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Bourgogne is een smeltkroes van mediterrane invloeden uit het zuiden, continentale uit het
noorden en Atlantische uit het westen. Deze bijzondere geografische ligging zorgt ervoor dat
Bourgognewijnen uniek zijn. Met deze proefavond wordt een tipje van de sluier opgelicht hoe
uitzonderlijk deze witte wijnen kunnen zijn.
Deze wijnen worden vaak geïmiteerd, maar zelden geëvenaard. De druif chardonnay dankt zijn
wereldfaam aan de kleppers van wijnen die ze voortbrengen. Tijdens deze proefavond
degusteerden we diverse witte Bourgognes. Naast zeven gekende wijnen, verspreid over de
diverse regio’s, werden onze smaakpapillen ook nog geprikkeld door een blindganger. Velen
konden deze plaatsen, maar meestal toch niet de herkomst herkennen.
Uiteindelijk dronken we erg lekkere chardonnay wijnen, zowel uit de Côtes Chalonnaise, uit de
(mineralige) Côtes Mâconnaise, maar de beste kwamen uit de regio Côtes de Beaune,
voornamelijk van de herkomst Chassagne-Montrachet.
Proefnotities: Luc Hofkens
1. Joseph Drouhin, Côtes Chalonnaise, Rully, 2015

Chardonnay

Kleur

: helder, intens, bleekgoud

Geur

: vol voor en nog breder na walsen, romig, tropisch fruit (ananas, meloen),
karamel en butterscotch (boterbabbelaar), hout (eikachtig), mineralen en veel
terroir (kalk), echt belovend

Smaak

: volle smaak en mooie zuur/zoet balans, romige aanzet, lekkere frisse zuurtjes,
boterachtig, lekkere, volle smaak

Afdronk

: lang, romig met lekkere zuurtjes, erg goed verweven

Beoordeling

: lekkere starter, goed verweven balans, lichte goed verweven eiktoets, typische
chardonnay van de regio Côtes Chalonnaise

Score

: 15,3/20

2. Weingut Jülg Sonnenberg Trocken, Pfalz, Schweigener Sonnenberg QBA, 2017
Chardonnay

Kleur

: helder, intens, geelgroen

Geur

: gematigd, wat gesloten, na walsen iets breder, lijkt bij de eerste geur geen
chardonnay neus, groene appel, mandarijntjes, stekelbes, wel veel mineraliteit
en terroir (met krijt/kalk), fijne neus

Smaak

: evenwichtige zuur-zoet verhouding, fijne zuurtjes, subtiel en elegant met een
zekere fraîcheur, rijpe appel en mineralige indruk van kalk en krijt

Afdronk

: kort tot gemiddeld, veel mineralen, fijn

Beoordeling

: fijne, lekkere wijn, maar geen ‘uitblinker’ in vergelijking met de eerste wijn;
uiteindelijk is dit dus de blindganger, door velen herkend, maar deze konden
dan meestal toch niet de herkomst bepalen

Score

: 14,2/20

3. Jacques Saumaize Les Creuzettes, Côtes Mâconnaise, Pouilly-Fuissé, 2014

Chardonnay

Kleur

: helder, vol tot intens, citroengeel

Geur

: vol voor en breder na walsen, subtiel exotisch fruit (ananas, meloen), rijpe
appel (banaanappel), abrikoos, lichte houttoets (toast, vanille), hazelnoot,
kruiden en een massa mineralen (graniet, kalk, krijt)

Smaak

: goede evenwichtige, mooie balans, smaak blijft minder lang duren, verweven
hout, fijne en veel mineraliteit, nogal wat verschillen bij de diverse tafels

Afdronk

: gemiddeld, citrus, houttoets en mineralen

Beoordeling

: er zijn nogal wat tegenstellingen bij de diverse proevers en na uitwisselen
en proeven van de diverse flessen blijken er toch heel wat verschillen te zijn

Score

: 14,8/20

4. Domaine Carrette Les Crays, Côtes Mâconnaise, Pouilly-Fuissé, 2016

Chardonnay

Kleur

: helder, intens, bleekgoud

Geur

: vol voor en na walsen, eerder een oxydatie neus (gist, bier sherry), appelsap
en -moes, banaan, wat grassig, voor de meerderheid minder aangenaam

Smaak

: evenwichtige zuur-zoet balans, maar eerder strakke zuren, karamel, kruiden,
appelmoes, toast, mineralen, ook in de mond een zekere oxydatie toets

Afdronk

: gemiddeld, toast, sherry en mineralen

Beoordeling

: idem zoals wijn 3. nogal wat tegenstellingen en voor de meesten is de
oxidatie toets wat te veel, lost de verwachtingen minder in (ook nu weer wat
verschillen tussen de diverse flessen)

