ali Baba verkennen. “Duizend en één nachten” komen tot leven. Deze heer-
lijke Pomerol leidt de proever gaandeweg langs krokant rood fruit en rijkelijke densiteit. Even kan je achter de 
scharlaken schijn pracht en praal gadeslaan. De bekoring is dan ook groot, maar we moeten toegeven: het tafereel 
van rijkelijke tannine, bewierookt met fijne houttoetsen, is nog ondoorgrondelijk. Knielend voor de volmaakte 
finale concluderen we toch al: dit is een grote Hosanna.  
4 hectare op graves en klei. Assemblage: 82 % Merlot en 18 % Cabernet Franc.

Martin 95-97 « a outstanding Hosanna » 
Suckling 98-99 « A triumph » 

• 2015 Château La Fleur-Pétrus Pomerol CB6 136,00 164,56
La Fleur-Pétrus lijkt “aérien”: hij presenteert immense, allesomvattende densiteit in een bijzonder charmant en 
luchtig geheel. Daarom alleen al is deze zo opmerkelijke Pomerol haast niet te evenaren. Hij is geniaal in dit 
schijnbaar gemak waarmee hij zoveel intensiteit en persoonlijkheid brengt. Het rijpe (door Merlot gedomineerd) 
assemblage brengt glorierijke tonaliteiten van rood en zwart fruit, tabak en truffelschilfers. De finesse en “ten-
sion” waarmee de proefervaring zich voortbeweegt herinnert aan een “littlle black dress” in Vogue of de mythische 
Audrey Hepburn in “Breakfast at Tiffany’s”; élégantissime, haast dilitant en o zo fijn. La Fleur-Pétrus onderschatten 
doe je altijd op eigen risico: zijn alle pluspunten van 2015 niet vervat in die ene wijn?
18,7 hectare op graves en diepe klei over een ijzerhoudende ondergrond. 92 % Merlot, 7,5 % Cabernet Franc en 
0,5 % Petit Verdot.

Martin 94-96 « I am sure it will be wondrous » 
Suckling 99-100 
Atkin 97 « What a wine!”

• 2015 Château Trotanoy Pomerol CB6 166,00 200,86
Trotanoy 2015 is een gigant. Het staal spreekt voor zich: bijzonder intens en zo mogelijk nog meer gepolijst en 
voorzien van nog méér densiteit, diepte en lengte dan in andere grote wijnjaren. De finale is ontzagwekkend. Het 
geheel is fabuleus en zal dit blijven voor véle, véle (tientallen) jaren. Dit lijkt als “vin de garde” wel de epitomie 
van 2015 te zijn in weelderigheid en precisie. Het vertrouwde Trotanoy vervoert ons dus in 2015 naar een andere 
dimensie, maar blijft naadloos en precies gevinifiëerd. Kortom, het is één van de meest flamboyante en grootste 
wijnen van het jaar, die vele Pomerols (noem er maar enkele) het nakijken geeft. 
We beleefden plezier met dit jong vatstaal. Trotanoy 2015 is een WallyPower 118 yacht die in een klein uurtje van 
Monaco naar Portofino vaart met de elegantie van antieke J-class America’s Cup zeilboot! Bravo…
7,2 hectare op kleihoudende graves en zwarte klei over crasse de fer. 93 % Merlot en 7 % Cabernet Franc. 

Suckling 100 « Perhaps the greatest… ever » 
Galloni « all about raw energy » 

• 2015 Château l’Eglise Clinet Pomerol CB6 uit
Een legendarisch terroir en één van de allerbeste wijnmakers van Bordeaux. Die combinatie geeft vonken, zeker als 
we 2015 omschrijven als “la grâce de la Nature magnifiée par la technique de l’Homme”. Compromissen worden 
hier verafschuwd. Deze jonge l’Eglise Clinet is een ontroerend intense Pomerol die perfect getuigt van het succes 
van het wijnjaar 2015 in Pomerol. Al op de vooravond van zijn élevage in 75% nieuwe eik, schittert zijn immens 
potentieel. Als u ongeveer zo oud bent als ik, zal u er de rest van uw leven van kunnen genieten… Grandioos! 
Vergeet ook niet om mateloos te genieten van Denis Durantou’s “kleine” wijnen: Saintayme, La Chenade, Les Cru-
zelles, Montlandrie en de mooie tweede wijn van l’Eglise Clinet, la Petite Eglise. Wat een geluk!
Denis Durantou plukte zijn 4,2 hectare tussen 21 en 25 september 2015 en maakte een assemblage van 90 % Merlot 
en 10 % Cabernet Franc.

Martin 96-98 « quite magical » 
Suckling 98-99 « great wine » 
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• 2015 Château Lafleur Pomerol CB6 490,00 592,90
We wagen ons aan drie letters: WAW! Zoveel charme, discretie, precisie, densiteit; hoe kan het ook anders: dit is 
Lafleur! Samen met eigenaar Baptiste Guinaudeau dronk ik de fles leeg op een maandag rond de middag. Ik voelde 
géén gêne. Dit is de perfectie volgens James Suckling (100; “It’s hard to describe perfection. It’s not just power and 
depth. It’s something mystical and ethereal”). Uber-Pomerol specialist Neal Martin (97-99) voorspelt: “it will be 
one of the standout wines of the vintage”. 
De neus brengt zwart fruit, sous-bois, viooltjes. De mond is zacht en precies met rijpe zwarte pruimpjes, fluwelen 
rijkelijkheid met onderliggend een frisse verfijning. Dit is intens en immens, soepel en rijp, naadloos en “élégantis-
sime”. Geniet ervan ergens tussen 2026 en 2040. Dit wordt misschien wel de wijn van deze generatie…

Lafleur behoort tot de top 5 van 2015 waartoe je ook bijvoorbeeld Margaux, Petrus, Haut Brion, Yquem of Ausone 
mag rekenen. In grote wijnjaren (denk 2005, 2009 en 2010) staat Lafleur altijd (en soms eenzaam) aan de top. 
Hopelijk wordt dit méér dan “de beste belegging” en kan iemand … ergens … ervan genieten… als hij/zij het 
verdient! Voelt u zich ook geroepen? Life is beautiful: obviously…
 
Martin 97-99 « one of the standout wines of the vintage » 
Suckling 100 « It is hard to describe perfection » 
Robinson « Elixir » 

