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Henri Bloem

Verfijning en precisie voor een klassiek-moderne jaargang 
De Bordeaux jaargang 2021 is een klassiek Bordeauxjaar. Eentje zoals we de laatste jaren niet meer zijn tegengekomen.  

Het nieuwe classicisme, zo noemen ze het zelf in Bordeaux. Daar bedoelen ze mee dat deze jaargang vergelijkbaar is met de 
wijnen van alweer lang geleden. Zeg de laatste decennia van de vorige eeuw. Maar wel met de verfijning en de precisie van 
vandaag de dag. Want dankzij de ervaring van wijnmakers met hun geavanceerde keldertechnieken, is het gelukt om dit jaar 
grootse wijnen te maken. Dit ondanks de uitdagende effecten van het groeiseizoen 2021. Daarom is ook deze Bordeauxjaargang  
er een om te bewaren. Wij van Henri Bloem maakten voor u een mooie selectie, die een ware aanwinst is voor uw wijnkelder. 



Het (spannende) 
groeiseizoen:  
De winter was zacht, vandaar dat de 
knoppen vroeg uitliepen. Helaas kreeg 
men in Bordeaux ook te maken met voor-
jaarsvorst. Gelukkig viel de schade mee, 
zeker in de gebieden die dicht bij de  
Gironde liggen. De temperende invloed 
van het water beperkte het verlies door 
vorst. Daarna ging het regenen, en dit 
bleef aanhouden tot begin juli. 

Alhoewel het redelijk koel bleef, waren 
schimmelziektes alom aanwezig. Vooral  
de merlot had hieronder te lijden.  
Aangezien steeds meer wijnboeren in  
Bordeaux biologisch werken is dit een 
groot probleem. Zeker omdat het pas 
vanaf medio juli zomers begon te worden, 
maar helaas zonder de gewenste warmte.  
Een constant dik wolkendek verhinderde  
het directe zonlicht, wat de rijping  
verder vertraagde. 

Vanaf augustus ging het beter. Vanaf  
die maand scheen de zon volop, en dit  
bleef het geval tot na de oogst. In 2021  
was het de mooie nazomer die het  
seizoen redde. De aangekondigde regen- 

buien tijdens de oogst bleven gelukkig 
uit. De druiven konden daarom onder 
goede condities binnengehaald worden. 
Het was alleen wederom weer lastig om 
een goede oogsttijd te bepalen. Want net 
iets langer wachten, resulteerde ook dit 
jaar in nét iets rijper fruit. Met als gevolg 
meer structuur en body in de wijn.  

De stijl: verfijnd, 
elegant met een 
intense fruitexpressie
In september sloeg het weer om en 
bleef het langdurig droog en zeer warm. 
Een spannende tijd dus voor de boeren. 
Dagelijks vroeg men zich af wanneer 
het beste moment voor de oogst zou 
zijn. In deze maand namelijk gingen de  
zuren per dag omlaag, terwijl het sap  in  
hetzelfde tempo werd geconcentreerd. 
Diegenen die het aandurfden om te 
wachten, werden beloond met meer  
balans en finesse in hun uiteindelijke 
wijn. 
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Bordeaux Supérieur
De wijnen uit dit uitgestrekte geo- 
grafische gebied met zijn uiteenlopende  
grondsoorten, zijn dit jaar soepel met 
meer frisse fruitigheid dan normaal. 
Dit komt ook omdat er minder hout- 
rijping wordt toegepast, wat het fruit  
de kans geeft om te domineren. Over  
het algemeen hebben ze een aan- 
genaam laag (12,5% tot 13%) alcohol-
percentage. En vooral de wijnen met een 
groter percentage cabernet sauvignon 
en cabernet franc zijn prachtig in balans.

Médoc/Haut-Médoc
De cabernets hebben dit jaar de beste 
papieren. Daarom is het aandeel caber-
net sauvignon, cabernet franc (en petit 
verdot) nu groter dan normaal. Dit komt 
omdat merlot veel gevoeliger is voor 
grote hoeveelheid meeldauw dit jaar. 
In tegenstelling tot de cabernets, deze 
werden heel geleidelijk mooi rijp. De  
wijnen van de beste châteaux hebben 
een puur, fris en spannend cabernet  
sauvignon-karakter in zijn meest delicate 
vorm. 

	 Prijzen	zijn	geldig	t/m	
	 woensdag	31	augustus	2022.

We zijn het ontwent en wellicht een beetje vergeten, maar een klassieke bordeaux is slank van structuur en elegant van smaak. 
De wijnen van de afgelopen jaren waren voller en krachtiger qua body, vanwege de exceptioneel mooie groeiseizoenen. 
2021 was minder makkelijk, het was voor de wijnboeren een uitdagend jaar. Gelukkig kunnen die vandaag de dag veel beter  
anticiperen op lastige klimatologische omstandigheden. Want die waren er in 2021. Voorjaarsvorst, hagel en ziektes als  
meeldauw naast een afwezigheid van direct zonlicht en héél veel regen. Dankzij een voortdurende aanpassing van wijngaard- 
beheer en verbeterde vinificatie-technieken kreeg het fruit toch de juiste mate van rijpheid. Het resultaat is een jaargang die net 
wat frisser is, met meer ruimte voor fruitexpressie.   

