
Voorverkoop
OkhuysenMAISON VERGET

In 1990 start Guffens een voor die tijd zeer vooruitstrevend handelshuis: Maison Verget. Het kopen 
van most is in de Bourgogne een oud gebruik, maar het instrueren van de boeren over hoe het 
land te bewerken en het oogsten van de druiven met eigen troepen op een door jezelf gekozen 
moment, was dat niet. Het wordt echter wel de sleutel tot succes voor Verget. Vanaf het begin maakt 
dit handelshuis wijnen van een niveau dat maar weinig domeinen halen. Het grootste potentieel ziet 
Guffens overigens in de Mâconnais, waar hij tegenwoordig de meeste druiven koopt. 

DOMAINE GUFFENS-HEYNEN
In 1979 starten Guffens en zijn vrouw Maine, zonder enige ervaring van importantie, maar ook 
zonder remmingen, een klein domein dat al snel zou uitgroeien tot een van de topdomeinen van 
Frankrijk. Zowel in de wijngaard als in de kelder wordt met een enorme toewijding en kundigheid 
gewerkt, waarbij hun enige drijfveer het maken van de allerhoogste kwaliteit is. Niet voor niets 
ontvangt het domein in het jaarboek van La Revue du Vin de France al sinds vele jaren de maximale 
drie sterren!

CHÂTEAU DES TOURETTES
In 2007 kopen Jean-Marie en Maine Guffens het Château des Tourettes in de Lubéron, in de Alpes-
de-Haute-Provence. Ze voelen zich aangetrokken tot de oogverblindende schoonheid van de 
omgeving, maar zien ook de grote mogelijkheden die de wijngaarden hier hen bieden; ondanks de 
warmte zorgt de hoge ligging (tussen 400 en 500 meter) voor de nodige afkoeling. De bodem is 
hoogwaardig, met grote delen kalk. Net als op Domaine Guffens-Heynen draait het daarnaast om 
oog voor detail en een compromisloze aanpak. 

Voorverkoop Jean-Marie Guffens 2016
Mei 2017

Jean-Marie Guffens is een eigenzinnig 
wijnmaker die vooral naar zichzelf luistert.  
Ook in 2016 weigert hij zich te conformeren 

aan de rest van de Bourgogne, waar op veel 
plekken de prijzen de pan uit zullen rijzen. 
De productie was in een groot deel van de 
Bourgogne namelijk klein tot zeer klein door 
opeenvolgende vorst, regen, meeldauw en 
hagel. Ondanks de beperkte hoeveelheden en 
de hoge druivenprijzen, waarvan Guffens met 
Verget afhankelijk is, zal hij prijsverhogingen 
tot het absolute minimum beperken. “Gewoon, 
omdat de wijnen niet echt een prijsverhoging 
ten opzichte van de voorliggende millésimes 
verdienen.” De kwaliteit van de wijnen in 2016 
(we proefden de wijnen twee maal, in januari en 
april) is overigens onberispelijk, waarbij vooral de 
wijnen uit Saint-Véran dit jaar in het oog springen; 
wat een schoonheden!

Zomaar een buurman zegt na de oogst tegen 
Guffens: “U heeft geluk gehad met het mooie 
weer.” Antwoord Guffens: “Het mooie weer was 
er voor iedereen, u had slechts uw druiven wat 
langer moeten laten hangen.”

Dit is direct de kern van 2016. Vanwege het 
grillige weer in het voorjaar en de zomer, durfden 
niet veel boeren de weinige druiven die ze 
hadden voldoende lang te laten doorrijpen. Er 
werd vaak te vroeg geoogst. Guffens deed dit 
niet. Hij wachtte op volledige rijpheid en werd 
beloond met een stralende nazomer.

Jean-Marie Guffens is niet alleen een 
geweldige wijnmaker, hij is tevens een 

unieke persoonlijkheid. Zoals hij zelf 
aangeeft is zijn ego groot, maar 
minder groot dan zijn talent. Hij vindt 
het tegelijkertijd niet belangrijk om 
bewonderd te worden, maar wil vooral 
geliefd zijn om de wijnen die hij maakt. 
Zelf kan de eigenzinnige wijnmaker 
lyrisch worden van een oudere wijn, die 
zich op prachtige wijze heeft ontwikkeld. 