A couple of hundred yards from Petrus, in what is a remarkably peaceful corner of Pomerol, lies one of the wine world’s very special 
places: Château Lafleur. Standing outside the winery buildings, looking out over the clay vineyards, one gets the same feeling one 
gets standing at the foot of La Romanée-Conti. It’s a very special place. Pétrus might be the more famous Pomerol property, but 
Lafleur is the more elysian. There is a sense of magic here.
The vineyard is planted mostly to Cabernet Franc, a rarity in Pomerol, where Merlot dominates. And it is in the vineyard where the 
magic of Lafleur begins. This exceptional terroir is cared for – and cared is the word – by the Guinaudeau family. The vineyards 
lie in a single block with four distinct parcels of soil, and are co-planted with Cabernet Franc and Merlot. One of the four plots is 
used exclusively for their “second” wine: Les Pensées de Lafleur, which is easily one of the best Pomerol wines in itself. In the winery 
the approach is distinctly simple and non-interventionist: all of the work here is done in the vines.
It is hard to define quite what makes Lafleur so special. Pétrus and Le Pin get more press, with Lafleur sitting quietly in the back-
ground. It is one of the most cerebral wines of Bordeaux. If the definition of a fine wine is one that provokes thought and emotion, 
then Château Lafleur is right at the top.
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Saint Emilion & Castillon

• 2015 Saintayme Saint Emilion Grand Cru CC6 12,25 14,82
Hyper wijnmaker Denis Durantou (van l’Eglise Clinet) vertolkt Saint Emilion op charmante wijze en (zoals altijd) te-
gen een betaalbare prijs. Neal Martin vond hem 90-92 waard, evenveel – zowaar – als Duhart Milon of Gruaud Laroze!
Saintayme 2015 is 100 % Merlot geplukt tussen 29 september en 9 oktober 2015 op een wijngaard van 9 hectare. 
Elevage in 30 % nieuwe eik.

Martin 90-92 « recommended » 
Galloni « the purity of fruit is striking » 

• 2015 Château Barrail du Blanc Saint Emilion Grand Cru CB12 13,75 16,64
Rijpe neus met voortreffelijke charme en tonaliteiten van pruimpjes, rode en zwarte kersjes. Zacht en soepel, ge-
parfumeerd, stijlvol en aangrijpend met fraîcheur en lengte. Deze 2015 is een ernstige “Barry White” en eveneens 
een vaste waarde in ons assortiment.

• 2015 Château de Fonbel Saint Emilion Grand Cru CC12 14,50 17,55
Château de Fonbel 2015 is een heerlijke bewaarwijn en een vitale Saint Emilion gemaakt door de bijzonder be-
kwame Alain en Pauline Vauthier. Dit vader + dochter team bezielt Ausone zoals u misschien al weet. Fonbel biedt 
klasse aan een bijzonder aangename prijs. Verfijnd, verfrissend en verduiveld lekker. De 2015 werd een super Fon-
bel: u kan van ons aannemen dat uw goede herinneringen aan 2005 zullen herleven, hoewel dit jongste wijnjaar nu 
al zachtere rondingen onthult, maar met even heerlijke retronasale impressies. 
80 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon, 5% Carménère en 5 % Petit Verdot.

Martin 90-92 « class comes through » 
Galloni 89-92 « pure pleasure »

• 2015 Château Côte de Baleau Grand Cru Classé Saint Emilion CB12 17,00 20,57
Opgelet: dit is prachtwijn! Onze klanten herinneren zich de fantastische 2005 nog levendig en zullen in de wolken 
zijn met deze 2015: onder de hoede van Monsieur Viaud, een medewerker van oenoloog Michel Rolland, worden 
de tannines beheerst en lijkt Côte de Baleau een nog meer flamboyante weg te zijn ingeslaan. Eigenaar Mathieu 
Cuvelier (van Clos Fourtet en Poujeaux) bewijst nog maar eens dat hij van wanten weet. De wijngaard is slechts 
15 hectare groot en er wordt ook een tweede wijn gemaakt. Selectie maakt nu eenmaal wel het verschil. De proef-
notities van Neal Martin en Antonio Galloni liegen niet.

Martin 90-93 « one of the best wines I have tasted from the estate » 
Galloni 90-93 « very pretty wine » 

• 2015 Château Montlandrie Castillon CC6 18,00 21,78
Diep robijnrood. De neus blijft voorlopig discreet en vraagt om een wals. Op deze invitatie komen prachtige rode 
kersjes alsof u zou blozen van plezier! Stevige en droge tannine zorgen voor een absoluut heerlijke en fijne wijn… 
Volgens de trotse Denis Durantou is dit tot dus ver zijn beste Montlandrie. De vele klanten die zoveel houden van 
die prachtige 2012, zullen blij zijn dit te lezen… en mij dit te horen beamen. Antonio Galloni schetst een “very 
harmonious and sensual” wijn en scoort prompt 91-93. U krijgt met andere woorden waar voor uw geld. Deze wijn 
mag niet ontbreken op uw aankooplijstje!
Denis Durantou van l’Eglise Clinet maakte met Montlandrie in Castillon (ten Oosten van Saint Emilion) zijn recen-
ste acquisitie. Dit was in 2009, en Montlandrie is zeker een Château met toekomst: de wijngaard omvat 9 hectare 
en de wijnstokken zijn gemiddeld 25 jaar oud. Het assemblage bevat 75 % Merlot, 20% Cabernet Franc en 5 % 
Cabernet Sauvignon. De oogst vond plaats tussen 29 september en 8 oktober. De élevage gebeurt in 45 % nieuwe eik. 

Martin 91-93 
Suckling 92-93 « Loving it » 
Galloni 90-93 « impressive showing » 
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• 2015 Château Grand Pontet Saint Emilion Grand Cru Classé CB12 20,25 24,50
Onze verwachtingen lijken ingelost: dit wordt een waardige opvolger voor de schitterende 2014. De oogst vond 
plaats tussen 30 september en 8 oktober 2015. De cuvaison verliep over een langere periode van 35 dagen en de 
wijn geniet nu een élevage op 70 % nieuwe eik. Het assemblage voor de 2015 bestaat uit 88 % Merlot, 8 % Caber-
net Franc en 4 % Cabernet Sauvignon. De neus is nog vrij discreet en de intens diepe kleur intrigeert. Volmondig 
met een vrij majestueuze retronasale ervaring en een heerlijke finale. Als je houdt van de modernere stijl van Saint 
Emilion ben je hier aan een goed adres! 
De 2015 zal een nieuw etiket krijgen, om al bij te dagdromen nog voor de fles opengaat… 

Martin 91-93 
Suckling 93-94 

• 2015 Clos la Madeleine Saint Emilion Grand Cru Classé CB12 24,35 29,46
Vele klanten hebben aangename herinneringen aan Magdelaine en Songes de Magdelaine. Maar deze Grand Cru 
Classé ging op in Bélair Monange in 2012. Kan de buur, Clos la Madeleine, een waardig alternatief bieden? Wij 
denken het wel.
Deze piepkleine wijngaard van 2,19 hectare ligt hoog op de helling naast Magdelaine en Bélair Monange en andere 
illustere 2015’s zoals Canon of Fonplégade. Succes lijkt vanzelfsprekend op deze plaats en op dit tijdstip. En wat 
blijkt? De stijl is modern, bijzonder zacht en volmondig en zelfs plezierig. Het plaatje is compleet en de juist om-
lijnde aroma’s maken Clos la Madeleine “affriolant et étonnant”. 

