Côtes-du-Rhône 2016 Les
Champauvins
Domaine Grand Veneur
Wijn soort
Rood
Oogstjaar
2016
Op dronk vanaf
2019
Inzetbaar tot
2026
Druiven
Garnacha / Grenache, Mourvèdre en Syrah / Shiraz
Flessluiting
Natuurkurk
Verpakking
6 flessen in doos
Wijn en spijs
harde kazen, paddestoelen, stoofschotels en wildgerechten
Proefnotitie
'Les Champauvins' van Domaine Grand Veneur. Een wijngaard die zich letterlijk
maar drie meter van de appellation Châteauneuf-du-Pape bevindt. Aan de andere
kant van de weg liggen zelfs de beroemde wijngaarden van het prestigieuze
Château de Beaucastel! Er is uiteraard geen verschil in klimaat en de bodem van
‘Les Champauvins’ is identiek aan die van Beaucastel. Ook de druivenrassen die
de familie Jaume aangeplant heeft, zijn klassiek voor Châteauneuf, te weten:
grenache, syrah en mourvèdre. Daarnaast is Alain Jaume één van de allerbeste
producenten van de streek. Er is maar één ‘maar’! En dat is dat Les Champauvins
aan de andere kant van de weg ligt, dus niet in de beroemde appellation.
Die unieke combinatie van hetzelfde terroir hebben als Châteauneuf én een topproducent zijn, zorgt ervoor dat 'Les Champauvins' de absolute klasse van een
Châteauneuf-du-Pape biedt voor de prijs van een 'gewone' Côtes-du-Rhône!
De 2016 (een excellent jaar voor de zuidelijke Rhône) is een assemblage van 70%
grenache, 20% syrah en 10% mourvèdre gemaakt in cementen cuves en oude
eikenhouten vaten. Het hout heeft dan ook nauwelijks invloed op de smaak; de
nadruk ligt op het fruit. En dat proef je in deze cuvée met zijn rijk bouquet van
kersen, frambozen en bramen, kruidigheid en pepertje. Vol van smaak, full bodied,
met zwoele, rijpe tannine, en toch elegant met een mooie fraîcheur in de afdronk.
Een absolute klassewijn die Châteauneuf-waardig is. Kan jong op het fruit
gedronken worden maar heeft - zoals de grand vin - een zeer fraai
ontwikkelpotentieel. Bovendien, en dat is helemaal mooi, gecertificeerd biologisch!
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