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Overzicht kazen



1ste wijn en kaas tasting





Het domein Jean-Luc Mouillard is reeds sinds 1991 een familiaal gerund bedrijf. 

Dit wijnhuis heeft over de jaren een mooie expansie gekend en maakt 
tegenwoordig wijnen van 11 hectaren wijngaard verdeeld over drie van de 
lokale appellaties, met name Chateau-Chalon, l’Etoile en Côtes du Jura. 

De wijnen worden bovendien bewaard in een prachtige 16de -eeuwse kelder.

Jean-Luc produceert op dit moment ongeveer 35000 flessen per jaar.
Hij wordt hierbij bijgestaan door zijn vrouw en zijn zoon, die zijn wijnstudies 
succesvol afrondde en onder meer stages deed in Faugères.
 
Naast een zeer mooie crémant produceert de familie wijnen in zowel 
conventionele stijl als in de typische Jura-stijl, met andere woorden wijnen die 
tijdens het rijpingsproces in aanraking komen met zuurstof en dus een oxidatief 
karakter hebben. 

Tijdens het hele proces wordt uitgegaan van het principe lutte raisonnée, 
oftewel pragmatisch duurzaam.
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Kaart met wijnregio’s



Aangezien de prijzen van de wijngaarden in de Côte d’Or 
onbetaalbaar geworden zijn werd er de laatste 10 jaren 
enorm geïnvesteerd in de Beaujolais streek. Deze streek 
heeft hard af te rekenen met een slechte reputatie door hun 
Beaujolais Nouveau campagnes van de jaren 80. 
Tegenwoordig kan je er echter niet meer naast kijken als je 
gastronomisch gaat tafelen, de Beaujolais is aan een 
gestage remonte bezig.

De wijnen uit de Beaujolais worden voor 100% gemaakt van 
de Gamay druif? Een druif die ontstaan is uit de Pinot Noir 
en de Gouais Blanc. Het is een heel delicate druif waarmee 
men wijnen kan maken die zowel fruitig, complex als krachtig 
kunnen zijn. Om kwaliteitswijnen te maken moet men het 
rendement beperken en moet de druif geplant zijn op zeer 
arme gronden zoals de graniet gronden van het noorden van 
de Beaujolais.

Cédric Lecareux, oenoloog van opleiding, was voorheen de 
directeur-wijnmaker van het 200 hectare grote wijndomein 
van Gérard Bertrand in de Languedoc. De tijd was nu 
gekomen om met zijn eigen wijndomein te beginnen. Hij 
koos voor de Beaujolais om twee redenen. Zijn echtgenote is 
afkomstig uit de Beaujolais en Cédric studeerde oenologie in 
Lyon, waar hij wijn heeft leren maken met de Gamay druif.

Als hij de kans ziet om het oude maar verwaarloosde 
wijndomein “Les Capréoles” te kopen aarzelt hij niet lang. 
Het domein is niet minder dan 250 jaar in handen van 
dezelfde familie is gebleven. Het heeft dan ook heel oude 
Gamay wijnstokken (> 80 jaar) die wijnen met een enorme 
concentratie geven. Het domein behoort tot de appellatie 
Régnié, één van de 10 Crus van de Beaujolais. Andere 
bekende Crus zijn Saint-Amour, Côte de Py, Brouilly, 
Julienas…

Cédric Lecareux werkt volledig 
biologisch en is volop bezig om zich in 
de Biodynamie te verdiepen. De wijnen 
van Domaine les Capréoles die wij dit 
jaar zullen laten proeven zijn de cuvées 
Régnié “Diaclase” en Régnié “Sous la 
Croix”.

Beaujolais





Bordeaux : Listrac



Cru Bourgeois Superieur

Ch. Cap Léon Veyrin behoort al sinds 1810 toe aan de 
familie Meyre. Nu is het de zesde generatie, Nathalie en 
Julien Meyre, die hun vader Alain Meyre opvolgen.
Het terroir, 15 ha groot, is één van de historisch mooiste van 
Listrac.

Nathalie en Julien hebben beide oenologie gestudeerd en 
passen hier de nieuwste technieken toe, met respect voor de 
tradities van hun vader. 

Dit brengt de wijn op een nog hoger niveau dan vroeger. Ch. 
Cap Léon Veyrin is ook een echte bewaarwijn. 
Wij proefden op het château een 1943 die nog steeds fris 
was! 
De wijnen worden nu wel niet meer gemaakt om zo lang te 
bewaren, maar Ch. Cap Léon Veyrin is het lekkerst een 
achttal jaar na oogstdatum! 

Gelukkig is de familie Meyre zeer bescheiden en houden ze 
hun prijzen laag.
Deze wijn is in ons assortiment ongetwijfeld de goedkoopste 
en interessantste prijs-kwaliteitsgewijs. 
Lees ook ons commentaar op Ch. Julien, een andere 
klassewijn uit Haut Médoc, ook van de familie Meyre.

