
Zuidelijke Rhône, een eigenzinnige presentatie 

Commanderij Gent houdt er aan op tijd en stond de wijnen van de Rhône, tweede grootste wijnstreek 
van Frankrijk te belichten. Na een avond Noordelijke Rhône in oktober 2013 en eentje over de crus 
van de  Zuidelijke in 28 februari 2015 zochten we naar een andere invalshoek. Die werd ons 
aangereikt door Erwin Devriendt, Consul van de Baronie Gent van de Costes du Rhône, wijnmeester 
van Osiris en onze gastspreker op 25 november 2017. Erwin stelde voor om twee maal vijf dezelfde 
domeinen aan bod te laten komen, éénmaal in wit en éénmaal in rood. Daarmee werd de witte 
component die  in 2015 afwezig bleef, ruimschoots in ere hersteld, en kwamen zowel een 
‘randappellatie’ als een village én drie crus op de tafels, zodat we ook een beeld konden krijgen van 
het mogelijke niveauverschil in de Rhône hiërcharchie. En Erwin gaf zijn presentatie zelfs een ‘vijf 
maal vijf’ ondertiteling mee, waarmee hij aangaf  naast de 5 verschillende appellaties ook 5 
persoonlijkheden, 5 stijlen, 5 terroirs en 5 diverse assemblages te willen belichten. 

Erwin maakte van de gelegenheid gebruik om van wal te steken met een korte voorstelling van de 
werking van de Baronie Gent, één van de elf internationale promotieorganen van de Commanderie 
des Costes du Rhône (ik verwijs hiervoor ook naar het artikel over de wijnuniversiteit van Suze-la-
Rousse, elders in dit nummer). Wij stellen graag onze ongebonden  Rhône know-how ter beschikking 
van elke vragende partij, en deze avond kaderde hier dus mooi in. 

We willen vooreerst even enkele highlights over de Rhône regio aanhalen.  Goed voor 70 365 ha en 
zowat 3 miljoen hectoliter in productie (2015 cijfers), tekent de Rhône vallei zich duidelijk af 
tegenover bvb nummer 1 Bordeaux met 111 500ha , de Loire met 46 000ha of Bourgogne met nog 
geen 30 000ha. De regio valt uiteen in drie onderdelen: Noord , Zuid en de zogenaamde 
randappellaties van de ‘Vallée’, die toch ook goed zijn voor ongeveer één vierde van de totale 
productie. Het departement van de Vaucluse neemt het leeuwendeel voor zijn rekening met bijna 1,5 
miljoen hectoliter geproduceerd door 2821 exploitants. Vier van de vijf voorgestelde domeinen 
komen dan ook uit dit departement.  Alleen Lirac, gelegen aan de rechteroever van de Rhône ligt in 
de Gard, tweede in rij met  875000 hectoliter. Drôme (544 000hl) en Ardèche (120 000hl) 
vervolledigen het Zuidelijke plaatje, maar vormen ook een groot deel van de Noordelijke Rhône 
streek.  

Qua kwaliteit of prestige opbouw zien we dat de regionale Côtes du Rhône als basis appellatie bijna 
de helft van de productie uitmaakt, dat de Villages (al dan niet met recht hun naam op het etiket te 
vermelden, 20 zijn er dat nu) goed zijn voor 11% en dat de 8 crus méridionaux 1 12% produceren 
(tegenover amper 5 voor de kleinere én vaak duurdere noordelijke crus). Wij Belgen zijn gretige 
afnemers en staan met 18% als tweede grootste importeur aan te kloppen .  De ganse UK doet het 
amper 1 procentje beter, maar de Engelsen kopen meer Noordelijke Rhône crus dan wij. 

U blijft op uw honger/dorst met deze summiere algemene inleiding? Dan verwijs ik u graag naar de 
zeer volledige website van Inter Rhône : www.vins-rhone.com/, en klik op ‘découvrir’. 