2021 een ‘wijnmakersjaar’ 
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Bordeaux Wall of Fame.
Nieuwe kelder van 
Château Lynch Bages.

Gert Jan en Antoinette 
bij Cru Bourgeois.

     Bordeaux Supérieur     
De wijnen uit dit uitgestrekte geografische gebied met zijn uiteenlopende grondsoorten, zijn dit jaar soepel met meer frisse 
fruitigheid dan normaal. Dit komt ook omdat er minder houtrijping wordt toegepast, wat het fruit de kans geeft om te  
domineren. Over het algemeen hebben ze een aangenaam laag (12,5% tot 13%) alcoholpercentage. En vooral de wijnen  
met een groter percentage cabernet sauvignon en cabernet franc zijn prachtig in balans. 

 60 flessen groothandel 24 flessen 
 Gecombineerd Gecombineerd

 Château de Parenchère (12)  6,95 7,50

Hier kunnen we spreken van een kleine maar goede oogst van deze ‘cuvée traditionnelle’ met gezonde druiven met goed suiker- 
gehalte. Deze wijn geeft fruit aroma’s, souplesse, en mooie tanninestructuur. (2025-2029)

 Château de Parenchère ‘Cuvée Raphaël‘  8,95 9,95

Dit is een selectie van meer dan 40 jaar oude wijnstokken van de beste percelen in een blend van ongeveer half merlot en half  
cabernet sauvignon. Donker en krachtig van structuur met fruit, houttonen en elegante tannines. (2025-2030)

 Château Croix-Mouton (12)       8,95 9,95

Absoluut een charmeur is deze wijn van Jean-Philippe Janoueix met zijn niet zware frisse stijl en veel sap met fruit van pruimen, bes 
en kers en in de finale een hint van chocola. Wijn met hele goede prijs-kwaliteit en gewoon lekker! (2023-2028)

 Château Bolaire  9,95 10,95

Dit is een wijn met veel donker fruit (pruimen), wat kruiden en een sappige finish met kersen en chocola. De wijn is samengesteld uit 
35% petit verdot en 65% merlot. Serieuze Bordeaux met eigen karakter. (2024-2030)
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Max Kattestaart van Henri Bloem Den Bosch aan het werk.

     Médoc / Haut-Médoc     
De cabernets hebben dit jaar de beste papieren. Daarom is het aandeel cabernet sauvignon, cabernet franc (en petit verdot) nu 
groter dan normaal. Dit komt omdat merlot veel gevoeliger is voor meeldauw. In tegenstelling tot de cabernets, deze werden 
heel geleidelijk mooi rijp. De wijnen van de beste châteaux hebben een puur, fris en spannend cabernet sauvignon-karakter in 
zijn meest delicate vorm. 

 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Château Tourteran (12) Cru Bourgeois Supérieur 8,95 9,95       

Château Tourteran is in 2020 weer zelfstandig geworden. Mooie zachte wijn met veel finesse. Kan enkele jaren rijpen, maar is jong al 
heel toegankelijk. (2024 - 2028)

 Château Ramage la Batisse (12) Cru Bourgeois Supérieur 10,95       11,95

Heel betrouwbare en klassieke Haut-Médoc die wij al vele jaren volgen. De wijn heeft een diep-donkere kleur, in de geur veel cassis 
fruit van de cabernet sauvignon en stevige tannines die om enige rijping vragen. Goede lengte. (2025-2035)

 Château Patache d’Aux Cru Bourgeois 12,50 13,50

Fraaie open stijl met ceder, tabak en zwarte bessen, gevolgd door veel sap in de smaak met kersen en kruiderij in de finale. Zeer 
goede Médoc, aanrader! (2024-2035)

 Château Citran Cru Bourgeois 16,50       17,50

Het bouquet van Château Citran geeft een mooie impressie van donker fruit en een smaak met sap, goede vulling en lengte. Goed 
gemaakte wijn die zich jong goed presenteert. (2025-2035)

 Château Potensac Cru Bourgeois Exceptionnel 22,50 23,95

De wijn is samengesteld uit 40% cabernet sauvignon, 43% merlot, 23% cabernet franc en 3% petit verdot. Voortreffelijke wijn met 
fruit en mint in de geur en met verfijnde tannines met ook mint en pepertje in de smaak. Dezelfde producent als Château Léoville  
Las Cases. (2027-2040) 

 Château Cantemerle 5e Grand Cru Classé 24,50   25,50

Zeer goede wijn in dit jaar met een goede neus van zwarte bes, pruimen en truffel, gevolgd door een kerngezonde smaak met  
elegantie en diepte. Aanrader! (2025-2035)

 Château la Tour Carnet 4e Grand Cru Classé 29,95 31,50

Goede wijn van Bernard Magrez met klassieke neus van zwarte bessen, kersen en vanille van hout. Gulle wijn met sap, room, en  
gezonde tannines en zuren. (2025-2040)

 Château Sociando-Mallet Cru Bourgeois Supérieur 29,95 31,95

Overtuigende wijn van Sociando-Mallet in dit jaar met souplesse, elegantie en een heel goede balans. Wijn met zeer goede  
rijpingsmogelijkheden. (2025-2040) 

 Château La Lagune 3e Grand Cru Classé 37,95 35,95

Een enorme concentratie rijp en expressief fruit. Uiterst verfijnde smaak door perfect geïntegreerde tannines. Fantastisch! (2028-2048)
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     Moulis     
De hoge concentratie van kiezels in de bodem van kalksteen op klei zijn perfect om de cabernets goed te laten rijpen. Ook in 
2021 hebben de wijnen een mooie balans met frisheid een medium body.
  