“Wijn is iets voor ergens anders en later.” 
Zijn eigen wijnen – dat is voor hem logisch 

– herkent hij altijd terug. Toch knap als je 
per jaar meer dan dertig verschillende wijnen 

maakt.

“Wijn is iets voor ergens 
anders en later.”

STANDAARD VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiervoor 
verwijzen wij u naar onze website: okhuysen.nl/voorwaarden.

Okhuysen wijngarantie:
Is een wijn kwalitatief niet in orde, dan wordt deze door ons retour genomen 
en krijgt u desgewenst een creditnota of uw geld terug. Voldoet een wijn om 
andere redenen niet aan uw verwachting, dan nemen wij de ongeopende 
flessen van u retour en ontvangt u voor deze retourflessen van ons een 
creditnota of uw geld terug.

Looptijd aanbieding:
Duurt zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 30 juni 2017.

Uitgestelde levering:
We nemen contact met u op, zodra de wijn beschikbaar is. Naar verwachting 
begin/ medio 2018.

Ter aanvulling op de standaard voorwaarden gelden daarnaast de volgende 
bijzondere bepalingen:

BOVENDIEN GELDEN VOOR DEZE AANBIEDING DE VOLGENDE 
VOORWAARDEN

Prijzen:
De speciale voorverkoopprijzen zijn per fles inclusief BTW en gebaseerd 
op een afname per verpakkingseenheid van 6 flessen van één soort (tenzij 
anders aangegeven). De prijzen komen niet in aanmerking voor aanvullende 
kortingen. Om gebruik te kunnen maken van de in deze brochure vermelde 
aanbiedingsprijzen is de datum van ontvangst van uw betaling bepalend. 

Onder verwijzing naar de looptijd van deze aanbieding en de betalings-/
reserveringsvoorwaarden (zie hieronder), dient uw betaling uiterlijk 14 juli 
2017 door ons ontvangen te zijn. 
Bij betalingen nadien gelden aangepaste tarieven.

Betaling/reservering:
Vanwege de zeer speciale prijsstelling ontvangt u de factuur van deze 
voorverkoop vooraf. Deze factuur is tevens de officiële bevestiging van uw 
aankoop. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur. 
Per bank: ING Bank te Haarlem NL56INGB 0670813958.
Zodra uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw reservering definitief.

Verzendkosten:
Het bedrag van de verzendkosten zal gefactureerd worden op het moment 
van uitlevering. Wanneer u op het moment van uitlevering van uw wijn deze 
combineert met een reguliere bestelling, waarbij u voldoet aan de voorwaarden 
voor kosteloze levering, vervallen uiteraard deze verzendkosten.

Accijnstarieven:
In de prijzen zijn de huidige tarieven van accijns doorberekend. De wijnen 
worden pas veraccijnsd bij uitlevering. Mochten deze tarieven wijzigen voordat 
de wijnen aan u zijn uitgeleverd, dan behouden wij ons het recht voor deze aan 
u door te berekenen. Eventuele wijzigingen in het B.T.W.-tarief zijn hierop niet 
van toepassing.

Contactgegevens Okhuysen:
t 023 531 22 40
f 023 532 48 15
e vineus@okhuysen.nl

Guffens houdt 
Bourgogne
betaalbaar!

Maison Verget
Domaine Guffens-Heynen
Guffens aux Tourettes

Louis Kat en Jean-Marie Guffens



11  2016 Bourgogne blanc ‘Terres de Pierres’
Jaarlijks een wisselende assemblage van enkele van de mooiste 
terroirs uit de Mâconnais. Voor 2016 bestaat de basis uit Viré-
Clessé, aangevuld met Pierreclos. Om het frisse karakter van de wijn 
maximaal te behouden, kreeg slechts een deel een opvoeding op 
hout. De rest rijpte ‘sur lie’ op liggende roestvrijstalen tanks, voor 
mineraliteit en frisheid. Een verrukkelijke wijn, met een sappig rijp 
fruit, een mooie concentratie en uitstekende, verkwikkende zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2022
Voorverkoopprijs: € 13,95 (€ 17,50)