De proefavond viel zoals reeds gezegd uiteen in twee delen, en vòòr de pauze kwamen de vijf domeinen 
aan bod met een witte selectie.  

                                                             
1 Even waren ze met negen, maar de in 2016 eindelijk toegetreden Cairanne zag haar cru statuut betwist 
worden door enkele verongelijkte wijnbouwers en de zaak ligt dus momenteel nog in proces. 



 We startten met Domaine de la Guicharde, gelegen in Mondragon en daarmee behorend tot de 
appellatie Massif d’Uchaux. Uchaux vervoegde in 2005 het selecte groepje van de Côtes du Rhône Villages 
+ Commune, samen met 3 anderen: Plan de Dieu, Puyméras en Signargues, u wellicht minder bekende 
dorpen.  Uchaux heeft 201 ha uitsluitend rode wijnen op de kaart (AOC-gebied is evenwel 750 ha groot, 
verspreid over Lagarde-Paréol, Mondragon, Piolenc, Sérignan du Comtat en Uchaux zelf). Het is een 
bosrijke, heuvelachtige streek, net ver van Rochegude (mooi kasteel-hotel-restaurant). Daaronder zit 
vooral kalk met veel keien, en ook siliciumrijke roestbruine zandsteen. De coteaux liggen vooral zuidelijk 
georiënteerd. Reeds ten  tijde van de Romeinen - de Via Agrippa passeerde hier vanuit het nabije Orange - 
en in de vroege Middeleeuwen werd hier wijn gemaakt.  

De naam van het domein verwijst gewoon naar de eigenaars Isabelle en Arnaud Guichard die hier in 1988 
begonnen, en ondertussen over 40ha beschikken die ze sedert 2013 bio-dynamisch Demeter 
certifieerden. Een zeer aangenaam en conviviaal koppel, dat u verwelkomt in een oude Provençaalse 
woning aan de rand van het bos. Want naast de wijngaarden ( met  grenache noir, syrah, viognier, 
roussanne, marsanne en grenache blanc), liggen ook nog een 20ha bos, garrigue en een  oliveraie.  

Autour de la Chapelle , Côtes du Rhône blanc 2016 is een assemblage van  viognier, grenache blanc, 
marsanne en roussanne. Die percelen liggen rond een klein romaans kapelletje (XII)°, vandaar de 
naam. Het terroir is er zeer kalkrijk wat een mooie mineraliteit aan de wijn zou moeten geven. Hij 
ziet er voor zijn leeftijd diepgeel uit met een roze toetsje. Nogal viskeus, mooi helder. Aroma’s: In de 
aanzet: zwoel fruit, exotisch, lactische toetsen. Daarna: boenwas, marsepein, winterappels, cider, 
geuren die duidelijk het bio-dynamisch karakter verraden. Vooral molligheid in de smaak, de zoete 
fruitigheid van de neus komt duidelijk terug. De wijnbouwer zelf spreekt van noterigheid en 
pompelmoes.  Afdronk: Lang en een tikkeltje oxydatief. Een opmerkelijke startwijn.. Score: 12,9/20; 
11€ 

Daarnaast proefden we de Rendez-vous sous le Chêne  – what’s in a name! – een Ventoux 2016 van 
het domaine du Grand Jacquet. Ook hier is er een sterkte verwijzing naar de eigenaar-producent: 
Joël Jacquet is immers 1,93m hoog, een reus van een vent dus naar Franse normen. Hier zitten we 
tussen  Mazan, een weinig spectaculair dorpje ten Oosten van Carpentras, en de voet van de Mont 
Ventoux, bijgenaamd “ le géant de Provence”. Wist u dat de-natte-droom-van-elke-wielrenner-berg 
al in 1990 tot Unesco biosfeer reservaat werd uitgeroepen? Het domein van Joël en Patricia omvat 
15 hectaren tussen garrigue, pijnbomen en truffeleiken… Een jong domein dat ook bio werkt, en 
sterk op de individualiteit van elk perceel mikt. Dat resulteert in 11 cuvées waarvan één van de  
toppers de heel pertinent gevonden “Juste avant les Sangliers” naam draagt.                                                             
Rendez-vous sous le chêne wit is 70% grenache blanc en 30% roussanne, het fijnere broertje van de 
marsanne, en komt van een kalk-klei terroir. Als ik goed geïnformeerd ben krijgt hij ook een paar 
maand barrique. Licht strogeel, licht viskeus. Aroma’s: open neus. Mineraal, kruidig. Beetje gras, 
citrusvruchten.  Een mooie balans tussen zuren en molligheid. Afdronk: Lang, met een 
sinaasappelschilbittertje. Eindindruk: heel fris, een ‘moderne’ wijn. Score: 13,7/20; 12€ 