 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Château Mauvesin Barton  15,50 16,50

Een klassieke Moulis met donkere kleur, aardse tonen met kruiderij in de geur en een aangename elegante smaak, vruchtrijk, met 
goede elegante tannines. (2025-2030)

 Château Anthonic Cru Bourgeois Supérieur 16,95 17,95

Dit chateau is één van de oudste in Moulis en in het bezit van de familie Cordonnier. Pierre Cordonnier kocht het in 1977. Men werkt 
hier sinds 2016 volledig biologisch. Anthonic is gezegend met een mooi terroir van klei-kalksteen, klei en garonnegrind. Sinds 1993 
maakt Jean Baptiste, de zoon van Pierre,  hier prachtige ietwat boerse wijnen die voortreffelijk veel waar voor hun geld bieden. 
(2025-2030)

 Château Maucaillou Cru Bourgeois Supérieur    21,95 23,50

Deze Moulis geeft puur plezier en kan gedronken worden op de niet al te lange termijn. Open stijl met mooie rijpe smaak, goed fruit, 
en frisse zuren.  (2025-2035)

 Château Poujeaux Cru Bourgeois Exceptionnel 24,50 25,95

Gemaakt van 55% cabernet sauvignon, 40% merlot en 5% petit verdot is dit een fraaie wijn met een heel goede prijs-kwaliteit. Wat 
ons betreft de winnaar in Moulis met een goede fruitrijke neus, romige smaak en elegante tannines. (2025-2035)

 Château Chasse-Spleen  Cru Bourgeois Exceptionnel 29,50 31,50

Ook een groot succes in dit jaar al gaat er slechts 55% van de productie in de ‘grand vin’. Op de verschillende proeverijen gaf  
Chasse-Spleen in de neus een mix van kersen, kruiden en ceder, gevolgd door een levendige smaak met een pepertje, kruiden en 
rijpe tannines. Heel goed! (2025-2035)

     Saint-Estèphe     
Hier vallen de wijnen ook in de categorie ‘klassiek’ Bordeaux.  Maar dan wel een heel sappige drinkbare versie met pit. Kruidig 
(tijm) fruitig met zwarte bes, pruim en aardbei. De meeste wijnen hebben een medium body en bescheiden alcoholpercentages. 

 Château Beau-Site Cru Bourgeois Supérieur 17,95 18,95

Gelegen naast Château Calon-Ségur is dit een betrouwbare bron van goede Saint-Estèphe. De wijn heeft een diepe kleur, kruiderij 
en mint in de neus, en in de smaak stapels bessen-achtig fruit, sap, kruiden en alles in een perfecte balans. Zeer goed! (2025-2035)

 Château Phélan Ségur Cru Bourgeois Exceptionnel 39,95 43,50

De wijn is gemaakt van 75% cabernet sauvignon, 21% merlot en 4% petit verdot. Het zou het hoogste percentage cabernet sauvignon 
ooit zijn in de Phélan Ségur. Veel aroma van zwarte bes en pruim maar ook kruiden en tabak. In de smaak kracht, maar ook room en 
een hint van cacao en kersen en een lange finale. Heel goed! (2029-2045)

 Château Les Ormes du Pez Cru Bourgeois Exceptionnel  25,95         27,50
 Château Lafon-Rochet 4e Grand Cru Classé 33,50 35,95
 La Dame de Montrose 2e vin Château Montrose 34,95 37,50
 Les Pagodes de Cos d’Estournel 2e vin Cos d’Estournel 41,50 44,50
 Château Calon-Ségur* 3e Grand Cru Classé 108,90  114,50
 Château Montrose 2e Grand Cru Classé 151,50 160,95
 Cos d’Estournel 2e Grand Cru Classé 193,50 203,50
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Château Yquem.

     Pauillac     
De Pauillacs ’21; het ultieme voorbeeld van klassiek modern Bordeaux van de linkeroever. Fris, helder met knapperig rood fruit. 
Ook hier minder merlot in de blend dan gewoonlijk, vanwege de meeldauw problemen bij deze druif. Om het alcoholpercentage 
van 12% tot 13% te verkrijgen werd zelfs chaptalisatie toegepast. Zo fris was het tijdens het groeiseizoen. 
 
