
Prachtige Bourgogne wijnen + Château des Tourettes en Château Closiot

VOORVERKOOP

“Jean-Marie Guffens: 
De beste chardonnay 

maker ter wereld!”
-La Revue du vin de France

Grootse witte wijnen
Verget & Guffens-Heynen 2019

Dit domein behoort tot de wereldtop 
en dat is uniek voor een producent 
die zich ‘slechts’ in de Mâconnais 
bevindt. Vanwege de zéér kleine pro-
ductie in 2019 beperkte Guffens zich 
tot het maken van drie wijnen. 

23. Mâcon-Pierreclos 
“Premiers Jus de Chavigne” 
Op dronk: tussen 2022 en 2030+
Nu per fles: €39,50 €50,90
Le Chavigne is een steile, stenige wijn-
gaard die door Guffens wereldberoemd 
werd. De 2019 is een assemblage van 
verschillende percelen, waarbij enkel het 
eerste en mooiste sap uit de pers werd 
gebruikt. Een wijn vol rijkdom, complex-
iteit, mineraliteit, spanning en balans. 
Prachtig rijp fruit en schitterende zuren 
in een lange afdronk. Een sensationele 
wijn!

24. Saint-Véran 
“Premiers Jus” 
Op dronk: tussen 2023 en 2032+
Nu per fles: €44,50 €57,50
Ook hier één assemblage vanwege de 
lage productie. Een topselectie van de 
percelen Les Carettes, Clos de Poncetys 
en Les Combes. Een prachtig geconcen-
treerde wijn, met een geur van acacia, 
mineralen, citrusfruit en gele pruimen. 
De smaak is intens, en heeft een mooie 
spanning, fijne zuren en veel lengte.

25. Pouilly-Fuissé 
“Premiers Jus”
Op dronk: tussen 2021 en 2034+
Nu per fles: €65,00 €83,90
En ook hier dus één wijn, een topselectie 
van het beste fruit en alleen het mooiste, 
eerste sap. In één woord: schitterend! 
Een complexe neus van fruitaroma’s, 
bloemen, mineralen, boter en toast. In de 
mond een zeer rijke structuur, met een 
gul, zoetig fruit, een prachtige minera-
liteit en fantastische zuren. Groots! 

Domaine 
Guffens-Heynen

Château 
des Tourettes

Château 
Closiot

De persoonlijkheid van JM 
Jean-Marie Guffens wordt regelmatig 
neergezet als een geboren rebel die er niet van 
houdt om binnen de lijntjes te kleuren. Soms 
lijkt dat ook zo en zeker is dat hij zich niet 
graag laat dicteren wat te doen. Maar in feite 
is Jean-Marie ‘gewoon’ een uiterst ambi-
tieuze en gedreven man, die uitgaat van zijn 
eigen kracht en zich steeds opnieuw afvraagt 
hoe dingen beter kunnen. Hij hecht dan ook 
minder aan de reputatie van een terroir of 
aan hoeveel generaties elkaar al op een plek 
opvolgden. Veel belangrijker vindt hij wat je 
als wijnmaker doet met de omstandigheden 
die je ter beschikking hebt. Het terroir is een 
gegeven, maar als wijnmaker maak je het ver-
schil. Precies hierdoor lukt het Guffens om op 
zoveel verschillende plekken, met zulke diverse 
omstandigheden, zo succesvol te zijn. Nu ook 
weer in Barsac, in Bordeaux. Natuurlijk, de 
man heeft een groot ego (waarover hij zelf zegt 
dat het minder groot is dan zijn talent), maar 

hier zit ook zijn drijfveer. Tegelijkertijd kan 
Guffens zich enorm opwinden over de steeds 
maar stijgende prijzen in de Bourgogne, waar 
hij als druivenkoper niet onderuit kan. In 2019 
gingen de druivenprijzen met 20% omhoog. 
Voor Verget moest hij dan ook noodgedwon-
gen zijn prijzen verhogen, maar deed dit 
slechts een heel klein beetje. De rest liet hij ten 

koste gaan van zijn eigen marge. Op Domaine 
Guffens-Heynen verhoogt hij zelf niets, hoewel 
zijn productie slechts 50% was van wat hij er 
gemiddeld maakt. Jean-Marie vindt namelijk 
dat wijn gedronken moet worden en dat zoveel 
mogelijk mensen van zijn wijn moeten kunnen 
genieten. De wijnen van Guffens zijn dan ook 
steevast de beste deal.
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Maine en 

Jean-Marie op 
Tourettes, samen 

met hun dochters.
2

Jean-Marie in 
Barsac: “Ik heb 
altijd Sauternes 
willen maken.”