Score

: 12,2/20

5. Bret Brothers Domaine La Soufrandière, Côtes Mâconnaise, Pouilly-Vinzelles, 2015,
Chardonnay

Kleur

: helder, intens, strogeel

Geur

: gematigd tot vol voor en na walsen vol, fruit (citrus, geel fruit, peer), groene
appel, kruiden, frangipane, toast, lichte oxydatie toets, erg strakke neus,
subtiel, elegant, een bom aan mineralen en terroir, verrukkelijke complexiteit

Smaak

: evenwichtige zuur-zoet balans, rijpe zuren, strakke aanzet en dan zeer
mondvullend, lekker, lost de verwachtingen van de neus volledig in, mooi

Afdronk

: erg lang, fris, fruitig en enorm veel mineralen (graniet, krijt)

Beoordeling

: biodynamische wijn, strak en complex, zeer mineralig, typisch voor de Côtes
Mâconnaise, de gebroeders Bret laten de terroir spreken in deze lekkere wijn

Score

: 15,4/20

6. Domaine Rapet Père & Fils Le Clos du Village, Côtes de Beaune, Pernand-Vergelesses 1e
Cru, 2013 Chardonnay

Kleur

: helder, vol tot intens, bleekgeel

Geur

: vol voor en intens na walsen, exotisch en citrus fruit, mineralen (krijt), groene
appel, lactisch, toast/vanille en gerookt (fumé), karamel en nootjes, al beetje
tertiair/dierlijk (stalgeurtje), licht plantaardig, aangenaam, breed en belovend

Smaak

: evenwichtig met mooie zoet/zuur balans, stevig mondvullend en strakke zuren,
romig, exotisch en citrus fruit, veel mineralen, houtachtig maar niet te, ook in
de mond complex en lekker fijn

Afdronk

: lang en lekker, exotisch en citrus fruit, hout en mineralen, toetsje van lekkere
vattannines

Beoordeling

: erg lekkere en typische Côtes de Beaune, subtiele, fijne, maar ook complexe
chardonnay, heerlijke genietwijn

Score

: 15,6/20

7. Domaine Jouard Vincent & François Vieilles Vignes, Côtes de Beaune, ChassagneMontrachet, 2015 Chardonnay

Kleur

: helder, intens, citroengeel

Geur

: vol voor en intens na walsen, tropisch fruit, geel en wit fruit, karamel, amandel
vanille/toast (mooi verweven hout), wat floraal, lichte zoete toets/romig,
kruiden, veel mineralen (kalk en silex), super belovend, complex met finesse

Smaak

: perfect evenwichtig, volledig in balans, mondvullend, licht mollige aanzet maar
niet echt te vettig (lichte botertoets), frisse en aangename zuren, alles zit echt
mooi verweven in elkaar, complex en rijk, maar met enorm veel finesse

Afdronk

: lang en vol, smakelijk, frisse zuurtjes, zeer goed verweven hout, mineralen

Beoordeling

: dit is wat we verwachten van een goedgemaakte Côtes de Beaune, vol en
keilekker, breed en subtiel, genieten, complex maar tegelijkertijd zachte
finesse, grootse wijn, hoge score, is uiteindelijk een Chassagne-Montrachet
(waar de bodem harde kalksteen is, bedekt met kalkhoudende klei vermengd
met silex), blijkt uiteindelijk gemiddeld de best scorende wijn van de avond

Score

: 17,3/20

8. Domaine Vincent Latour Les Benoîtes, Côtes de Beaune, Chassagne-Montrachet, 2013
Chardonnay

Kleur

: helder, intens, bleekgoud

Geur

: intens voor en na walsen, uitbundig, tropisch fruit en citrusfruit, rijpe peer,
lichte oxydatie toets, boter, romig/lactisch, kruiden (laurier), noten, mineralen
zeer breed en complex, maar ook evenwichtig en met finesse, erg belovend,
kortom een erg brede, toch subtiele chardonnay neus

Smaak

: mooi evenwichtig, perfect in balans, frisse zure aanzet, dan lactische
zoettoetsen, mondvullend, sappig, weerom mooie vattannines, veel fruit
(tropisch en citrus), mineralig, zeer complex, rijk maar ook met finesse

Afdronk

: lang tot aanhoudend, vol, frisse zuren, amandel, aangenaam bittertje

Beoordeling

: zeer lekkere, grootse wijn, breed, genietwijn,
er is discussie welke de lekkerste wijn is, maar de laatste twee liggen erg dicht
bij elkaar, ook typische Côtes de Beaune, weerom een Chassagne-Montrachet

Score : 16,8/20