 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Lacoste Borie 2e vin Ch. Grand-Puy-Lacoste 24,95 26,95

Zeer geslaagde 2e wijn van Château Grand-Puy Lacoste met charme en souplesse. Deze wijn laat zich al snel genieten na  
binnenkomst in 2023. (2023-2033)

 Château Lynch-Moussas 5e Grand Cru Classé 31,95 33,95

Met plezier zien we deze wijn elk jaar beter en beter worden. Gemaakt van 72% cabernet sauvignon klopt alles in deze wijn. Cassis 
en grafiet in de neus en een levendige, charmante smaak met diepte en goede tannines. (2027-2037)

 Château Batailly 5e Grand Cru Classé 37,50 39,95

Klassieke Pauillac van cabernet sauvignon (70%), merlot (26%), cabernet franc (2%) en petit verdot (2%). In de neus zeer geconcen-
treerd zwart fruit met cederhout en grafiet. Elegant van stijl, licht gekruid met een indrukwekkende afdronk. (2028 – 2042).

 Château Haut-Bages Libéral 5e Grand Cru Classé 34,95 37,50

De maar liefst 90% cabernet sauvignon in deze wijn met aanvullend 10% merlot markeert de wijn duidelijk. Cassis, pruimen en specerij 
in de neus met in de smaak levendige zuren met cassis en wat mint in de smaak met een lange afdronk. Serieuze wijn. (2027-2037)

 Château Grand-Puy Ducasse 5e Grand Cru Classé 31,95 33,95
 Château Pedesclaux 5e Grand Cru Classé 34,50 37,50
 Les Griffons de Pichon Baron* 2e vin Château Pichon Baron 38,95 41,95 
 Château d’Armailhac 5e Grand Cru Classé 42,95 46,95
 Reserve de la Comtesse Cru du Château Pichon Lalande 43,95 46,95
 Château Grand-Puy-Lacoste 5e Grand Cru Classé 66,50 71,50
 Château Duhart-Milon Rothschild 4e Grand Cru Classé 72,95 78,95
 Château Clerc Milon* 5e Grand Cru Classé 73,95 80,95
 Château Pontet-Canet BIO 5e Grand Cru Classé 97,95 105,50
 Château Lynch-Bages 5e Grand Cru Classé 116,95 126,95
 Château Pichon-Longueville Baron 2e Grand Cru Classé 145,95 155,95
 Château Pichon-L. Comtesse de Lalande* 2e Grand Cru Classé 176,50 185,00
 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild* 2e vin Château Mouton Rothschild 220,00 235,00
 Carruades de Lafite* 2e vin Château Lafite Rothschild 211,50 232,50
 Château Mouton Rothschild* 1e Grand Cru Classé 569,50 599,50
 Château Lafite-Rothschild* 1e Grand Cru Classé 626,50 656,50
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     Saint-Julien     
Vanwege het ‘lastige’ groeiseizoen kwam er 20 tot 30 % minder opbrengst van de  klei-en kalkgronden van Saint-Julien. Maar 
de wijn van de overgebleven druiven mag er zijn. Hier worden de blends wederom gedomineerd door de cabernets. Het zijn 
aromatische wijnen, met clean en crisp rood fruit. Ze zijn ook fijn snel op dronk, deze jaargang is al over vijf jaar klaar om van te 
genieten, normaal kan dat langer. 
 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Les Fiefs de Lagrange 2e vin Château Lagrange 21,95 23,95

Cabernet sauvignon heeft hier de overhand, deze Cru is goed voor ongeveer 61% van de totale productie. Er wordt op Lagrange  
uitsluitend biodynamisch gewerkt. Dit jaar biedt aantrekkelijke aroma's van cassis, pruimen, tabaksblad en mooi geïntegreerd  
eikenhout. Medium to full-bodied, het is een soepele wijn die al bij vrijgave goed op dronk is.

 Le Petit Ducru de Ducru-Beaucaillou  2e vin Ducru-Beaucaillou 26,95 28,95

De ‘Le Petit’ 2021 is grotendeels afkomstig van 25 hectare wijngaard in Saint-Julien. Gekocht door Jean-Eugène Borie in 1972 en 
voorheen bekend als Lalande-Borie. Met aroma's van kersen en cassis is de smaak vol, maar met een gepolijst, zeg maar charmant 
profiel en een indrukwekkend doordringende afdronk. Je proeft de ervaring en kwaliteit van dit topteam. 

 Château Talbot  4e Grand Cru Classé 52,50 55,95

De Talbot 2021 is veelbelovend, met aroma's van wilde bessen, kersen, sigaren en zoete kruiden, gevolgd door een medium tot vol, 
gelaagd en fluweelachtige afdronk. Dit is een knappe prestatie die Jean-Michel Laporte in stijl doet laten denken aan zijn wijn uit 
2001. Hoewel de 2021 zal profiteren van alle verbeteringen die de afgelopen twee decennia op dit adres hebben plaatsgevonden. 