Het prachtige Château des Tourettes, 
waar Jean-Marie en zijn gezin wonen.

Wijngaarden nabij Pierreclos, waarmee 
Guffens de wereld versteld deed staan.

Een grote Barsac vraagt om een gede-
gen opvoeding op eikenhouten vaten.
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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 verwach-
ting, 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 1 augustus 2020.

Uitgestelde levering
We nemen contact met u op, zodra de 
wijn beschikbaar is. Naar verwachting 
medio 2021.

Prijzen
De speciale voorverkoopprijzen zijn 
per fles inclusief BTW en gebaseerd 
op een afname per verpakkingseen-
heid 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 hier-
onder), dient uw betaling uiterlijk 15 
augustus 2019 door ons ontvangen 
te zijn. Bij betalingen nadien gelden 
aangepaste tarieven.

Betaling/reservering
Vanwege de zeer speciale prijsstel-
ling 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 fac-
tuur. 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 verzendkos-
ten.

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

Het jongste avontuur van Guffens ligt 
in Bordeaux. Guffens is namelijk gek 
op Barsac en Sauternes en kon een 
unieke wijngaard kopen. Bovendien 
wil hij ook hier de dingen anders en 
beter doen.

29. “C de Sec”
Bordeaux Blanc 
Op dronk: tussen 2021 en 2027
Nu per fles: €17,95 €23,40
In zijn wijngaard in Barsac wil Guffens 
perfecte edele rot voor de zoete wijn. 
Hij laat hiervoor slechts enkele trossen 
per plant hangen. De rest oogst hij in 
verschillende rondgangen met optimale 
rijpheid om een droge bordeaux van 
topniveau te maken. Sémillon op hout 
vergist en opgevoed. Pure klasse!

30. Château Closiot “Bonneau”
Barsac 
Op dronk: tussen 2023 en 2040
Nu per fles: €49,00 €64,10
Proevers van Parker, de RVF en De-
canter zijn het er over eens: met deze 
barsac doet Guffens in een periode van 
slechts drie jaar, mee met de top van 
Sauternes en Barsac. Guffens doet dan 
ook geen enkele concessie in de selectie 
van trossen. Pure nectar, met een grote 
rijkdom en een fantastische zuurgraad. 
Spectaculair! 

31. “Le Triangle de Guffens” 
Vin de France Blanc 
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €24,95 €32,20
Liefhebbers van Guffens mogen deze 
wijn niet missen; een meesterwerk! 
Gemaakt van geselecteerde druiven en 
alleen de eerste pers van Closiot (Bor-
deaux – sémillon), Les Tourettes (Rhône 
– roussanne en viognier) en de tweede 
pers van Guffens-Heynen (Pouilly-
Fuissé – chardonnay), gevinifieerd en 
opgevoed op eiken. 

In 2007 startte Jean-Marie en zijn 
vrouw Maine dit avontuur in de 
Lubéron, in de Noordelijke Provence. 
Niet alleen is het hier mooi, er kunnen 
ook schitterende wijnen worden 
gemaakt!

26. Tinus blanc, Vin de France
“Chardonnay Plateau de l’Aigle”
Op dronk: tussen 2021 en 2026
Nu per fles: €17,95 €23,40
De ‘Montrachet’ van het zuiden! 
Hooggelegen percelen, rijk aan kalk, met 
een strenge selectie van druiven, waar-
van alleen het eerste sap werd gebruikt. 
Gevinifieerd en opgevoed op eiken vaten 
(40% nieuw). Uitbundige neus van 
getoast brood, mint en citrusfruit. In de 
mond rijk en krachtig, met frisse zuren. 

27. Tinus, Vin de France
“Rouge d’une Nuit”
Op dronk: tussen 2020 en 2022
Nu per fles: €10,40 €13,30
Rood op z’n Guffens’; anders dan 
anders, maar geweldig lekker. Het sap 
van de rosé (cabernet-sauvignon, syrah 
en grenache) liet hij één nacht op lage 
temperatuur weken op de schillen van 
de grenache. Doorschijnend van kleur, 
prachtige fruit aroma’s als aardbeien en 
framboos, kruidig, luchtig en elegant, met 
zachte tanninen en frisse zuren.

28. Tinus, Vin de France
“Grand Rouge”
Op dronk: tussen 2023 en 2030
Nu per fles: €17,95 €23,40
Een prachtige assemblage van op hout 
opgevoede cabernet-sauvignon en syrah, 
aangevuld met grenache. Vanwege de 
rijkdom van het fruit, was Guffens voor-
zichtig in zijn extractie. Prachtig zwart 
fruit, peper en verse kruiden in de neus. 
Intense smaak, met opnieuw donker 
fruit, mooie zuren en mooie tanninen. 
Het resultaat is een indrukwekkende, 
krachtige wijn.

