Château Tauzies 2006

Notities Gaillac
De wijnen uit de Gaillac zijn er in alle mogelijke stijlen. Variaties zijn
er door het gebruik van een breed scala aan druivenrassen, in de eerste plaats. En dan het terroir, waarbij we grote verschillen zien, zoals
in het artikel wordt beschreven. Daarnaast natuurlijk de stijl van
wijnmaken; wordt gekozen voor klassiek, waarin de druiven en terroir
spreken, of voor modern, meer op het fruit gemaakt, meer op techniek, of wellicht gepolijst met veel hout. Gaillac is als wijn misschien
niet spectaculair, maar goede Gaillac heeft wél een heel eigen karak-

Perlé

La Croix des Marchants

Château Tauziès, Prestige 2006
14 pnt

appel en peer, lichte pareling, niet helemaal
droog, fris en opwekkend

Cave de Labastide

14 pnt

Château des Hourtets 2003

13 pnt

goede levendigheid, zuren en bitters, veel
appel, strak, streng

Domaine de Vaysette 2006

13 pnt

exotisch, honing, smaakvol, amandel, lichte
zoetimpressie, die niet stoort

exotisch, veel zuren en appel, frisse stijl, iets
scherp in de finale

Domaine des Rhodes

Rood

13.5 pnt

appel, frisheid, sap, ongecompliceerd, redelijk
droog, aangename pareling

Domaine de Pialentou,
Gentilles Pierres 2005

Wit

romig en sappig, kersen en vanille, levendig,
duidelijk hout, toch in harmonie

Château Vigné Lourac,
Le V. (Sec Fut) 2005

15 pnt

vanille, honing, peer en limoen, bloemen, niet
te veel hout, in balans

Domaine Al Couderc 2006

14.5 pnt

peer en perzik, limoen en citrus, krachtig,
diepgang, frisse zuren

Château Vigné Lourac,
Vieilles Vignes 2005

15.5 pnt

Château Vigné Lourac,
Vieilles Vignes 2005

fruit en sap, rijpheid in de aroma's, hier romig,
mooi kersen en pruimen

15 pnt/15.5

room en sap, kersen en vanille, kruidigheid,
intens, sap, stevige tannines

14 pnt

14.5 pnt

kersen en een hint van paprika, karamel en
koffie, goede zuren en sap

Domaine d'Escausses,
Des Drilles 2006

14.5 pnt

kersen en bessen, romigheid, sap, wat stevige
tannines, wijn met karakter

14.5 pnt

zwoelheid, frisheid en sap, lekker, goed
gemaakt, afgerond door het hout

14.5 pnt

zoet fruit en chocola, heftig in geur en smaak,
kruiden, zuren, tannines, iets overrijp

Larroze 2005

Domaine de Labarthe, Sec 2007

kersen en vanille, niet superdiep, goede frisheid, niet te veel hout, romig

acacia, zacht, lichtvoetig, appel, peer, in balans,
opwekkend

l'Enclos des Braves 2005

Château Lastours, Les Graviers 2006 14 pnt

eigenzinnig, elegante stijl, hint van plantaardigheid, maar niet onrijp, mooi afgerond

peer en perzik, frisheid, appel, bloemen, aangenaam glas, goede zuren

Domaine de Gineste 2005

15 pnt

15 pnt

14.5 pnt

krachtige smaak, mooi klassiek en fris nog,
kersen en een lichte kruidigheid, goede zuren
en sap, krentjes, laurier

Château de Rhodes,
Chevalier de Rhodes 2004

kersen en bosbessen, stevigheid en zuren,
kracht, romigheid, duidelijke tannines

strakke stijl, mineraling en fris, appel en wat
citrus, stevig, tikje streng

Vignerons de Rabastens,
Raimbault 2005

La Colombarié,
Bouton Larroze 2005

Baron Thomières, Tradition Sec 2006 14 pnt

sappig en fris, een mooie mix tussen frisheid
en kruidigheid, zwoel fruit en zuren

gaillacstijl, rozijnen, wat honing, goede kracht,
smaak vol

Domaine de Rhodes 2004

Domaine des Térisses,
Grande Tradition 2006

14 pnt

13.5 pnt

heel gaillac, stenig, mineralig, niet zozeer op
het fruit, eigenzinnig

Château Tauziès 2006

13.5 pnt

gesloten, stevigheid, zuren, niet slecht, maar
vrij strak

Cave de Técou, Evasion Sec 2006

15 pnt

heel rijpe stijl, iets vermoeiend, maar wel sap
en fruit, vanille, toast, gepolijst

bloemen, acacia, honing, peer en appel, goede
zuren, iets room

L'Enclos des Braves 2006

15 pnt

13.5 pnt

droog, appel, stenig, mineralig, minder op het
fruit, streng

Domaine Rotier, Renaissance 2005

15 pnt

La Croix des Marchands,
Secrets du Ch. Pavié 2002

Château des Hourtets 2003

14 pnt

aparte wijn, licht gerijpt, maar toch wat zuren
nog, pruimen, stevigheid, zuren, aardig, maar
niet de top

15 pnt

kersen en bosbessen, bramen, sap en frisheid,
levendig, tikje streng en zuur

Château Lastours
Vinoblesse

Doux

Domaine de Labarthe
Het Wijnrek

Domaine Carcenac 2005

13.5 pnt

fruitige stijl, maar ook apart, zwarte kersen,
mineraligheid en zuren, drop en zoethout,
maar in de finale best streng en zuur