 Sarget de Gruaud Larose 2e vin Château Gruaud Larose 27,50 29,50
 Château Lagrange 3e Grand Cru Classé 45,50 48,50
 Clos du Marquis* Cru du Château Léoville-las-Cases 54,95 58,95
 Château Léoville-Barton* 2e Grand Cru Classé 72,95 79,95
 Château Gruaud Larose 2e Grand Cru Classé 81,50 88,50
 Château Léoville Poyferré 2e Grand Cru Classé 94,95 101,95
 Château Ducru-Beaucaillou 2e Grand Cru Classé 205,50 220,50
 Château Léoville-las-Cases* 2e Grand Cru Classé 225,00  235,00

     Margaux    
Margaux steekt met kop en schouders uit als het gaat om het nieuwe classicisme. De terugkeer naar elegantie, finesse en precisie.  
Dat zijn de trefwoorden van de 2021 Margaux wijnen. Niet massief, maar toegankelijk. Niet zo dicht en compact als de vorige drie  
jaargangen, maar met de kenmerken van een koel jaar. Daar past elegante houtrijping bij, en dat begrijpen de eigenaren in Margaux.  
 
 Château la Gurgue Cru Bourgeois Supérieur 20,50 21,95

Een zeer charmante wijn afgeleid van wijngaarden in de gemeente Sousans, welke is gekenmerkt door diepe, nogal zanderige grind- 
soorten. De 2021 La Gurgue levert aroma's van zoete donkere bessen en pruimen, gevolgd door een soepel maar toch vlezig palette.

 Château Siran Cru Bourgeois Exceptionnel 26,50 27,95

2021 is een blend van 66% cabernet sauvignon, 23% merlot en 11% petit verdot. Ook dit jaar laat weer een vlezige wijn zien met 
hinten van cassis, bramen en leer. Maar ook dit jaar blinkt Siran weer uit in souplesse en kracht. Daarom een echte aanrader. 

 Baron de Brane* 2e Vin de Brane Cantenac 22,95 24,50
 Château Labégorce Cru Bourgeois Supérieur 27,50 29,95
 Château Prieuré-Lichine 4e Grand Cru Classé  32,95 35,95
 Château du Tertre 5e Grand Cru Classé 36,50 39,50
 Château Giscours 3e Grand Cru Classé 53,50 57,95
 Château d’Issan* 3e Grand Cru Classé 55,50 59,50
 Château Brane Cantenac* 2e Grand Cru Classé 61,95 66,50
 Château Lascombes 2e Grand Cru Classé 64,50 69,50
 Château Rauzan-Ségla* 2e Grand Cru Classé 79,50 84,95
 Pavillon du Château Margaux rouge* 2e vin Château Margaux 182,50 192,50
 Château Palmer* 3e Grand Cru Classé 318,95 338,95
 Châteaux Margaux* 1er Grand Cru Classé 579,00 595,00
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     Graves / Pessac-Léognan Blanc     
De witte wijnen uit Pessac-Léognan en Graves horen bij de allerbeste van dit oogstjaar. Door de uiteindelijk warme, maar niet 
hete zomer (vooral gunstig voor sauvignon blanc) hebben de witte druivensoorten prachtige, verfijnde fruitaroma’s ontwikkeld 
en zijn de zuren levendig en precies. Het is het beste oogstjaar voor witte Bordeaux sinds 2017. 

 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Grand Enclos du Château de Cérons (12)  11,95 12,95

Grand Enclos du Château de Cérons komt van 10 ha. midden in het dorpje Cérons, omgeven door een hoge muur. Voor de  
liefhebbers van een heel mooie Graves met niet teveel hout is dit de perfecte wijn. Zijn zachte rijpe aanzet wordt in evenwicht  
gebracht met mooie zuren. Het geheel is zeer smaakvol en zacht, ook de finish is fris, intens fruitig en sappig. Een absolute aanrader 
(2023 - 2026)

 Château de Chantegrive ‘Cuvée Caroline‘ (12)  14,95 15,95
 Clos Floridene  16,95 17,95
 Domaine de Chevalier* Grand Cru Classé 96,95 101,95
 Château Smith Haut Lafitte* Grand Cru Classé 139,50   149,50

     Graves / Pessac-Léognan Rouge     
De oogst uit deze AOC bracht dit jaar vriendelijke en toegankelijke wijnen voort. Ze zijn alleen net iets minder fris en intens, 
tenminste in vergelijking met de buren in de Médoc.   

 Château Malartic-Lagravière Grand Cru Classé 38,95 40,95

Al jaren lang staat dit domaine voor kwaliteit ! De 2021 laat zich dan ook weer van zijn beste kant zien met een mooie kleur van diep 
paars-zwart in het glas. In de geur  tonen van zwarte frambozen, rijpe pruimen en bosbessen. De smaak heeft heerlijke energie en 
frisheid, met een stevige ondertoon van tannines die de levendige rode en zwarte fruitlagen ondersteunen. (2026-2030)

 Grand Enclos du Château de Cérons  11,95  12,95
 Clos Floridene  15,95 16,95
 Domaine de Chevalier Grand Cru Classé 60,50 61,50
 Château Pape Clément* Grand Cru Classé 79,95 86,50
 Château Smith Haut Lafitte Rouge Grand Cru Classé 119,50 128,95 
 Château Haut-Bailly* Grand Cru Classé 127,50 135,50
 Le Clarence de Haut Brion* 2e vin Haut-Brion 142,50 152,50                              
 Château la Mission Haut-Brion* Grand Cru Classé 292,50 305,00
 Château Haut-Brion* Grand Cru Classé 542,50 569,50 

Château d'Agassac.
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     Pomerol     
Volgens de experts zijn de Pomerols uit 2021 helder, fris en levendig. Tenminste als ze van de top van het plateau komen. Want 
de bodems daar kunnen de overtollige regen tijdens het groeiseizoen goed aan. Als men dan ook nog had gewacht op het juiste 
rijpingsniveau, is de keuze voor Pomerol een hele goede. In deze AOC is het percentage cabernets ook hoger dan normaal. 