Vooraleer naar wijn drie over te stappen wil ik toch even de Ventoux appellatie aanprijzen. Ze is niet 
alleen veruit de grootste van alle rand appellaties van de Vallée du Rhône met 5775 ha in productie 
en goed voor 9% van de totale Rhôneoogst (zie cirkeldiagram), ze is vooral een van de duidelijkste 
‘kwaliteit-stijgers’. En ze komen van ver: in 1953 geklasseerd als VDQS en in 1973 de status van AOC 
gekregen zitten hier pareltjes verborgen van cru niveau. Op een recente Ken Wijn avond konden we 
er ons van vergewissen dat Ventoux bepaald ‘eigenzinnige’ wijnen kan opleveren, die zich echt 



onderscheiden van de klassieke Rhône generieke smaken. Opmerkelijk is hier ook het grote aandeel 
van rosé (28%), die in de Villages en de crus (op Tavel na uiteraard) amper een rol speelt. De bodem 
is er  ofwel rode kalk, of een vermenging van zand met okerkleurige klei, of nog een  
verweringsbodem overdekt met rolkeien of van de berg neergestort kalkpuin.  

Lirac verdient zeker ook onder de loep gehouden te worden. En zeker niet verward te worden met de 
Médoc appellatie Listrac! Misschien omdat Lirac samen met buurman Tavel meest zuidelijk gelegen is 
van de crus is de regio minder door de toeristen be(t)reden, hoewel slechts op 15km ten NW van 
Avignon verwijderd. Het areaal van 715ha in productie ligt verspreid over Lirac en 3 omliggende 
gemeenten. Meest distinctief in deze cru is misschien wel het feit dat hij de enige is die de 3 kleuren 
mag presenteren: R 87%, W 10% en een beetje rosé. De rendementen zijn hier meestal echt laag 
(32hl/ha gemiddeld) en heel wat domeinen hebben zowel Tavel als Lirac in hun gamma. Lirac, reeds 
cru in 1947, telt 150 wijnbouwers (niet allen ter plekke wonend) en 18 négociants. (http://www.vin-
lirac-oenotourisme.com/fr/rencontrer-les-acteurs-de-l-appellation). Op de crus-proeverij op 28 
februari 2015 proefden we een Lirac van een van de befaamdste onder hen: Domaine de la 
Mordorée. 

Château de Montfaucon  bevindt zich, wat dacht u anders, in een indrukwekkend Middeleeuws 
kasteel op een heuveltop, vlakbij de samenvloeiing van de Gard en de Rhône. De oudste wijnkelders 
dateren van 1520! Rudolphe de Pins (met kleine ‘de') studeerde wijnbouw in Frankrijk en aan de 
beroemde Californische Davis University, en zijn echtgenote is Fins... Hij leerde de stiel verder in 
Barossa Valley en bij Vieux Télégraphe, een van de betere Châteauneuf-du-Pape wijnen. Hij nam het 
domein over in 1995. Hij moderniseerde en breidde het uit van 18 tot 60ha, met ondermeer 7ha 
Lirac. Zoeken naar finesse in een uiterst zonovergoten deel van de Rhône, dat is zijn ambitie. 