12  2016 Meursault ‘Les Clous’
Een hoger gelegen perceel, rijk aan stenen en dicht op de 
moederrots. De wijn werd gemaakt en opgevoed op eikenhouten 
barriques. De neus geurt naar briochebrood, bloesem, witte 
bloemen en ook wat vanille. In de smaak heeft de wijn een mooie 
vulling en rondeur, met een klein vetje. Harmonieuze zuren geven 
de wijn frisheid en balans.
Op dronk: tussen 2019 en 2025
Voorverkoopprijs: € 47,50 (€ 62,50)

13  2016 Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puits
De hoogst gelegen akker van Puligny, nabij het gehucht Blagny, 
geeft druiven met een uitstekende mineraliteit en zuurgraad. De 
wijn werd gemaakt en opgevoed op eikenhouten barriques. De 
geur bezit tonen van peer en perzik, wat citrusfruit en een lichte 
toast. De smaak is zuiver en intens, en bezit een frisse mineraliteit.
Op dronk: tussen 2018 en 2026
Voorverkoopprijs: € 59,50 (€ 78,00)

DOMAINE GUFFENS-HEYNEN, BOURGOGNE
Op zijn eigen domein waren de geoogste hoeveelheden relatief 
goed te noemen. Dat wil zeggen, iets boven het lage gemiddelde. 
Guffens oogstte nog later dan hij voor Verget deed en bovendien 
in meerdere plukrondes, waarbij alleen optimaal uitgerijpte druiven 
werden geoogst. De druiven waren perfect!

14  2016 Mâcon-Pierreclos ‘En Crazy’
Gemaakt van druiven van jonge aanplant en de beste perswijn van 
de topwijngaarden. Een verrukkelijke wijn, met een geweldige prijs-
kwaliteitverhouding. Een mooie complexe geur met nuances van 
mineralen, gele vruchten, citrusvruchten, bloesem en honing. De 
smaak is mooi geconcentreerd, fris, vol leven en zeer zuiver.
Op dronk: tussen 2019 en 2024
Voorverkoopprijs: € 24,50 (€ 31,00)

15  2016 Mâcon-Pierreclos ‘Le Chavigne’
“La légerté d’être.” De wijn is heeft iets luchtigs, iets ongrijpbaars. 
Hij zweeft door je mond. Dat maakt hem zo ongelooflijk mooi. 
Le Chavigne is het absolute toonbeeld van waar Guffens-
Heynen voor staat, terwijl deze grootse wijn een geweldige 
prijs-kwaliteitverhouding blijft houden. Het perceel is gelegen op 
het zuidwesten en kent een hellingshoek van wel 40%. Machines 
kunnen niet worden ingezet en alles gaat hier met de hand. Bij het 
persen wordt alleen het eerste vrijgekomen sap gebruikt, zonder 
perswijn. De wijn vergist voor 100% op barriques, gevolgd door een 
opvoeding ‘sur lies fines’ gedurende acht maanden. Een wijn vol 
spanning en kracht, met veel intensiteit en elegantie. Top!
Op dronk: tussen 2020 en 2028
Voorverkoopprijs: € 27,90 (€ 35,50)

16  2016 Mâcon-Pierreclos ‘Tri de Chavigne’
Ook in 2016 is dit een overweldigende wijn en een favoriet van 
Jean-Marie! Blinkt Le Chavigne uit in elegantie, bij de Tri de 
Chavigne draait het om kracht. De druiven komen van het plateau 
en werden in drie verschillende ‘tris’ pas laat geoogst. De wijn 
vergistte en rijpte op barriques, met een opvoeding ‘sur lies 
fines’. Deze topselectie van Le Chavigne valt op door zijn enorme 
complexiteit, concentratie en opulentie. Prachtig mineraal en in het 
bezit van harmoniërende zuren. Een geweldige wijn!
Op dronk: tussen 2020 en 2030+
Voorverkoopprijs: € 34,90 (€ 44,50)

17  2016 Mâcon-Pierreclos ‘Le Chavigne 
Juliette et les Vieilles’
In 2016 creëerde Guffens voor het eerst deze uitzonderlijke nieuwe 
cuvée. Het is een perceel, Juliette genaamd – bestaande uit een 
arme, stenige grond -, dat in 2003 deels nieuw werd aangeplant 
en geassembleerd werd met de zeer oude nog staande stokken. 
Het resultaat mag er zijn: een prachtige complexe wijn met een 
exceptionele concentratie, een hoge zuurgraad, een grote puurheid 
en rijkdom. Onwaarschijnlijk mooi!
Op dronk: tussen 2019 en 2028
Voorverkoopprijs: € 37,50 (€ 49,00)