Martin « a very fine offering » 
Suckling 93-94 

• 2015 Château Moulin Saint Georges Saint Emilion Grand Cru CB12 27,00 32,67
Pied de côte onder Ausone en eigendom van dezelfde familie Vauthier.

Suckling 93-94 « Best ever? » 
Galloni « it has so much to offer » 
Robinson « Glossy, ambitious stuff » 

• 2015 Château Fonplégade Saint Emilion Grand Cru Classé CB12 27,75 33,54

Schitterende kleurschakkeringen tooien het glas. De zuivere neus overtuigt met intensiteit en precisie. De stijl is 
duidelijk: de Amerikaanse eigenaar brengt dit jaar een Grand Cru Classé die het best omschreven kan worden als 
“Very French, very Bordeaux, very Haute Couture”. In de mond wordt zowaar nog een hogere versnelling inge-
schakeld. Dit is werkelijk overheerlijk intens en precies. De zuiverheid is bewonderenswaardig. Houden mensen van 
zuivere, frisse en intense wijnen? Ik denk het wel. De toetsen van heerlijke scherven zwarte chocolade in de finale 
maken wel deel uit van die charme, maar het is zo bordelees. Het terroir van Fonplégade is groots, en de prijs blijft 
redelijk. Zeg het zeker niet voort…
Fonplégade is bio gecertifiëerd. Stéphane Derenoncourt consulteert voor het eerst in 2015 en je proeft het. 
Bravissimo!

Suckling 95-96 « Best ever » 
Galloni « Dark, sumptuous and impeccable in its balance… highly promising » 
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• 2015 Château Grand Mayne Saint Emilion Grand Cru Classé CB12 29,50 35,70
Het aspect in het glas is inktzwart. De neus is verrukkelijk, precies en zuiver. In de mond is Grand Mayne 2015 
rijkelijk en intens. De tannine is edel en droog. Het karakter van het fijne, rijpe rood fruit met tonaliteiten van don-
kere chocolade is hemels. “Superbe” in zijn uitdrukking en “voluptueux” in zijn afwerking. Zonder dat hij te ver gaat in 
extractie verleidt Grand Mayne vooral met zijn succulente en moderne persoonlijkheid. “Notorious B.I.G.”. Zo moet 
het zijn; zéér, zéér lekker! Deze prachtige Grand Mayne is goedkoper dan de 2005 of 2009 destijds. Super!

Martin 92-94 « In a word: stylish » 
Galloni 91-94 « a terrific ... Saint Emilion… impressive » 

• 2015 Château Soutard Saint Emilion Grand Cru Classé CB6 37,25 45,07
Wij waren “over the moon” met Soutard 2015 en herkenden een stijl die herinnert aan Cheval Blanc. Beide terroirs 
hebben nochtans niets gemeens, tenzij misschien een menselijke factor: de zus van de chef de culture van Cheval 
Blanc, Nicolas Corporandy, is verantwoordelijk voor Soutard. De intrigerende en bijzonder fijne neus wordt in 
de mond bevestigd door een overheerlijk en onwaarschijnlijk klassiek en klassevol, naadloos geheel, gedomineerd 
door onmetelijke, edele tannines. De smaakervaring verloopt crescendo naar een perfect onderbouwde finale, die 
de beheerste klasse, precisie en lengte verder onderlijnt.  
Blijkbaar was er een probleem met vatstalen: de 2 James (Suckling en Lawther) delen mijn mening; Neal Martin 
en Jancis Robinson deze keer niet. Na wat we geproefd hebben, geven we méér dan het voordeel van de twijfel 
aan Soutard 2015. De fraîcheur is onwezenlijk mooi. Voor ons is dit een typisch voorbeeld van “le style français” 
van 2015. Soutard komt over als de klassieke buste van een Romeinse keizer. Dit lijkt wel de buste van Augustus of 
Hadrianus… of van Lodewijk XIV… Super!
Bio gecertifiëerd.

Suckling 93-94 « Best ever » 

• 2015 Clos Saint Martin Saint Emilion Grand Cru Classé CB12 51,50 62,32
Sommige mensen hebben een tuin die groter is: deze piepkleine wijngaard is maar 1,3 hectare groot. De bodem 
bestaat uit kalk en klei, en werd beplant met 90 % Merlot, 5% Cabernet Franc en 5 % Cabernet Sauvignon. Eige-
nares Sophie Fourcade woont hiermee op de kleinste Grand Cru Classé van Saint Emilion. Die is zo klein in feite 
dat de gisting volledig op vat gebeurt. Dit heet dan een micro-cuvée. De expressieve neus belooft een intens rijpe 
en zachte wijn. Na de frisse en precieze eerste indruk in de mond wordt de belofte waargemaakt in majestueuze 
tannine met rokerige en getoaste toetsen. Consulent Michel Rolland wist de fijnbesnaarde en droge tannine een 
weelderig karakter te geven. Mooie, moderne wijn! 

Galloni « wonderfully polished and captivating, with lovely brightness... and tons of nuance to match » 

• 2015 Clos Fourtet Saint Emilion 1er Grand Cru Classé CB6 uit
Volgens Alain Vauthier van Ausone, maakten zijn collega’s op Clos Fourtet een absoluut prachtige wijn. Wij delen 
deze ongeïnteresseerde en oprechte mening. 
De eerste indruk in de mond is prachtig, fruitig en onderbouwd. De wijn is beheerst in de presentatie van al zijn 
componenten, wat zijn voornaamste sterkhouders onderlijnt: de kwaliteit van het majestueus fruit (dat gestaag 
breder wordt tot in de finale en moeiteloos alcohol en tannine overstijgt) en het resoluut evenwicht van de wijn als 
geheel. Dit lijkt wel 90% van de weg af te leggen van de nu al legendarische Canon 2015. Incontournable en één 
van de grote successen van 2015!