Ch. Cap Léon Veyrin 2016 heeft een nooit geziene 
concentratie van rijp fruit met een enorme precisie en goede 
frisheid. Deze zeer intense Listrac kan de vergelijking aan 
met veel Grand Cru Classés uit de Médoc. 
Ook na luchtinname explodeert de wijn nog verder. 
De afdronk is zeer lang, intens, fruitig en sappig. 

Deze wijn rijpt op 80% nieuwe eik. 
Voor de prijs hoeft u deze topper zeker niet te laten.

Algemene info:
Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 35%, Petit Verdot 5%



1ste wijn en kaas tasting



1ste wijn en kaas tasting



Dit is een monocépage wijn van de trousseau druif. 
De wijnmaker houdt het rendement voor deze wijn zeer laag tot 
20hl/ha. 
De wijn wordt gevinifieerd bij lage temperatuur en ondergaat 
schilmaceratie voor 10 dagen met délestage en remontage. 
Dit geeft een lichtgekleurde, lichtvoetige wijn boordevol rode 
fruitaroma’s en minerale toetsen. 

Jura



Jean-Luc Mouillard Côtes du Jura Trousseau 2020 Rouge

Ideale rode wijn bij visgerechten. Kan bovendien ook zeer goed koel gedronken worden..

In de wijngaarden telen de makers enkel biologisch. Dat resulteert in prachtige wijnen die met liefde en respect voor mens en dier 
zijn gemaakt. De bodem wordt subtiel bewerkt, waarbij gras wordt aangeplant om het ecosysteem in stand te houden. 

Het snoeien van de wijnstokken en het bladerdakbeheer gebeurt secuur en de druiven van de verschillende percelen worden apart 
gevinifieerd om het terroir volledig tot expressie te laten komen.





La Long Bec 2020  Blanc 
(Appellation Touraine Chenonceaux)

Appellation : Touraine Chenonceaux
Cépage : 100% sauvignon
A boire : Déguster frais (8°C) pour l'apéritif ou pour 
accompagner bar ou turbo grillés, coquilles saint-
Jacques, fromages à pâtes cuites afinées

Millésime 2020 :
       2 étoiles au Guide Hachette des Vins 2023;
Millésime 2018 :
       médaille d'argent au Mondial du Sauvignon. Loire : Tourraine
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Het domein van Léon Boesch ligt in het hart van het 
natuurreservaat Ballons des Vosges. 

Gerard en zijn zoon Matthieu bezitten 14,5 hectare 
wijngaard, waarvan 2,7 hectare de classificatie Grand 
Cru Zinnkoepflé heeft. 

Sinds 1640, al 11 generaties lang maakt de familie 
Boesch wijn. 
Deze Les Fous wordt gemaakt van 100% 
gewürztraminer. 

De stokken zijn tussen de 20 en 30 jaar oud en 
groeien op wijngaarden die zuidwest georiënteerd zijn 
op kalk en zandrijke bodems. 
Halverwege september begint de oogst voor deze 
riesling druiven en wordt geheel handmatig geplukt. 
De alcoholische fermentatie vindt plaats in gebruikte 
foudres (grote eikenhouten vaten) door inheemse 
gistculturen. 

Daarna laat Matthieu de wijn verder rijpen op zijn fles tot 24 augustus het volgende jaar. 
In totaal zijn er 10763 flessen gemaakt van deze wijn.

Alsace



Chablis



Le Domaine d'Henri est une entreprise familiale fondée en 1695 par Louis Laroche.
À la fin des années 1960, le descendant Henri Laroche cède les six hectares de vignes à son fils Michel Laroche, qui en est toujours 
propriétaire. Avec l’aide de sa famille, il gère aujourd'hui 23 hectares sur 4 appellations dans le Chablis. 
Avec en plus 5 hectares de vins dits ‘de négoce’. La famille Laroche produit deux gammes de vins et 7 labels. 
Les Allées du Vignoble est une sélection de parcelles appartenant au Domaine d’Henri, complétée par des raisins soigneusement 
sélectionnés auprès d’autres vignerons pour le Petit Chablis et le Chablis. L'autre label est Le Domaine d'Henri. 
Il s’agit d’une sélection des meilleures parcelles pour les Chablis Saint Pierre, Chablis 1er Cru Troesmes, Chablis 1er Cru 
Fourchaume, Chablis 1er Cru Homme Mort Vieilles Vignes et Chablis 1er Cru Fourchaume Heritage. 
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WIT ROOD
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PRIJSLIJST



BEOORDELING
Geef voor uzelf aan welke kaas er bij welke wijn past



We bedanken 
Didier voor deze 

mooie  presentatie
en zijn deskundige 

uitleg over deze 
heel goede wijnen.
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