18  2016 Saint-Véran ‘Cuvée Unique’
De domeinwijngaarden in Saint-Véran werden flink getroffen door 
de hagel. Guffens kwam tot een gemiddelde opbrengst van slechts 
13 hectoliter per hectare. Hij besloot daarom één enkele cuvée in 
Saint-Véran te maken. De wijn vergist en rijpt op barriques, met 
een opvoeding ‘sur lies fines’. Hij heeft een prachtige expressie 
van wit fruit, citrus, bloesem en honing. De smaak is prachtig 
geconcentreerd en in het bezit van uitstekende zuren en een lange, 
minerale afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2027
Voorverkoopprijs: € 41,90 (€ 54,00)

19  2016 Pouilly-Fuissé ‘CC’
C.C. staat voor de percelen ‘La Côte’ en ‘Carmentrants’, die 
worden gekenmerkt door hun stenige, rotsachtige bodems, 
waar de wijn zijn karakter aan ontleent. De 2016 is een wijn vol 
ingetogen kracht. De geur is ziltig en mineraal, geeft een rijp geel 
fruit en iets van citrusfruit. De smaak biedt een prachtige balans 
tussen kracht en finesse, met tonen van citrusfruit, rijpe perzik, 
mineralen en prachtige zuren in een lange afdronk.
Op dronk: tussen 2019 en 2030
Voorverkoopprijs: € 52,50 (€ 67,00)

20  2016 Pouilly-Fuissé ‘Tris des Hauts des Vignes’
In Pouilly-Fuissé bezit het domein één hectare wijngaard verdeeld 
over drie percelen: Les Croux, Les Crays en La Roche. Deze cuvée 
bestaat uit een selectie van de beste druiven, geoogst op de hoger 
gelegen delen van de wijngaard. Dit is de absolute topwijn van het 
domein, die uitblinkt in zowel kracht en intensiteit als subtiliteit en 
frisheid. De 2016 bezit een prachtige zuurgraad en lengte!
Op dronk: tussen 2020 en 2031
Voorverkoopprijs: € 62,50 (€ 79,90)

21  2016 Pouilly-Fuissé ‘Premiers Croux’
Van de topwijngaard Clos des Petits Croux selecteerde Guffens 
dit jaar de beste oude stokken om de wijn met een knipoog naar 
de premiers crus uit de Côte d’Or, Premiers Croux te noemen. De 
wijn die hier gemaakt wordt, houdt de meeste echte premiers crus 
trouwens op grote afstand. De wijn bezit een grote complexiteit, 
intensiteit en een fenomenale zuurgraad. Nuances van groene 
appel, peer, lychee, citrusvruchten, witte peper en butterscotch 
stijgen op uit het glas. Geweldig!
Op dronk: tussen 2020 en 2033+
Voorverkoopprijs: € 63,50 (€ 81,00)

GUFFENS AUX TOURETTES, LUBÉRON
22  2016 Classic blanc - Pays de Vaucluse
Een verrukkelijke cuvée gemaakt van de typische witte 
Rhônedruiven marsanne en roussanne. De marsanne vergist op 
horizontale inoxtanks, waar ze ook ‘sur lies fines’ gedurende zes 
maanden in worden opgevoed. Voor de roussanne gebeurt de 
opvoeding op grote houten fouders. De neus biedt heerlijke 
aroma’s van citrusvruchten, lavendel en kruiden. De smaak bezit 
een heerlijke frisheid, met tonen van wit en geel fruit en fijne zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2022
Voorverkoopprijs: € 8,60 (€ 10,70)

23  2016 Tandem blanc - Pays de Vaucluse
De witte Tandem bestaat voor 70% uit chardonnay, die 'sur lie fines' 
op tank werd opgevoed en 30% viognier die een houtopvoeding 
kreeg. De wijn bezit een aantrekkelijk pittig karakter, een goede 
mineraliteit en uitstekende zuren van de chardonnay, met daarnaast 
een wat guller rijper karakter, met tonen van bloesem, honing en 

geel fruit van de viognier. Dat alles prachtig in balans.
Op dronk: tussen 2018 en 2022
Voorverkoopprijs: € 8,60 (€ 10,70)