 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Château la Croix  23,95 25,95

Al jaren zijn wij fan van Jean-Philippe zijn wijnen en ook dit jaar springt de La Croix eruit. Heerlijke souplesse, donker fruit en een lange 
afdronk. Deze wijn heeft een goed bewaarpotentieel maar ook in z’n jeugd een plezier om te drinken. (2025-2032)

 Château la Croix St. Georges  40,95 43,95

Deze wijngaard van 4,5 hectare, gelegen op het plateau van Tropchaud naast Le Pin, wordt gekenmerkt door kleirijke kiezels.  
Momenteel is het volledig beplant met merlot. Er zijn vier gistingsvaten in de kelder, aangepast voor punch-downs en uitgerust  
met temperatuurregeling, de rijping vindt plaats in verschillende type eiken. Eigenaar Jean-Philippe Janoueix maakt nogal  
gestructureerde, gastronomische wijnen, zoals je zou verwachten gezien de locatie, maar het is tegenwoordig ook een van de meest 
ingetogen wijnen uit zijn assortiment. De combinatie van een toplocatie en een doordachte wijnmaker creëert een chateau dat het 
volgen meer dan waard is. (2025-2029)

 Château Jean de Gué Lalande-de-Pomerol 15,95 16,95
 Château Taillefer  24,95 25,95
 Château La Pointe  37,95 39,95
 Château Beauregard BIO  59,95 64,95
 Château Clinet  86,95 93,50
 Château la Conseillante*  205,00 220,00
 Château l’Evangile*   234,50 249,50   

     Castillon Côtes de Bordeaux     
De wijnen uit Castillon Côtes de Bordeaux lijken een beetje op die uit Saint-Émilion. Logisch, want het terroir is nagenoeg  
identiek. Ze komen vaak van oude stokken, die geconcentreerd sap geven. Hier zijn de wijnen dit jaar wat frisser van stijl dan 
normaal. 

 Château Hyot ‘Cuvée Prestige (12)  7,95 8,95

Uit de stal van Alain Aubert, wordt op dezelfde manier gemaakt als zijn wijn Ch. La Couspaude. Goede concentratie met veel fruit. 
Prachtige wijn die ook jong gedronken kan worden. (2023-2026)

 Château de Belcier (12)  7,95 8,95

De Belcier 2021 is schitterend geworden, met aroma's van zoete bessen en kersen omlijst door een behendige toets van eikenhout. 
De smaak is diep en elegant, met verfijnde tannines, fijne concentratie en een doordringende afdronk. (2023-2027)

 Château Reynon    10,50 11,50
 Château d’Aiguilhe  16,95 17,95

Een glamourwelkom bij de grand cru proeverij.
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Max, Gert Jan, Antoinette en Anton 
zoeken naar dé perfecte Bordeaux.

     Fronsac     
Ook in Fronsac domineren merlot en cabernet franc. De druiven konden hier perfect rijpen, tenminste als ze op het juiste moment 
geoogst werden, dus voordat over-rijpheid dreigde. Hier komen echte ‘value for money’ wijnen vandaan. En dat heeft alles te 
maken met het terroir dat veel overeenkomsten heeft met dat van Saint- Émillion en het mindere ‘prestige’. 

In tegenstelling met 2020 is het dit jaar in het algemeen de linkeroever die de kwaliteitsstrijd van de rechterkant wint. Voor ons 
des te meer reden om goed te zoeken naar de beste kwaliteit. In Fronsac zijn de beste wijnen dit jaar degene met een hoger 
percentage cabernet franc dan merlot. Tenminste, als merlot tijdig geoogst werd. Dus voordat over-rijpheid de overhand nam. 

 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Château Villars  12,50 13,50

Heerlijk weelderige geur met kersenfruit vermengd met cacao en espresso. Zachte volle smaak met  goede frisheid. Soepele maar 
aanwezige tannines. Net als andere jaren met gemak één van de beste Fronsacs dit jaar. (2023-2027)

 Château Fontenil  20,50 23,95

De Fontenil 2021 is veelbelovend en biedt aroma's van rijk bessenfruit, warme kruiden en romig nieuw eikenhout. Ondanks het  
koelere jaar zal dit de ‘Rolland’ fans zeer zeker bekoren. (2025-2029)

                                               Saint-Émilion     
In de beste wijnen van Saint-Émilion komt het energieke karakter van de kalkstenen bodems door. Dit sluit namelijk prachtig aan 
bij deze elegantere stijl van wijn maken. Daarom zijn de wijnen dit jaar floraal en lieflijk van karakter. Geconcentreerd met een 
iets hoger cabernet franc-aandeel dit jaar. Dit geeft de wijn kruidige- en bessige tonen.  