Martin 95-97 « fabulous Saint Emilion… breeding and class » 
Suckling 96-97 « All there » 
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2015
u

Château Bélair Monange 
Saint Emilion 1er Grand Cru Classé

CB6
u u

uit
u

Mijn bedovergrootvader, René Vyncke-Daels, kocht in 1874 de toenmalige editie van Cock’s & Féret “Bordeaux et 
ses Vins”. Daarin werden alle crus van Bordeaux opgelijst “par ordre de mérite”. Voor het plateau calcaire van Saint 
Emilion leest de volgorde als volgt: Bélair, Ausone, Canon, Troplong Mondot en Fonplégade. Is de volgorde toen en 
het succes van deze wijnen vandaag een toeval? Helemaal niet.
Bélair Monange 2015 is “built to last”. Het is een brandkast van een wijn die de Dalton Brothers in de komende 
jaren niet zullen kunnen openen. Ook al blijft deze 1er Grand Cru Classé digest en fijn besnaard, toch voel je 
onmiddellijk dat hij, net als Ausone of Canon dit jaar, niet per se wil dat je nu al te veel in zijn kaarten kijkt. Maar 
de intensiteit, precisie en de kwaliteit van het ensemble is van een zodanig kaliber, dat je spontaan de intrinsieke 
grootsheid waarneemt. Monumentaal! Bélair Monange 2015 is de grootste sinds Edouard Moueix het Château op 
het rechte pad zette in 2011. Neo-klassiek; je ziet “le style français” aan het werk!
23,5 hectare op het plateau calcaire van Saint Emilion en klei over kalk op de hellingen. Er wordt op dit moment 
maar 12 hectare gebruikt. 88 % Merlot en 12 % Cabernet Franc. 

Suckling 98-99 Galloni « One of the most exciting wines of the year » 
Robinson « Quite a play! » 

• 2015 Château Canon Saint Emilion 1er Grand Cru Classé CB12 prijs op aanvraag

Eindelijk! Oog in oog met Canon. Soyeux, rijkelijk en groots. Canon 2015 is een grandioze wijn, hun beste ooit en 
simpelweg de wijn van het jaar. De gehele impressie is deze van een soort Battleship Galactica dat door de onme-
telijke ruimte zweeft. De kwaliteit van het fruit is super en ontzagwekkend, de densiteit, het perfecte evenwicht en 
de majestueuze lengte onwezenlijk. Extra-ordinaire!
72 % Merlot en 28 % Cabernet Franc.

Martin 98-100  “a benchmark… an overarching structure that will see it age in similar fashion to past classics such as the 1929, 
1947 and 1964… elevated … to a level that few could have predicted“
Suckling 100  “This is the greatest red ever produced here... A wonder of a young wine”
Galloni 96-98 “one of the undisputed stars of the vintage. An utterly mesmerizing wine, Canon has it all… So far I have tasted 
the 2015 four times. It has never been anything less than sensational. Quite simply, Canon is one of the few truly must-have wines 
of 2015. It is every bit that memorable”
Robinson 17/20 “Bravo!” 
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Rode Graves & Pessac Léognan

• 2015 Château de Chantegrive Graves CB12 11,25 13,61
Wijn is fun, zeker in het geval van deze rode Chantegrive 2015. Sinds het onder handen werd genomen door Hu-
bert de Boüard van Angélus (als consulent) verdient deze rode Graves alle aandacht. De neus is heerlijk en relatief 
vlezig, de mond zeer rijkelijk en precies met massa’s rood fruit op het voorplan. Het geheel is elegant, rijkelijk en 
vlekkeloos uitgevoerd. De 2015 overtuigt in een klassieke en fijne stijl, aangevuld met die fijne zuiverheid en  een 
heerlijke finale als bekroning op het werk. Geef toe: dit is verbluffend op zo’n prijsniveau. Onze klanten zullen hier 
blij mee zijn. Tegelijk “glorious” en “fun”! Het kàn…

Suckling 91-92

• 2015 La Parde de Haut Bailly Pessac Léognan CB12 21,50 26,02
Deze baby tweede wijn is nu al zo beloftevol... Mooie limpiede, scharlaken tinten verlichten naar de jambes toe. De 
attaque is intens. De zachtheid en fraîcheur zijn onweerstaanbaar. Je ervaart belofte en pedigree. La Parde de Haut 
Bailly is sympathiek zoals Baloo dat is in Jungle Book. Subtiel? Nee, maar o zo sympathiek en nuttig! De Grand Vin 
Haut Bailly is dan de mooie en plichtsbewuste Bagheera. 60 % Merlot. Bravo!

Suckling 92-93 « Excellent » 
Robinson « very Haut Bailly on the mid palate » 

2015
n

Château Larrivet Haut Brion 
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB12
n

26,25
n

31,76
n

Mijn opinie is duidelijk: dit is excellente rode wijn en de beste Larrivet ooit. Ook deze wijn danken we in grote 
mate aan Stéphane Derenoncourt. Het is de eerste keer dat hij hier consulteert. De kleur lijkt intenser en de neus 
komt aanlokkelijker over met licht getoaste tonaliteiten. Deze eerste indrukken verhogen de verwachtingen van 
een precies gevinifiëerde wijn. Don’t worry: ze worden onmiddellijk ingelost in de mond. Het fruit is rijp en 
“croquant” en de intensiteit bloedmooi; het geheel is rijp, fris en precies. De tannine is van immense kwaliteit en 
kan vergeleken worden met deze van veel duurdere wijnen zoals Les Carmes Haut Brion. Dit is smakelijk, fijn en 
precies en ongetwijfeld het archetype van wat een Graves hoort te zijn… 
Schitterende wijn! De pers is evenzeer vol lof…

Suckling 94-95 « Best ever from here? » 
Galloni « a real stunner… simply superb »  

• 2015 Château Latour Martillac Pessac Léognan Grand Cru Classé CB12 26,50 32,07
Discreet in de neus. Fijn, rijp en precies. Volle en zachte milieu de bouche; Latour Martillac is beklijvend en bij-
blijvend. Fris en o zo onweerstaanbaar tot in zijn (licht getoaste) finale. De rijping, in de koelere maand augustus, 
liet het aromatisch profiel exploderen: de Merlot (40 %) bracht zwarte kersjes, de Petit Verdot (6 %) bosbessen 
en de Cabernet Sauvignon (54 %) cassis. Je identifiëert alle tonaliteiten in het naadloos ensemble. Latour Martillac 
is dit jaar “incontournable”. Dit moesten we aanbieden want twijfel is er niet: raffinement en elegantie overtuigen 
met gemak. Très chique!
Latour Martillac telt in 2015 slechts 31 dagen tussen de mi-véraison en de oogst, tegen een gemiddelde van 45 
dagen anders. De oogst was dus vroeg: tussen 15 september en 8 oktober. 13,9 % vol. Elevage in 40 % nieuwe eik.