24  2016 Tinus Le Blanc - Pays de Vaucluse
Tinus is de afkorting van Martinus, de opa van Jean-Marie, van wie 
hij qua karakter veel weg heeft en naar wie hij als eerbetoon de 
wijn vernoemde. De witte Tinus is gemaakt van 100% chardonnay, 
afkomstig van het mooiste stuk van het beroemde Plateau de 
l’Aigle, die op eikenhouten barriques werd gevinifieerd en 
opgevoed. Jean-Marie laat hier zien waar hij ook in de Lubéron 
toe in staat is. De wijn bezit een schitterende gelaagdheid, met 
een indrukwekkende kracht, maar daar achter een fantastische 
mineraliteit, zuurgraad en complexe fruitaroma’s. Prachtig!
Op dronk: tussen 2019 en 2026+
Voorverkoopprijs: € 14,95 (€ 18,90)

25  2016 Tinus Le Rouge - Pays de Vaucluse
Volgens Guffens is voor het maken van witte wijnen intelligentie 
nodig, terwijl het maken van rode wijn ‘rudimentair’ is. Ondanks 
dat Guffens wat betreft rood ook zeer verdienstelijke wijnen 
heeft gemaakt, benadert hij ze te veel als witte wijnen. Dat zei de 
beroemde en bevriende Bordelaise adviserend oenoloog Stéphane 
Derenoncourt die Guffens in 2016 zijn diensten aanbood om samen 
een grote rode wijn te maken. Guffens die gewend is om wijn van 
enkel het sap te maken, moest dit nu doen met de schillen erbij. De 
wijnen moesten veel langer weken en het werd Guffens verboden 
om er te vroeg aan te komen. Het resultaat is opmerkelijk. Nooit 
eerder proefden wij zo’n goede rode wijn op Château des 
Tourettes. De assemblage bestaat uit 35% grenache (opgevoed 
op cuve), 25% cabernet-sauvignon (opgevoed op eikenhouten 
barriques) en 40% syrah (deels op cuve en deels op eikenhout), 
geselecteerd van de beste percelen van het domein. De wijn bezit 
een geweldige fruitexpressie, ondersteund door prachtig gepolijste 
tanninen, een verfrissende zuurgraad en een lange, zuivere afdronk.
Op dronk: tussen 2020 en 2030+
Voorverkoopprijs: € 14,95 (€ 18,90)

“Kunst is nooit 
akkoord zijn”

Jean-Marie Guffens

Wij bieden u de grote wijnen van de drie domeinen van Jean-Marie Guffens tegelijkertijd in één 
voorverkoop aan: de Bourgognes van Verget en Domaine Guffens-Heynen en de wijnen van Château 
des Tourettes uit de Lubéron, gelegen in het noordelijk deel van de Provence. Jean-Marie is zelf steeds 

vaker te vinden op zijn Tourettes, waar hij het maximale uit de prachtige wijngaarden weet te halen. 

MAISON VERGET, BOURGOGNE
 1  2016 Mâcon-Villages

Je zou kunnen stellen dat dit een eenvoudige bourgogne is, maar o 
wat is hij lekker voor deze ontzettend aantrekkelijke prijs. De Verget-
signatuur is duidelijk aanwezig, met tonen van fris wit fruit, mineralen 
en levendige zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2021
Voorverkoopprijs: € 11,50 (€ 14,50)

 2  2016 Mâcon-Villages ‘Terres de Pierres’
Een heerlijke assemblage van het eerste sap van druiven afkomstig 
van koelere gronden in Viré, Davayé en La Roche Vineuse. Het 
sap werd op liggende roestvrijstalen tanks vergist en daarna drie 
maanden ‘sur lie’ opgevoed. Een expressieve wijn met tonen van 
appel en meloen, een mooie vulling in de mond en prachtige 
harmonieuze zuren. 
Op dronk: tussen 2018 en 2022
Voorverkoopprijs: € 12,70 (€ 15,80)

 3  2016 Mâcon-Pierreclos
Omdat Guffens geen verwarring wenst met zijn Pierreclos van 
Domaine Guffens-Heynen, wordt deze wijngaard meestal verwerkt 
in een van de Mâcon-Villages. Dit jaar was de kwaliteit echter zo 
goed, dat hij besloot de wijn apart te bottelen. 70% van de druiven 
komt van de akker Le Chavigne. Een wijn met een prachtige 
spanning, frisse fruittonen en prachtige zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2023
Voorverkoopprijs: € 15,75 (€ 19,70)