“Mijn ego is groot 
maar nog lang niet zo 
groot als mijn talent.”
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De signatuur Guffens
Buren van Jean-Marie namen het hem bijna 
kwalijk: Guffens oogst altijd op een moment 
dat zij niet oogsten. De ene keer eerder de an-
dere keer later. Guffens begrijpt op zijn beurt 
z’n buren niet. “Ik oogst wanneer de druiven 
rijp zijn, niet wanneer de vakanties zijn afge-
lopen of wanneer de pluktroepen toevallig in 
de buurt zijn!” Het moment van oogsten laat 
zich nu eenmaal niet makkelijk vooraf plan-
nen. In ieder geval niet voor een perfectionist 
als Guffens. De druiven moeten voor hem pre-
cies rijp zijn. Niet alleen in suikers, maar ook 
in aromatische expressie en met behoud van 
de zuren. Het moment van oogsten luistert 
dus heel nauw, zeker in een jaar als 2019… De 
winter was zacht en regenachtig wat zorgde 
voor een vroege uitloop van de wijnstokken. 
Voorjaarsvorst is dan extra gevaarlijk en die 
sloeg helaas ook hard toe. Met name de Mâ-
connais werd hard getroffen, waar in sommige 
percelen meer dan 50% van de productie 
verloren ging. Vervolgens was het koud en 
regenachtig, met een slechte vruchtzetting tot 

Verget 2019

1. Mâcon-Villages 
“Terres de Pierres”
Op dronk: tussen 2021 en 2023
Nu per fles: €12,95 €16,60
Percelen in Viré (klei), Pierreclos (kalk 
en stenen) en Charnay (klei). De wijn 
verbleef op inox, met een lange opvoeding 
sur lie. Geuren van mandarijn, perzik 
en verse boter. De smaak is rijk en sap-
pig, en heeft een mooie concentratie. In 
de afdronk een aangenaam bittertje.

2. 2019 Mâcon-Villages 
“Grand Elevage” 
Op dronk: tussen 2021 en 2024
Nu per fles: €13,95 €17,90
Wijngaarden in Viré met een kleirijke 
bodem. De wijn werd in zijn geheel op 
eiken vaten gevinifieerd en zes maanden 
opgevoed, waardoor de wijn zijn ronde 
en zachte karakter kreeg. Prachtig wit 
en geel fruit op de neus, met iets boter en 
vanille. Mooie kracht en spanning en 
uitstekende zuren.

3. Mâcon-Charnay
“Clos Saint-Pierre”
Op dronk: tussen 2021 en 2025
Nu per fles: €14,55 €18,60
Deze op het zuiden gelegen wijngaard 
met een kleirijke bodem, geeft een rijke, 
gulle wijn. Hij werd op eikenhout 
gevinifieerd en acht maanden opgevoed. 
Op de neus een lichte toost van het hout, 
amandelen en wit fruit. De smaak is rijk 
en geconcentreerd, biedt mooie zuren en 
is perfect in balans. 

4. Mâcon-Bussières 
“Vignes de Montbrison”
Op dronk: tussen 2021 en 2026
Nu per fles: €15,85 €20,30 
Gelegen tegen Pouilly-Fuissé aan, bij Ver-
gisson, met een bodem van kalkrijke klei 
en stenen. De stokken zijn veertig jaar 
oud. De opvoeding was op eikenhout, 
waarvan 25% nieuw. De neus bezit een 
lekkere geur van getoast brood, iets van 
zuidvruchten en bloemen. De smaak is 
zowel rijk als mineraal, en heeft schitte-
rende zuren en een prachtige lengte.

Louis Kat en 
Jean-Marie 

Guffens, zijn al 
vele jaren 

goede maten! 
Hier samen 

proevend op 
Guffens-Heynen.

Wijngaarden bij Vergisson in het hart van de Mâconnais.

5. Mâcon-Vergisson 
“Sur La Roche”
Op dronk: tussen 2022 en 2027
Nu per fles: €16,70 €21,40
Een schitterend perceel, gelegen hoog op 
de rots van Vergisson, met een kalkrijke 
bodem. Gevinifieerd en opgevoed op eik-
en, waarvan 25% nieuw. Prachtige mi-
neraliteit in de neus, met iets van munt 
en bloemen, brioche en amandel. De 
smaak is heel puur en geconcentreerd, en 
heeft zwoel fruit en mooie zuren.