Martin 92-94 « superb… one of the best in recent years » 
Galloni « terrific… one of the pleasant surprises” »
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• 2015 Château Carbonnieux Pessac Léognan Grand Cru Classé CB12 27,50 33,28
De 2015 is één van de meest heerlijke en volmaakte jonge Carbonnieux Rouge die wij ooit aan de lippen mochten 
zetten. Diep, intens en indrukwekkend in zijn structuur en verfijning… fris, zuiver en precies… heerlijke finale 
met kirsch toets. Het geheel is even klassevol als gul en volmondig. Weinig wijnen doen dit op dit prijsniveau. “Nous 
sommes besogneux” zeggen ze. Hard werken loont, zo blijkt. Bravo!

Suckling « could be the best ever red from here » 
Molesworth « shows good character » 

• 2015 Château de Fieuzal Pessac Léognan Grand Cru Classé CB6 28,35 34,30
Heerlijke wijn van de hand van Hubert de Boüard van Angélus, die hier consulteert. Fieuzal komt licht en luchtig, 
fijn en precies uit de hoek. Het fruit op de tong is van schitterende kwaliteit en de finale bouwt mooi op, zoals het 
een Grand Vin past. Geen twijfel: dit is bijzonder geslaagd! Zuiver, evenwichtig en schaamteloos klassiek in zijn 
uitdrukking. Prachtwijn.

Martin 92-94 « an aromatic femme fatale… really quite stupendous… a joy to drink » 

2015
s

Château Malartic Lagravière 
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB12
s

39,50
s

47,80
s

Malartic Lagravière wordt elk jaar beter en beter. Sinds hun heerlijke 2012 behoort deze wijn tot onze favorieten. 
2015 is gewoonweg onweerstaanbaar succulent. Het is een grote bewaarwijn die algauw grenzeloos genot zal bie-
den. Diep purper gekleurd. Een elegant geparfumeerde neus met zwarte besjes als voornaamste tonaliteit. In de 
mond biedt Malartic een rijkelijk rijpe sensatie bovenop de fraîcheur die het overvloedig fruit een ongedwongen, 
elegant en floraal karakter bezorgt. De persoonlijkheid van rijpe cassis en zachte gevanilleerde eiktoetsen krijgt 
zo een vitaal karakter. De tannine is soepel en hemels zacht en de finale houdt minuten aan. Zo zuiver en pre-
cies. Deze sublieme Malartic is een absoluut volmaakte schoonheid. Hij is onmisbaar in een Graves-jaar als 2015.  
Waw!
Assemblage: 53 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 7 % Petit Verdot en 5 % Cabernet Franc. De oogst vond 
plaats tussen 21 september en 16 oktober 2015. Neem zeker de notities van de pers door: 94-96 voor Neal Martin, 
95-97 voor Antonio Galloni en 96-97 voor James Suckling… Iedereen is het dus eens; we kunnen deze prachtwijn 
ten stelligste aanraden! Look no further? 

Martin « stupendous » Suckling 96-97 « Greatest ever » 
Galloni « a total rockstar. Don’t miss it! » 

• 2015 Domaine de Chevalier Pessac Léognan Grand Cru Classé CB12 51,25 62,01
Het is in het laatste decennium dat we de grootste wijnen van Domaine de Chevalier hebben mogen aanschouwen. 
Diep robijnrood, frisse zwarte bessen en potlood in de neus met schilfertjes van zwarte truffel en tabak. Zacht, ver-
fijnd en elegant met hinten naar ceder en zwarte bessen in de mond. De tannine is hemels zacht maar intens genoeg 
om het geheel een perfecte structuur te geven. Zoete vanilla en muscaat voegen daar nog complexiteit en zachtheid 
aan toe. Dit is Grand Vin. In stijl wordt 2015 een combinatie van de structuur van 2005 en de opulentie van 2009. 
Prachtige wijn dus! 65 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot en 5 % Petit Verdot. 13,5 % vol. Bravo!

Martin 95-97 « fabulous » 
Galloni « one of the most striking wines » 
Robinson 18/20 « Bravissimo » 
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2015
s

Château Smith Haut Lafitte 
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB12
s

70,00
s

84,70
s

Smith Haut Lafitte is op niveau in 2015. De critici zaaien dan ook lof. Neal Martin (95-97) merkt op: “It lingers long 
and sensually in the mouth, completing a sophisticated and powerful Smith Haut Lafitte that should age in splendid 
fashion.” Jancis Robinson (18/20) beschrijft “an excitingly taut package that promises well.” Jong en gebald op dit 
prille stadium, maar dan ook zo beloftevol dank zij die immense intensiteit. 63 % Cabernet Sauvignon, 33 % Mer-
lot, 2 % Cabernet Franc en 2 % Petit Verdot.
2015 krijgt een speciaal zwart etiket in het teken van de 650ste verjaardag van het Château en de 25 jaar dat de 
familie Cathiard het bestuurt.

Suckling 97-98 « Joy to taste » 
Atkin « Right up there with the best » 

• 2015 Château Haut Bailly Pessac Léognan Grand Cru Classé CB6 84,00 102,25
Perfecte Haut Bailly en één van de wijnen van het jaar. De critici zijn duidelijk… En goedkoper dan 2009 en 2010 
ooit waren...

Martin 95-97 « up there with 2009 and 2010… bravura » 
Suckling 98-99 « Pure fruit. Pure structure » 

2015
s

Château La Mission Haut Brion 
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB6
s

331,00
s

400,51
s

De schoonheid van La Mission Haut Brion 2015 gaat door merg en been en is één van de hoogtepunten van 2015. 
Dit vineus equivalent van de Venus van Milo of la Victoire de Samothrace verbluft met een immense, zo zuivere en 
intense neus, gevolgd door allesomvattende tannine, onwezenlijk evenwicht en grenzeloze densiteit in de mond; 
massa’s rood fruit hobbelen op de tong en veroveren uw wezen van kop tot krullende tenen. De perfect versmolten 
eiktoetsen doen deze exuberante schoonheid irradiëren. De opbouw van alle sensaties is grandioos in zuiverheid en 
precisie. Statuesque. Fenomenale wijn en volgens mij, moeilijk te overtreffen.