Domaine Carcenac,
Jadis Futs de Chenes 2005

meer diepte, kracht en zoet hier, mango en
abrikoos, confiture, sinaasappel en honing,
mooi breed en krachtig, intens zoet

Cave de Técou, Fascination 2006

14.5 pnt

mooi zoet, heel exotisch, abrikozen, mooi sap
en fruit, niet te zoet of te zwaar, sappig, mist
iets zuur

13.5 pnt

lichtere stijl met een belletje, open, wat ouderwets, zuren, wat sap, niet slecht, maar geen
echte diepte

Château Lastours, Speciale 2002

15 pnt

13.5 pnt

open, sappig en fruitig, ongecompliceerd en
fris, gemakkelijk in zijn fruit, aangenaam

Domaine Al Coudere,
Las Combes 2004

Domaine Rotier, Renaissance 2006

13.5 pnt

lichte plantaardigheid, kruiden, stevigheid, iets
aan de slanke kant, licht gerijpt, netjes

13.5 pnt

veel zuren, streng, niet zoveel n rijkdom, toch
niet slecht, maar mineralig, fris, met wat
zuren en stevigheid

Domaine d'Escausse,
La Vigne Galante 2006

14 pnt

frisheid, abrikoos, perzik, passievrucht, daardoor meer zuren, maar mist wat diepte en
écht zoet

Domain de Gayssou 2006

Château de Rhodes
Weterings Wijnen

Château Maresque
Car l’eau; D.R. Trading; Chez Paul Vins;
Bacchus Wijnkoperij; Le Cep de Vignes
Domaine de Gineste
Car l’eau
Domaine Al Couderc
Car l’eau
Domaine d'Escausses
Car l’eau

14 pnt

lichtere stijl, mango, exotisch fruit, peer en
abrikoos, aangenaam zoet, maar ook niet de
superspanning van iets groots

à vendre!

14 pnt

Château Maresque 2005

Domaine Vaysette 2005

13 pnt
Domaine de Labarthe 2006; Château
Lécusse 2005; Domaine des Terrisses,
Terres Originelles 2002 ; Château Vigné
Lourac, Le V. 2004

14 pnt

aangenaam zoet fruit, kersen en pruimen,
lichte stijl, maar goed in zijn fruit, veel frisheid,
goed sap, goed gemaakt

14 pnt

kersen en pruimen, goede zuren en sap, zacht,
goed fruit en goede tannines

15 pnt

Cave de Técou, Evasion 2006

Domaine Rotier
Vintage Wijnen

geen gemakkelijke wijn, veel zuren en stevigheid, karakter, geen slecht glas, veel tannines,
appelzuren, toch wel goed, maar minder
toegankelijk

redelijk glas, iets gerijpt, kruiden, stevigheid,
kersen, zuren, blijft frisheid houden, maar iets
slank

elegante en frisse stijl, kersen, vanille, kersen,
zacht, wat zuren na, lekker

Importeurs:

14.5 pnt

klassieke stijl, kersen en frisheid, bramen en
bosbessen, stevigheid, zuren, bitters, iets lichte
finale

14 pnt

13.5 pnt

14.5 pnt

15 pnt
Château Lecusse 2001

Baron Thomière 2006

goed in zijn fruit, kersen en frisheid, elegantie,
lichtvoetig, open, opvallend ook in zijn zuren
en mineraligheid

Château de Tauzies 2006

elegante stijl, zuren en stevigheid, tannines,
iets slanke finale

Château Chaumet Lagrange,
Rêverie d'Automne 2006

4 pnt

Château Chaumet-Lagrange,
Tradition 2005

Domaine de Gineste 2003
Domaine de Pialentou,
Gentilles Pierres 2004

14.5 pnt

hout flink present, koffie, kruiden, stevigheid,
wat pruimen en drop, vanille, lekker glas, smakelijk

Domaine D'Escausses 2006
15.5 pnt

appel, streng, zuren, citrusfruit, strakke smaak,
gesloten, goede lengte

Vignerons de Rabastens,
Rimbault 2006

74

ter, met wijnen die strak van stijl zijn, met frisheid, is elegant en
opwekkend. De streek verdient daarom aandacht. Hij beantwoordt
ook aan de roep om lichtere wijnen, met minder alcohol. In het algemeen is het een streek die voor rode wijnen interessanter is dan voor
wit. De witte wijnen kunnen in een aantal gevallen wel érg streng
uitvallen. Bij rood zien we heerlijke wijnen, eigenzinnig, stevig, maar
met goed fruit en wat stevige tannines. De wijnen zijn ter plekke
geproefd door Ronald de Groot in een blinde proeverij.

14 pnt

iets meer onrijpe en vegetale tonen, wat koffie,
kruiden, stevigheid, mist iets fruit ten opzichte
van de andere

Cave de Labastide,
Ch. Clos Labastide 2005

14 pnt

sap en fruit, lichtere stijl, aangename elegantie
en frisheid, bramen en bessen, open en vrij
gemakkelijk

pure wijnbeleving in de

Provence...

Altijd al gedroomd van
een Provençaalse MAS
met eigen wijndomein?
www.masdeprovence.nl
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