 Château Roudier Montagne-Saint-Émilion 8,95 9,95
 Château Roudier ½ (12)  5,25 5,50
 Château Roudier Magnum  17,50 18,50

Het derde chateau van Jacques Capdemourlin, eigenaar van Ch. Balestard-la-Tonnelle en Ch. Capdemourlin. De vinificatie gebeurt  
in samenwerking met Michel Rolland. Het is een prachtig chateau dat op de zuidkant van de Montagne ligt. Wijn heeft expressief  
volle aanzet van rood fruit en is zeer elegant met zijn hoge percentage merlot. Uitstekende lengte met goed rijpingspotentieel. 
(2024-2030)

 Château Mondorion Grand Cru 15,95 16,95

Eigenaar Thibault Cruse heeft weer een strenge selectie van druiven toegepast wat uitmondt in een uitstekende kwaliteit. Het is dan 
ook weer veel wijn geworden voor een zeer gunstige prijs. (2025-2030)
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 60 flessen groothandel 24 flessen 
 gecombineerd gecombineerd

 Château Cap Saint-Georges Saint-Georges Saint-Émilion 16,95 17,95

De combinatie van een laag rendement, oude wijnstokken, terroir van kalk en klei zorgen voor complexe wijnen met een heerlijke 
intense smaak. Ook deze top wijn komt uit een van de châteaux van Jean Philippe Janoueix. (2026-2029)

 Château Haut Gravet Grand Cru  15,95 16,95

Een wijn die zich al jaren heeft bewezen in ons assortiment. Vanuit het dorp Saint-Émilion zie je de wijngaarden liggen. Deze bestaan 
met name uit ruim 40 jaar oude wijnstokken. De smaaktonen karakteriseren zich middels veel rijp fruit, kruiden, en viooltjes. Een wijn 
van sublieme kwaliteit. (2025-2032)

 Château La Confession Grand Cru 23,95 25,95
 Château Fombrauge Grand Cru Classé 27,50 28,95
 Château Grand-Corbin-Despagne Grand Cru 27,95 29,95
 Château Barde Haut Grand Cru Classé 29,95 32,50
 Château Cap de Mourlin Grand Cru Classé 31,95 32,95
 Château Clos de Oratoire Grand Cru Classé 31,95 33,95
 Château La Couspaude* Grand Cru Classé 34,95 37,95
 Château Balestard-la-Tonnelle Grand Cru Classé 35,95 38,95
 Château Dominique Grand Cru Classé 47,50 51,50
 Château Trottevieille* 1e Grand Cru Classé 67,95 74,95
 Château Canon-la-Gaffelière* 1e Grand Cru Classé 70,95 76,95 
 Château Pavie Macquin* 1e Grand Cru Classé 72,95 82,95
 Château Troplong Mondot 1e Grand Cru Classé 95,95 101,95
 Château Canon* 1e Grand Cru Classé 117,50 127,50
 Château la Mondotte* 1e Grand Cru Classé 164,50 177,50
 Château Figeac* 1e Grand Cru Classé  213,50 228,50
 Château Pavie Grand Cru Classé 299,95 325,50
 Château l‘Angélus* 1e Grand Cru Classé 345,00 372,00 
 Château Cheval Blanc* 1e Grand Cru Classé A 506,50 549,00
 Château Ausone* 1e Grand Cru Classé A           645,00 699,50

     Sauternes, Barsac     
Er is niet veel gemaakt, want de opbrengsten in Sauternes en Barsac waren pijnlijk laag dit jaar. Soms maar één hl per ha. 
Maar de kwaliteit is echter uitzonderlijk goed. Het zijn rijke en intense wijnen met een pure fruitexpressie en veel frisheid door  
levendige, hoge zuren.

 Château Lamothe Guignard ½ (12) 2e Grand Cru Classé 9,95 10,95
 Château Lamothe Guignard 2e Grand Cru Classé 20,95 22,95

De 2021 Lamothe-Guignard heeft een lichtgouden kleur en subtiele hints van citroengras en geconserveerde schillen van citrus- 
vruchten, intense tonen van limoensap, kweepeer en gekonfijte gember met een vleugje honingraat en kruidencake. De smaak is  
gelaagd met intense citrus- en exotische kruidenlagen, goed uitgebalanceerd door een stevige structuur en eindigend met  
fantastische lengte en energie. Heerlijk! (2025-2040)

 Château Coutet ½ (12) 1e Grand Cru Classé 20,95 23,95 
 Château Coutet* 1e Grand Cru Classé 41,95 44,95