Martin 97-99 « one of the great modern-day classics » 
Suckling 100 « I am lost for words”

2015
s

Château Haut Brion 
Pessac Léognan 1er Grand Cru Classé

CB6
s

425,00
s

514,25
s

Haut Brion 2015 is “legend in the making”. In 2015 waren alle voorwaarden verenigd. De floraison was ideaal, de 
warmte en droogte van juni en juli werden gecompenseerd door augustus, de oogst verliep perfect. Die boisé en 
chocolaté (nog voor de élevage op eik) zijn parameters die we al vonden in de mythische 2009 en 2010. We zitten 
duidelijk op hetzelfde, stratosferische niveau. In zijn suave, moderne stijl brengt hij een crescendo van ultrafijne 
tonaliteiten van vanille, chocolade, rood fruit… De energie sublimeert het geheel. Geleidelijk valt alles in de plooi 
zoals een slow-motion van het stijgerend paard van Zorro bij het vallen van de nacht in de kinderfilms van uw 
jeugd. Ik twijfel tussen “force tranquile” en exuberantie: tegelijk vatbaar en evident in zijn natuurlijke grootsheid en 
ontstuimig en ontroerend in zijn jeugdig karakter. Met zelfzekerheid zal deze Haut Brion na élevage en keldering 
2015 vertolken in een legendarisch flacon. 14,9 % vol gehuld in irreële materie en frisheid… Nu is La Mission Haut 
Brion mijn favoriet, maar maak u geen zorgen: Haut Brion 2015 is (opnieuw) de vanzelfsprekend grandioze Graves! 

Martin 98-100 « it offers a profundity... unmatched across Bordeaux… pantheon »
Galloni « will take your breadth away » 



Vyncke-Daels  nv
tel. 051 20 03 16  -  fax 051 24 11 33  -  contact@vyncke-daels.be  -  www.vyncke-daels.be20

Margaux, Moulis & Haut Médoc

• 2015 Château Caronne Sainte Gemme Haut Médoc CC12 10,66 12,90
Deze voortreffelijk gemaakte Caronne Sainte Gemme komt in 2015 dicht bij de kwaliteit van zijn grote buren 
Gruaud Laroze of Lagrange in Saint Julien. De eigenaar wordt in zijn dagelijkse leiding bijgestaan door anciens van 
Charmail en Montrose. Mooie wijn: evenwichtig, fijn en gefruiteerd, aangenaam en rijp. Een grote aanrader dus!

Suckling « solid and structured »

• 2015 Château Sénéjac Haut Médoc CC6 11,31 13,69
Breed en volmondig, zacht en gul. Sénéjac heeft misschien geen Grand Vin ambities, maar biedt in méér gelegen-
heden het plezier dat we zoeken. Het is een Haut Médoc die smaakt naar meer, zoals het hoort. Het team achter 
Château Talbot maakt deze wijn op de gemeente Arsac in Haut Médoc, net buiten de Margaux appellatie. 51 % 
Cabernet Sauvignon, 37 % Merlot, 8 % Cabernet Franc en 4 % Petit Verdot. Excellente verhouding prijs-kwaliteit-
plezier.

Suckling 92-93 « extremely well done » 

• 2015 Château Dutruch Grand Poujeaux Moulis en Médoc CB12 12,15 14,70
De familie Cordonnier maakte het eerste vatstaal van 2015 dat we aan de lippen mochten zetten en ons proefpanel 
was meteen veroverd. Dutruch Grand Poujeaux 2015 is een absoluut heerlijke wijn. Geniet van deze vaste waarde!

• 2015 Château Siran Margaux CB12 21,50 26,02
Edouard Miailhe brengt een for-mi-da-be-le Siran in 2015. De oogst was gestart op 17 september en het uitein-
delijk assemblage bestaat uit 55 % Merlot, 38% Cabernet Sauvignon en 7 % Petit Verdot. De élevage zal 12 maand 
in beslag nemen (in 35 % nieuwe eik).
De “nez coquin” is amusant en lichtvoetig. Het fruit schittert en is duidelijk rijp en fijn. Siran is een mooie en aan-
gename Margaux die duidelijk de wind in de zeilen heeft: deze 2015 is een onovertroffen succes! Edouard Miailhe’s 
vader bouwde ooit een atoomschuilkelder op Siran, gelukkig getuigt zijn zoon van meer vertrouwen in de toekomst 
met deze bijzonder heerlijke wijn…
 
Martin 92-94 « best wine in recent years » 
Suckling 94-95 « really fantastic » 
Robinson 17/20 « The best Siran » 

• 2015 Château Angludet Margaux CB12 22,67 27,43
Het staat als een paal boven water dat 2015 voor de appellatie Margaux een historisch millésime wordt. Met Anglu-
det 2015 is dit nog maar eens een vaststelling. Dit is een aangename en fijne wijn met massa’s superzachte tannine, 
waarvan alle elementen en componenten nu al perfect samenkomen. Alles zit lekker op zijn plaats… U kan een 
spectaculaire Angludet verwachten na élevage en botteling. Plezier verzekerd. Bravo Benjamin!

Robinson 17/20

• 2015 Château Chasse Spleen Moulis en Médoc CB12 22,75 27,53
Suckling 94-95 « Impressive. One of the best ever from here ».
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• 2015 Château Poujeaux Moulis en Médoc CB6 23,00 27,83
Gracieux et superbe! Poujeaux 2015 is een absoluut heerlijke wijn; hij is succulent zacht, rond en volmondig, 
groots en precies, fijn en delicaat. Alles tegelijk! We moeten de geniale consulent Stéphane Derenoncourt en de 
gepassioneerde eigenaar Mathieu Cuvelier feliciteren voor deze bijzondere Poujeaux. Een schot in de roos! Bravo…

Suckling 92-93 « Gorgeous » 
Galloni « a huge overachiever » 

• 2015 Château du Tertre Margaux Grand Cru Classé CB6 29,75 36,00
De neus van dit vatstaal lijkt voorlopig nog discreet, maar de “attaque en bouche” vertoont al mooie zelfzekerheid: 
volgens Neal Martin is dit waarschijnlijk de beste du Tertre ooit en we gaan hem geen ongelijk geven. Dit is een 
Grand Cru Classé met een zachte en zuivere persoonlijkheid die iedereen zal smaken. De oogst vond plaats tus-
sen 15 september en 2 oktober. Het assemblage is 70 % Cabernet Sauvignon, 10 % Merlot, 10 % Cabernet Franc 
en 10 % Petit Verdot. Het succes van Margaux in 2015 is ontegensprekelijk en du Tertre is er één van de mooiste 
exponenten, samen met zuster-Château Giscours. Leg hiervan zeker enkele kistjes opzij!