De witte Montfaucon Lirac Comtesse Madeleine 2015 is een echte assemblage wijn met 50% 
marsanne, 20 grenache blanc 15 clairette en de rest picpoul. Afkomstig van een zanderig terroir, met 
oude(re) wijnstokken, in lutte raisonnée bewerkt,  is ook hier het rendement amper 30hl/ha. 
Handmatige pluk; 15 uur inweking; co-fermentatie op barrique; geen malo omzetting en een lagering 
van 7 maand op fusten van 1-5 jr én nog eens 7 maand op beton. Lichtgeel met een groene schijn, 
zeer helder met een mooie wijnspiegel. Aroma’s: Wit fruit (witte perzik, peer), vanille, limoen. 
Amandeltoets en brioche die hem Châteauneuf allures verlenen. Smaak Zeer evenwichtig, zeer 
gelaagd, met zeer delicate houtverwerking. Afdronk: Een zeer lange afdronk van 4 à 5 s. Inderdaad 
een heel verfijnde wijn. Score: 14,5/20; 14€ 

En daarna kon Erwin ons zijn eigen jongste witte telg voorstellen, zijn Clos des Frères Vacqueyras 
Blanc 2016. De meesten onder u weten wel dat duivel-doet-al Erwin reeds geruime tijd ook tot 
wijnmaker heeft ontpopt. En dat verdient even meer in detail toegelicht te worden. Een toevallig 
ontstane liefde voor de (Loire) wijn, een verknochtheid aan wijnland Frankrijk en meer bepaald de 
Ventoux streek en het wijnmentorschap van ‘het fenomeen’ Roland Verbraecken, de wijnrecencent 
Etienne van Steenberghe en last but not least ons aller Wilfried Lissens als ‘wijnmeester’ brachten 
Erwin en Françoise in 1998-99 tot de aankoop van een stuk grond – maagedelijk onbeplant zelfs - in 
de appellatie Vacqueyras. Om dit om te kunnen zetten in wijngaard en die op zijn beurt om te zetten 
in wijn had Erwin, ondertussen algemeen directeur van SVHG geworden, evenwel iemand van ter 
plekke nodig en die vond hij in de jonge Jérémy Onde. Een eerste, bescheiden aanplant van 0,5ha 
gebeurde in 2001, en vermits ze nog niet over een eigen vinificatie installatie beschikten, werd de 



eerste wijn van Françoise, Erwin en Jérémy in 2002 in Châteauneuf-du-Pape bij Alain Jaume gemaakt. 
Die samenwerking met Jérémy die ondertussen al achttien jaar duurt vertaalt zich ook zeer mooi in 
de rijk met woordspelingen beladen naam en etiket "Clos des Frèr[es]". Ewin & Jérémy als 
onafscheidelijke wijnbroers, en Fr en Er van het Vlaamse wijnkoppel, of course, bezegeld met de 
unieke vingerafdrukken van de makers. Jérémy bouwde ondertussen ook zijn eigen gamma uit onder 
de noemer Domaine des Ondines, ook in Sarrians gelegen. Hoe het allemaal gestadig groeide ga ik 
hier niet allemaal uit de doeken doen (lees daarvoor  http://closdesfreres.be/droom-tot-
werkelijkheid), maar mettertijd maakte Erwin – steeds overtuigder in bio - la Folie des Frères, zijn 
vlaggenschip de Clos des Frères (sedert 2010, nu afkomstig van 4ha) en de speciale ‘G’ en de 
uitzonderlijke ‘S’ cuvée (2003), die uiteraard staan voor 100% grenache of syrah. Dat zij niet alleen 
passie maar ook talent voor het wijnmaken hebben mag blijken uit het feit dat de Clos des Frères 
2012 op de cover van La Revue du Vin de France prijkte en werd verkozen tot tweede beste cru van 
Vacqueyras. En vermits die appellatie ook witte wijn mag maken, was voor Erwin het wijnverhaal niet 
compleet zonder een witte cuvée, en die maakte hij voor het eerst in 2010. We proefden dus Clos des 
Frères, Vacqueyras Blanc 2016 . Die bestaat uit 34% viognier in barrique neuve , de rest cuve : 35% 
roussanne, , 29% clairette, 2 bourboulenc en 2 grenache blanc. We vonden hem licht goudgeel, 
helder met een schittering, viskeus. Complexe aroma’s, met na walsen, vanille, steenfruit, mango, 
mineraal, exotisch fruit, amandelen, én een lactische toets. Een volle, vrij vettige wijn en mooie 
aciditeit. Middellange afdronk. Eindindruk: Mooie zuren en een bedwongen houttoets. Score: 
15,2/20 ; 20€ bij Van Hende 