De geschiedenis van Château Coutet gaat terug tot de 13e eeuw, maar was de eerste 400 jaar in gebruik als verdedigingsfort. In 
1643 begint men met het verbouwen van wijndruiven. Vanaf dat moment werd er wijn gemaakt van zeer hoge kwaliteit en werden de 
wijnen bejubeld door de ‘groten’ der aarde, zoals Thomas Jefferson. In 1977 droeg de familie Baly het wijnmaken over aan Mouton 
Rothschild, hetgeen de kwaliteit naar een nog hoger niveau tilde. De Coutet 2020 kenmerkt zich door een fluweelzachte structuur 
met overdadig zoet, rijp tropisch fruit. (2028-2050)

 Château Suduiraut ½ (12) 1e Grand Cru Classé 39,50 43,50
 Château Suduiraut* 1e Grand Cru Classé 78,50 84,50

Gemaakt van 100% semillon en 16 tot 20 maanden gerijpt in Franse eiken vaten, waarvan 50% nieuw. De kleur is bleek tot  
citroen-goud van kleur, aroma's van ananas, groene mango en perzikconserven springen moeiteloos uit het glas. De smaak is rijk  
en decadent, met een verleidelijk olieachtige textuur en net genoeg frisheid om de lange, kruidige afdronk op te heffen. (2030-2060)
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Wat is voorverkoop?

De gerenommeerde châteaux in de Bordeaux bieden in het 
voorjaar volgend op de oogst hun jonge, nog niet gebottelde 
wijnen te koop aan. Dit heet ‘en primeur’ of voorverkoop.

Deze voorverkoop geschiedt in tranches. Tijdens de eerste 
of ‘Premier Tranche’ is de prijs het laagst, daarna volgen  
– afhankelijk van het chateau en veelal tegen hogere prijzen –  
de andere tranches. Als de nieuwe wijn tot rust gekomen is en 
zijn (hout)rijping ondergaat, verkoopt men aan ons alvast een 
gedeelte van de oogst. Om een goed oordeel te geven over 
de wijnen en het jaar werken wij volgens een vaste procedure:

1. Jaarlijks bezoeken wij de grote Bordeaux beurzen en  
 bezoeken we vele châteaux. 

2. Tussen april en juni hebben wij vele brut monsters (van het 
vat gestoken) in ons eigen proeflokaal geproefd, deze proef- 
notities worden vergeleken met eerdere notities. Na een  
zorgvuldige afweging van alle proefnotities van de geproefde 
wijnen, kopen wij een aantal wijnen in de primeurcampagne.

Gelijktijdig stellen wij u als klant in de gelegenheid om, 
eenmalig, voor die lage primeurprijs met ons mee in te 
kopen. Zodra de wijnen hun volledige (hout)rijping ondergaan 
hebben, volgt de botteling. Die vindt meestal zo’n 1,5 tot 2 
jaar na de oogst plaats. Enkele maanden later kunt u de wijnen 
verwachten. De oogst van 2021 zal in het voorjaar/zomer van 
2024 arriveren.

U zult hopelijk begrijpen dat uw aanvraag voor de schaarse 
wijnen (*) in het kader van uw gehele bestelling gezien wordt. 
Deze wijnen worden ook ons – bij aankoop in de eerste tranche – 
slechts toebedeeld aan de hand van onze totale aankoop.

Indien u 60 flessen (eventueel gesorteerd) of meer koopt, komt 
u in de kortingsstaffel van 60 flessen. U kunt in overleg met ons 
– voor een select aantal wijnen – minder dan 6 of 12 flessen per 
soort bestellen, u betaalt dan slechts € 1,50 per fles extra.

Legenda:

TIP  Deze wijnen hebben een uitstekende prijs/ 
   kwaliteitsverhouding.
*   Deze wijnen zijn extreem schaars, en worden voor 
   deze prijzen helaas niet afzonderlijk verkocht, dus 
   alleen in combinatie met andere wijnen. (geen 
   Premier Cru’s) Deze wijnen worden bij schaarste 
   verkocht aan klanten die ook voorgaande jaren 
   bij ons hebben gekocht. Ook onze toewijzing 
   (allocatie) van deze wijnen in ‘Premier Tranche’ is 
   zeer beperkt.
(12)  Deze wijnen zijn verpakt in kisten van 12 flessen. 
(2025-2030) Wijn is ongeveer op dronk in deze periode. 
   Echter daar het ‘levend’ materiaal is, is het 
   belangrijk de conditie van de wijn regelmatig te 
   controleren.

Condities:

• Prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, accijns en transport.
• Prijzen per fles, minimum 6 flessen per soort. (tenzij anders
 aangegeven (12)).
• Totale minimale afname: 24 flessen.
• Eventuele verhoging van accijns moeten wij bij levering
 doorberekenen.
• Levering na botteling op het chateau, voorjaar/zomer 2024.
• Levering in regio(stad) Vinotheek vanaf 24 flessen franco
 huis, daarbuiten in overleg.
• Klanten die Bordeaux ook vorig jaar bij voorintekening
 hebben gekocht krijgen in geval van schaarste voorrang.
• Verkopen zolang de voorraad strekt.
• Betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. De factuur geldt
 tevens als reserveringsbewijs.
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Het dorpje Pomerol is heel klein in tegenstelling tot zijn wijnen.