Suckling 94-95 Martin 91-93 « best du Tertre to date » 

• 2015 Château Giscours Margaux Grand Cru Classé CB12 41,50 50,22
Voorlopig nog discreet in de neus, maar je voelt als het ware de intensiteit met de top van je neus. Initieel herin-
nert de zachte mond aan kleine broer du Tertre, maar dan met méér intensiteit. De matière en milieu de bouche is 
fenomenaal en verblozend. De aroma’s zijn in essentie floraal en heerlijk; ze combineren moeiteloos met het onder-
liggende fruit. Giscours kan moeilijk beter zijn. De massa’s tannine geven het geheel een majestueuze presence tot 
in de lange, bestendige finale met zwarte kersen. 
Giscours 2015 is ware luxe. De kwaliteit is overduidelijk voor iedereen die hem proeven mag. Er is geen twijfel: 
ook de pers beschrijft uitvoerig het parallelisme met de grote Giscours van 1975, 1970 en zelfs 1961! Dit is een 
top-Margaux in een top-Margauxjaar. “2015, le millésime margalais!” Zoek niet verder…
70 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot en 5 % Petit Verdot. Geplukt tussen 15 september en 2 oktober 2015. 

Martin 94-96 « I wager that the 2015 will be the best since the 1961 » 

2015
G

Château Malescot Saint Exupéry
Margaux Grand Cru Classé

CB12
G G

uit
G

Ik herhaal: de appellatie Margaux is één van dé grote successen van 2015. Malescot Saint Exupéry zelf wordt om-
schreven als een “super Margaux” door Neal Martin (93-95) en misschien “beter dan de legendarische 2009?” door 
James Suckling (97-98). 
De euforie lijkt terecht, de kwaliteit overduidelijk en de prijs is redelijk. 
Soms neigt eigenaar Monsieur Zuger naar overmatige extractie, maar niets daarvan dit jaar: Malescot 2015 is na-
tuurlijk en fijn, de textuur rijk en de structuur evenwichtig. Eerst ontvangen we mooie tonaliteiten van rijp fruit, 
een soepele attaque in hemelse zachtheid met bessen, rijpe cassis en chocolade en pas daarna volgt een alles omvat-
tende tsunami van tannine van het fijnste soort. De caudalie is zó lang, met herinneringen aan die bessen en zachte, 
volmondige rondingen. Wonderlijk! In mijn ogen is deze 2015 zelfs hoogstaander dan de superfijne voorgangers 
van 2005, 2009 en 2010, die allemaal nochtans een stuk prijziger waren. Dit is dus zeker een wijze aankoop. Deze 
rijkelijke wijn, die voorzien is van de fijnste volmondigheid en meest soyeuze tannine, ademt rijpe zwarte bessen en 
kersjes. Zachte vanille maken het beeld compleet. Zacht zonder harde kantjes. Een groot succes!
70 % Cabernet Sauvignon en 30 % Merlot.

Martin « superb Margaux » 
Suckling 97-98 « Better than the legendary 2009? » 

G
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• 2015 Château Rauzan Ségla Margaux Grand Cru Classé CB12 64,00 77,44
De kwaliteit van het prestigieuze Rauzan Ségla bereikt in 2015 ongekende hoogte. Dit gaan we met ontzettend veel 
plezier verifiëren in de komende decennia. Eerst, de nog vrij discrete neus van een jonge wijn; daarna, krokant fruit 
op de tong zonder de minste ruigheid of het minste mankement. Wel integendeel! De fruitimpressies verbreden 
gaandeweg en gaan geleidelijk op in grandioze en majestueuze tannine. Rauzan Ségla spreidt met zelfzekerheid zijn 
prachtig terroir ten toon. Is dit is nog beter dan Malescot Saint Exupéry of Palmer? 63 % Cabernet Sauvignon, 
33 % Merlot, 3% Petit Verdot en 1 % Cabernet Franc.

Martin 96-98 « incredible, otherworldly, brilliant, a benchmark wine for the estate » 
Galloni « Don’t miss it » 

• 2015 Château Margaux Margaux 1er Grand Cru Classé CB6 uit
Resoluut perfect en absoluut één van de wijnen van het jaar natuurlijk. Deze immense Château Margaux is een 
hommage aan Paul Pontallier.

Martin 98-100 « Beg for a bottle and worry about the cost later » 
Suckling 100 « The greatest Margaux ever made » 



Overige Médoc

• 2015 Château Léoville Barton Saint Julien Grand Cru Classé CB6 uit
86 % Cabernet Sauvignon en 14 % Merlot. De oogst vond plaats tussen 19 en 22 september voor Merlot en werd 
verdergezet tussen 28 september en 5 oktober voor de rest. De élevage gebeurt in 60 % nieuwe eik. 13 % vol.

Martin 94-96 « outstanding, classic, drop-dead gorgeous » Galloni « superb… class personified » 

• 2015 Château Léoville Poyferré Saint Julien Grand Cru Classé CB6 61,50 74,42
Léoville Poyferré is één van de meest succesvolle Saint Julien in 2015. De stijl is toegankelijk, rond en soepel en 
het geheel intens, rijp en mondvullend. Er zijn weinig of geen Poyferrés meer te vinden in oudere, vergelijkbare 
jaargangen. 65 % Cabernet Sauvignon, 26 % Merlot, 6 % Petit Verdot en 3 % Cabernet Franc.

Galloni 93-96 « simply magnificent… captures all the best qualities of the vintage in spades » 

• 2015 Château Calon Ségur Saint Estèphe Grand Cru Classé CB6 uit
Een zeer mooie Calon Ségur. Het élevage begon al in november 2015 en zal 20 maanden in beslag nemen. 

Galloni « super polished, silky and exceptionally beautiful » 
Robinson 17/20 « Very solid indeed! » 

• 2015 Château Pontet Canet Pauillac Grand Cru Classé CB6 86,75 104,97
Pontet Canet staat vandaag hoog aan het firmament van de wijnen van Bordeaux. “The road to stardom” wordt 
met de 2015 verdergezet: enkele Premiers Grand Crus Classés worden weer eens in verlegenheid gebracht. Alle 
accolades zijn verdiend: voor Antonio Galloni (95-98) is het “one of the wines of the vintage”, en James Suckling 
(97-98) of Neal Martin (94-96) blijven niet achter. Terecht: de neus is fenomenaal, de tannine majestueus. Hij komt 
complexloos op je af. De fantastische frisheid heeft hier een “andere” verschijning en verleidt op een heel eigen, 
persoonlijke wijze. De breedte van de smaakervaring is zo compleet dat alle zintuigen evenzeer worden geprikkeld. 
Intensiteit, zelfzekerheid in de aroma’s, precisie in de afwerking, en dan dit hemels rood fruit dat alles omvat. DAT 
is Grand Vin. Bravo aan Alfred en Melanie Tesseron alsook aan Jean-Michel Comme. Wat een wijn!