Als laatste witte kon natuurlijk een Châteauneuf-du-Pape niet ontbreken. Alom beroemd voor zijn 
rode, zijn de witte cuvées eerder zeldzaam (amper 7%), en vandaar ook zeer gezocht. In prijs doen ze 
zelden onder voor hun rode broers. We proefden er eentje van Domaine Chante-Cigale, een domein 
dat we ook met de Commanderij bezochten, ‘in lang vervlogen tijden’ namelijk in 1999. By the way, 
beste bestuursleden, wordt het dus niet de hoogste tijd deze streek nog eens aan te doen als 
wijnreisbestemming? In de Rhônegids van Erwin en Etienne lees ik – curieus toeval – dat in datzelfde 
jaar 1999 de jonge Alexandre Favier toen de teugels in handen kreeg van het in 1974 overgenomen 
familiedomein (dat wel teruggaat tot 1874 met een zekere Hyppolite Jourdan die de wijngaard tot 
Clos Chante Cigale herdoopte . 40 hectaren groot, maar zoals nogal wat domeinen hier verspreid 
over niet minder dan 45 perceeltjes! Vijf hectaren zijn beplant met witte rassen.  In totaal hebben ze 
13 verschillende druiven aangeplant staan. Wellicht zijn dat dus alle dertien in de AOC toegestane 
gewassen (zie ook vorige WS 84, p29). We waren toendertijd al enthousiast over de kwaliteit-prijs 
verhouding, en dat is onder Alexanders leiding zeker gehandhaafd of zelfs verbeterd geworden. Nog 
iets: ook Alexander springt uiterst voorzichtig om met de eiklagering. Le Blanc komt van  de percelen  
Cabrières en Les Armeniers  met de zo typische rolkeien tussen de stokken en van de klei-kalk lieux-
dits Palestoren les Plagnes. 40 jaar oude stokken van grenache blanc , roussanne, bourboulenc, en 
clairette, elk goed voor 25 %. Manuele oogst en strenge tri, met gisting in cuve inox (70%) en in 
pièces bourguignonnes (30%). De wijn verblijft 6 maand op de lies fines. 

De Châteauneuf-du-Pape Blanc 2016 van Chante-Cigale was strogeel en viskeus. Aroma’s: diskreet, 
delicater dan vorige wijn, mineraal, kruidig, witte peper. Mollige aanzet met fijne zuren. Nog niet 
versmolten. Lange afdronk. Eindindruk: De wijn is nog heel jong, maar verraadt reeds grote elegantie. 
Best nog een paar jaartjes wachten met drinken. De wijnbouwer zelf geeft hem een potentieel van 
een tiental jaar. Score: 15,5/20; 24€ 



Na de pauze kwamen zoals gezegd dezelfde domeinen/wijnmakers aan de beurt maar nu in rood.  