 4  2016 Mâcon-Vergisson ‘La Roche’
Door de hagel was de productie hier heel klein (15 hectoliter per 
hectare), maar wel van een geweldige kwaliteit. La Roche is een 
kalkrijk perceel gelegen op het hoogste punt van de rots van 
Vergisson, omringd door percelen Pouilly-Fuissé. De wijn wordt op 
barriques gevinifieerd en opgevoed. Een prachtig intense wijn met 
een neus van citrusfruit en witte bloemen. Rijk in de mond, met veel 
spanning en fijne zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2023
Voorverkoopprijs: € 16,50 (€ 20,80)

 5  2016 Viré-Clessé
Voor Guffens is dit een van de sterren van het jaar. De druiven 
komen uit het dorp Viré, van een kleirijke grond die veel stenen 
bevat en doorgaans rijkere wijnen geeft. Een heerlijke mineraliteit in 
de neus, met wit fruit en bloesem. De smaak is geconcentreerd en 
rijk, en heeft een prachtige zuurgraad.
Op dronk: tussen 2018 en 2023
Voorverkoopprijs: € 16,50 (€ 20,80)

 6  2016 Saint-Véran ‘Terroirs de Davayé’
Een schitterende wijn, waar helaas maar weinig van is gemaakt 
in 2016. De geur is honingachtig, met ook iets van bloesem en 
butterscotch. De smaak is rijk, met tonen van rijp geel fruit. Vol 
spanning en in het bezit van prachtige zuren.
Op dronk: tussen 2018 en 2023
Voorverkoopprijs: € 17,90 (€ 22,40)

 7  2016 Saint-Véran ‘Vignes de Saint-Claude’
Een prachtig perceel gelegen bij Prissé, vlakbij Vergisson (Pouilly-
Fuissé), aangeplant met veertig jaar oude stokken. De grond bestaat 
uit kalkrijke klei en is rijk aan stenen. De neus is prachtig rijk met 
tonen van mineralen, bloesem en honing. De smaak is intens en vrij 
krachtig, met citrusfruit, en ook iets perzik en abrikoos. De finale is 
lang en boeiend.
Op dronk: tussen 2018 en 2023
Voorverkoopprijs: € 18,75 (€ 23,50)

 8  2016 Saint-Véran ‘Lieu(Inter)dit’
Een geweldige assemblages van de akkers van Côte Rôtie (waarvan 
de naam niet meer gebruikt mag worden) en Terres Noires. Als altijd 
is de neus rijk, met rijpe fruittonen, bloesem en iets toast. In de 
smaak is hij mooi rijk en intens, biedt hij veel spanning, citrusfruit, en 
veel lengte.
Op dronk: tussen 2018 en 2025
Voorverkoopprijs: € 20,90 (€ 26,50)

 9  2016 Pouilly-Fuissé ‘La Roche’
Guffens maakt hier in 2016 een absolute kanjer, met name door zeer 
laat te plukken. La Roche geldt als een van de mooiste percelen 
uit Pouilly-Fuissé en geeft wijnen met een grote mineraliteit, die 
tevens heel rijk en zuiver zijn. Op de neus een prachtig minerale 
expressie, met iets van citrusfruit en witte bloemen. Een wijn met 
veel diepgang, kracht, uitstekende zuren en lengte. 
Op dronk: tussen 2019 en 2026
Voorverkoopprijs: € 27,90 (€ 35,50)

10  2016 Pouilly-Fuissé Les Combes Vieilles Vignes
Les Combes heeft een ligging deels op het noorden en deels op 
het zuiden, hetgeen een prachtig evenwicht biedt. De noordkant 
werd later geoogst, waardoor ook daar een uitstekende rijpheid 
van de druiven was. De kleirijke bodem brengt in combinatie met 
de lage rendementen van de zeventig jaar oude stokken een volle, 
krachtige en complexe wijn voort, met rijpe fruittonen, iets van 
boterbabbelaar, een lichte toast en een sterke mineraliteit.
Op dronk: tussen 2019 en 2026
Voorverkoopprijs: € 27,90 (€ 35,50)