Suckling 97-98 
Galloni « One of the wines of the vintage… magnificent! » 
Decanter « Great by any standard » 

• 2015 Château Lynch Bages Pauillac Grand Cru Classé CB6 94,28 114,08

Martin 93-95 « an excellent, top-grade Lynch Bages » 
Galloni « a total knock-out » 

• 2015 Château Pichon Lalande Pauillac Grand Cru Classé CB12 uit
Volgens Antonio Galloni is dit een “must-have”.

Martin 95-97 « quite brilliant » 
Galloni 96-98 « dazzling, towering wine… one of the wines of the vintage » 
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Droge witte wijnen

• 2015 Château Grand Village Bordeaux Blanc CC12 13,20 15,97
Fijne tonaliteiten van citrus verheerlijken een geheel dat aangenaam verfrissend is. De familie Guinaudeau verlengt 
voortaan de élevage van hun Grand Village Blanc. Minder belangrijk: het etiket werd hertekend met een verduide-
lijkte allusie naar Lafleur. De wijn wordt voortaan gebotteld in groen glas. 
66 % Sémillon (de grootste proportie ooit) en 34 % Sauvignon Blanc op kalkbodem.

Martin 89-91 « well worth seeking out » 
Galloni 90-92 « fabulous » 

• 2015 Château Carbonnieux Pessac Léognan Grand Cru Classé CB12 24,75 29,95
Carbonnieux Blanc 2015 is een mooie Grand Vin Blanc met présence. Goed gemaakt door de familie Perrin. “Nous 
sommes besogneux” zeggen ze. Hard werken loont, zo blijkt. Bravo!

Martin « This is a very well-crafted Carbonnieux Blanc with class and poise » 

2015
d 

Château Latour Martillac
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB12
d

25,50
d

30,86
d

Dit is een magische witte Pessac Léognan Grand Cru Classé: precies, fris, delicaat en intens. Ook al komt de neus 
zo rijkelijk uit de hoek, toch blijft de attaque fris. Dit wordt opgevolgd door een telkens breder wordende smaak-
ervaring. “Il y a de la largeur”. We herkennen pitvruchten en witte perzikjes (60 % Sauvignon) maar ook peer en ge-
grilde amandel (40 % Sémillon). The end, de lange finale, is bijzonder breed en fijnbesnaard. Waar blijft de schotel 
zeevruchten? Latour Martillac brengt één van de allerbeste witte Bordeaux van het jaar, samen met Domaine de 
Chevalier en Malartic Lagravière, weliswaar in een eenvoudiger stijl en tegen een toegankelijke prijs. Zoals u weet: 
eenvoud siert. Latour Martillac Blanc is dus heerlijk en mag niet op uw lijstje ontbreken. Het is maar een tip!
60 % Sauvignon en 40 % Sémillon geplukt tussen 31 augustus en 14 september. 13,4 % vol. Elevage in 25 % nieuwe eik.

Martin 93-95 « fabulous… one of the best » 
Suckling 94-95 « brilliant » 
Robinson 17/20 « Big AND crisp!” 

2015
n

Château Malartic Lagravière
Pessac Léognan Grand Cru Classé

CB12
n

43,00
n

52,03
n

Na de witgouden schittering valt onmiddellijk het Sauvignon karakter op in de frisse, minerale neus van citrus. 
In de mond is de witte Malartic zuiver, precies en fijn omlijnd met mooie herinneringen aan passievruchten en 
abrikoosjes. Gepolijst, gedetailleerd, lang, mineraal en bijzonder fijn. 85 % Sauvignon en 15 % Sémillon. De oogst 
vond plaats tussen 8 en 15 september. Elevage in 65% nieuwe eik. Malartic Lagravière Blanc 2015 is zéér mooi en 
op niveau!

Martin 94-96 « one of the best… that I have encountered » 
Galloni « striking wine » 

n

• 2015 Domaine de Chevalier Pessac Léognan Grand Cru Classé CB6 75,75 91,66
Fenomenale wijn. We sommen op: intense, frisse en verfijnde neus met tonaliteiten van acacia, kamperfoelie en 
minerale toetsen. De textuur is rijkelijk en spannend in haar complexiteit en ampleur. De impressie is mineraal 
maar vitaal, met hinten naar groene appeltjes en citrus aangevuld met getoaste tonaliteiten van vanille in de finale. 
Domaine de Chevalier Blanc 2015 is een zachte en rijkelijke witte Grand Vin, maar met nog zo-veel reserve in 
petto... Dit maakt hem precies zo mooi: als je denkt dat je het gezien hebt, wordt “wave after wave” duidelijk hoe de 
proefervaring wordt vereeuwigd… Dit is panache! De oogst vond plaats tussen 7 en 16 september. 70 % Sauvignon 
en 30 % Sémillon. 35 % nieuwe eik voor de élevage van 18 maand. 13,5 %vol.
 
Galloni « One of the clear wines of the vintage… a stunner. Reference point for dry white Bordeaux » 
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Sauternes

• 2015 Château Coutet Barsac Sauternes 1er Cru CB12 31,00 37,51
75 % Sémillon, 23 % Sauvignon Blanc en 2% Muscadelle en 153 gr/l suiker. 13,8 % vol. De oogst vond plaats tus-
sen 15 september en 27 oktober. Mango, gember en ananas, perzik en orange amère. Absoluut grandioze Sauternes 
en een hemelse smaakervaring.

Martin 94-96 « a wonderful Coutet » 
Robinson 18/20 « Quite a dramatic statement! » 

• 2015 Château Doisy Daëne Barsac Sauternes Cru Classé CB12 31,00 37,51
Mooie, lichtvoetige Barsac vervaardigd door Prof. Denis Dubourdieu, en pas door ons geproefd in juni 2016. De 
sucrosité (136 gr/liter) is een stuk minder opvallend dan in, bijvoorbeeld, het mooie La Tour Blanche. Deze Sémil-
lon gebaseerde wijn zal een relatief korte élevage genieten van zo’n 12 maand. Fijnbesnaard en evenwichtig. 

Martin 95-97 « leaves you with a smile on your face… joie de vivre » 
Robinson 18/20 « A very superior wine » 
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Notities
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Bestelbon

Leveringsadres
Opmerkingen 

Datum  ............/............/............

Aantal Omschrijving

Handtekening 

Totaal 

BTW 21%

Totaal 

Eenheidsprijs Bedrag

Facturatieadres 

BTW  ........................................
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