Domaine de la Guicharde met Cuvée Genest 2016, een Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux. Hij 
komt van een oud zand-kalk terroir, roest van kleur, en de ‘roche-mère’ zit hier vlak onder de bodem. 
Dat zorgt spontaan voor kleine rendementen, nooit meer dn 30hl/ha, maar kwalitatief. Een groot 
aandeel oude syrah harmonieert hier met de grenache. De klassieke cuvaison duurt zo’n drie weken 
en de wijnbouwer wacht anderhalf jaar vooraleer hem op de markt te brengen, zodat de tannine al 
wat afgerond is. Arnaud Guichard schrikt er niet voor terug hem aan te raden met pluimwild, en zelfs 
met een chocolade dessert als hij  wat verouderd is. Kleur: Donkerrood, paarse rand, dikke tranen. 
Aroma’s: In de aanzet: fruit, zwarte bessen. Na walsen: paprika, grafiet. Smaak Molligheid, heel 
persistente tannine. Nog niet versmolten. Afdronk: 4 s met een bittertje. Eindindruk: De wijn heeft 
veel materie maar is nog te jong. Score: 13,8/20; 11€  

Domaine du Grand Jacquet, Rendez-vous sous le chêne 2016  Ventoux Rouge  is een 80% grenache, 
met 20% syrah erbij. Hij komt van een klei-kalk wijngaard waar het gras welig tussen de stokken blijft 
staan. Kleur: Diep kersenrood met een purperen schijn. Mooie spiegel. Traant. Aroma’s: Immobiel: 
chocolade, na walsen: gebrand (koffie), leer, kruiden, peper, vlierbessen, wat vuursteen. Smaak 
Mooie structuur, mooie tannine en molligheid. Afdronk: Lange afdronk. Eindindruk: Een complexe 
wijn, reeds zeer smaakvol op deze jeugdige leeftijd. Score: 14,9/20; 12€ 

Château de Montfaucon, Baron Louis  Lirac rouge 2013.  Deze assemblage is het boegbeeld van 
Montfaucon en wordt gekenmerkt wordt door structuur en balans. Het kleine broertje van hun 
Châteauneuf-du-Pape, gemaakt van 6 druivenrassen (15% syrah, 15% cinsault, 10% mourvèdre, 
10% carignan, 10% counoise), met als dominante uiteraard grenache voor 40%. Rendement 32-35 
hl/ha. Terroir klei, zand, kalksteen, kiezels. 100% ontsteeld; 12 dagen inweking; (vrijwel gezamenlijke) 
vergisting gedurende 18 dagen; regelmatige remontage. Lagering 18 maanden: 12 maanden voor 
60% op barrique (1-5 jaar), 40% beton + 6 maanden fles. Botteling: niet geklaard; licht gefilterd. Het 
is alleszins een atypische wijn met een opvallende torréfaction die je eerder in Bordeaux 
tegenkomt. Kleur: Donker robijnrood, mooie spiegel, mooie viskositeit. Aroma’s: eucalyptus, 
donkerrood fruit, gebrande toetsen, melkchocolade, koude koffie, lactisch. Smaak: mooie zuren, 
presente tannine, mooie molligheid. Afdronk: lang. Eindindruk: grote wijn met animaliteit. 
Superlekker. Score: 15,5/20; 15€ 

De rode Clos des Frères Vacqueyras rouge 2015 is een assemblage van 66% grenache + 31% syrah + 
3% cinsault. Hoeft het gezegd dat die verhouding jaar na jaar verandert en bijgesteld wordt in functie 
van de kwaliteit van elke cuve? Wat de lagering betreft, citeer ik graag Erwin: ”Mijn algemene 
filosofie rond houtgebruik is ‘soberheid’. Vooreerst gebruiken we enkel grote vaten van 500l (dus 
geen kleine barriques van 225l), de zogenaamde demi-muids. Jaarlijks vernieuwen we er gemiddeld 2 
(in licht getoaste vorm). We roteren deze vaten waarbij in de nieuwe vaten (het eerste jaar) alleen 
witte wijn wordt gelagerd, maar enkel de viognier. Het daarop volgend jaar (twee jaar oude vaten en 
oudere) komt enkel de syrah erin om gedurende 10 maanden te rijpen. De grenache van Clos des 
Frères gaat nooit in houten vaten. Enkel de G wordt op oude demi-muids gelagerd. De G wordt ook 
in grote houten fusten gevinifieerd, zoals ze dat in Bourgogne doen. Hout moet ondersteunend zijn 
en zeker niet een doel op zich. Wij gebruiken de houtrijping enkel om de syrah wat af te ronden en te 
versoepelen.” 



2015 was voor Erwin een ‘uitzonderlijk mooi millésime’, hij is dan ook heel gelukkig met deze cuvée. 
De beschrijving: donkerrood, paarse rand, mooie viskositeit. Aroma’s: melkchocolade, zuivel, cassis, 
grafiet, rood en zwart fruit, ceder, drop, leer, balsamico-azijn. Smaak: redelijk wat molligheid in de 
aanzet, sappige zuren, veel materie die je ook duidelijk in de tannine merkt. Lange afdronk. 
Eindindruk: nog jong maar met toekomst. Score: 16,1/20; 18€ 

Domaine Chante Cigale  maakt drie rode cuvées : de Tradition, de Vieilles Vignes en het specialleke 
“Cuvée Extrait” (gemaakt  voor het eerst in 2007 met 80% grenache van meer dan 100 jaar oude 
stokken + 20% mourvèdre). Hun Vieilles Vignes (°1996) doet daar niet veel voor onder (70% gren. 20 
syrah en 10 mourvèdre, ook van meer dan 80 jaar oude stokken). En Alexandre maakt ook nog een 
buitenbeentje “ Cicada” genaamd (= latijn voor cigale of krekel), een Vin de France met 80% 
grenache en 20 % carignan, de in Châteauneuf vermaledijde druif. Maar wij proefden de 
Châteauneuf-du-Pape Rouge Tradition 2012, een  blend van 65% grenache, 20% syrah, 
10% mourvèdre en 5% cinsault. Opmerkelijk dus hoe het aandeel grenache het kleinst is in de 
basiscuvée van dit huis. De wijngaarden hiervoor bestemd liggen op de percelen Bois Dauphin, 
Cabrières, Palestor, le Pied Long, Pignan, Roquete en la Tresquoys . Dat zijn lieux-dits met een 
gevarieerd terroir van rotsen, zandstenen en klei bodems. De trossen worden deels ontrist. Na de 
gisting oudert de wijn in foudres, betontanks, oude vaten en demi-muids, van alles wat dus. Slechts 
een klein deel gaat voor 12 à 14 maand in nieuwe eiken vaten. Gemiddeld maakt Alexandre daar 
11 000 kisten van per jaar. Kleur: Intens donkerrood met lichte evolutie. Hoge viskositeit. Aroma’s: 
een neus van rijp fruit, leer, en kruiden. Smaak: elegantie én kracht, ondersteund door aciditeit. Zeer 
lange afdronk. Eindindruk: lange, blijvende herinnering. Score: 16,8/2; 32€ 
Mede afgaand op de enthousiaste reacties in de overvolle zaal werd met deze avond alweer 
bewezen dat de Rhône wijnen pure verleiding in zich hebben, voor een dikwijls zéér aantrekkelijk 
prijskaartje. Bedankt Erwin voor deze ‘eigenzinnige’ wandeling in wit en rood, en graag nog even 
meegeven dat u, beste lezer, alle activiteiten van de Baronie Gent van de Costes du Rhône kunt 
volgen op www.baroniegent.eu en op Facebook. 

 

 
Luc Wieme  

Met dank aan Erwin 

 



 

Foto’s:   wie maakte foto’s die avond??? 

mooie foto van Alexandre (Chante cigale) :  

http://bestcasewines.com/wines/france/rhone-valley/domaine-chante-cigale/ 

Erwin, Francoise en Jérémy : (op de home pagina van closdesfrères.be 

 

 

Château de Montfaucon : op hun website:  



 

 