6. Bourgogne 
“Terres de Pierres”
Op dronk: tussen 2021 en 2024
Nu per fles: €14,70 €18,80
Druiven afkomstig uit Viré, Bussière, 
Charnay en Pierreclos. De helft van de 
wijn verbleef op eiken, de andere helft 
op inox. Een neus met een lichte toast, 
witte peper, citrus en lychee. In de mond 
een mooie structuur, met rijpe fruittonen, 
fijne zuren en een lekker bittertje.

7. Bourgogne 
“Grand Elevage”
Op dronk: tussen 2021 en 2025
Nu per fles: €15,70 €20,10
Druiven afkomstig van kalkrijke kleibo-
dems bij Bussières en Pierreclos. Volledig 
op hout gevinifieerd, met een lange 
opvoeding van acht maanden. De neus 
is vrij exotisch met tonen van lychee en 
mango, en heeft ook een licht toast. De 
smaak is zowel rijk als fris, en heeft een 
mooie mineraliteit in de afdronk.

8. Viré-Clessé
Op dronk: tussen 2021 en 2026
Nu per fles: €16,40 €21,00
Van een kleirijke bodem vol met stenen. 
De vinificatie en opvoeding gebeurden 
volledig op eikenhouten vaten. De geur 
is prachtig complex en geeft tonen van 
suikermeloen, citrusfruit, appel, brioche-
brood en verse boter. De smaak is zacht, 
sappig en rijk, en heeft mooie elegante 
zuren, die frisheid brengen.

9. Saint-Véran 
“Terroirs de Davayé”
Op dronk: tussen 2022 en 2027
Nu per fles: €17,95 €23,20
Van de percelen Au Clos (rijkdom) en 
Pommard (frisheid) uit de gemeente 
Davayé. De wijn werd volledig op hout 
gevinifieerd en opgevoed. De beide 
percelen vullen elkaar prachtig aan en 
geven een spannende, evenwichtige wijn. 
Complex wit en geel fruit, rijk en gul, 
veel kern en frisse zuren.

10. Saint-Véran 
“Vigne de Saint-Claude”
Op dronk: tussen 2021 en 2028
Nu per fles: €18,95 €24,50
Gelegen in Prisé, tegen Pouilly-Fuissé 
aan. De bodem bestaat uit kalkrijke 
klei en is zeer stenig. De stokken zijn 50 
jaar oud. De wijn werd gevinifieerd en 
opgevoed op eiken vaten, waarvan 25% 
nieuw. De neus is complex en heeft tonen 
van toost, peper, citrusfruit en amandel. 
Prachtige structuur, mineraal en lang.

11. Saint-Véran 
“Lieu (Inter)dit”
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €20,85 €26,70
De druiven komen van de percelen 
Côte Rôtie en Terres Noires in Davayé. 
Tezamen geven ze een geconcentreerde, 
rijke wijn, met een nadrukkelijke 
mineraliteit. Opgevoed en gevinifieerd 
op eiken, waarvan 25% nieuw. Fruit, 
bloemen, mineralen, kracht en frisheid. 

12. Pouilly-Fuissé 
“Terres de Pierres”
Op dronk: tussen 2021 en 2028
Nu per fles: €23,75 €30,40
Een wijn die veel indruk op ons maakte. 
Aan de basis staan verschillende percelen 
die ieder hun karakteristieken aan de 
wijn geven. 70% ging op eiken, 30% 
op inox. De neus is complex en geeft 
rijp, zoetig wit fruit, rozenblad en witte 
perzik. In de mond mooi geconcentreerd, 
heerlijk fruit, zuren en lengte.

13. Pouilly-Fuissé 
“Terroirs de V.”
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €24,45 €31,30
Gemaakt van verschillende percelen in 
Vergisson, zoals En Ouch, En France, 
Les Nambrets en La Côte, ieder met hun 
eigen karakteristieken. Volledig op eiken 
gemaakt en opgevoed, waarvan 25% 
nieuw. Een neus met witte bloemen, min-
eralen en toast. De smaak is mineraal en 
fris, met fijne bitters.

14. Pouilly-Fuissé 
“Terroirs de F.”
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €24,45 €31,30
Gemaakt van verschillende percelen in 
Fuissé, zoals Les Moulins, Sur la Fon-
taine, Vers la Croix en Les Littes. Op eik-
en gemaakt en opgevoed, waarvan 20% 
nieuw. Geuren van peer, perzik, vanille 
en boter. De smaak is rijk en breed, biedt 
gul fruit en heerlijke frisse zuren. 

gevolg, waardoor de productie verder terug-
liep. Van de ene op de andere dag begon de 
zomer, met warmte en droogte. Opnieuw niet 
heel gunstig. Gelukkig viel er half augustus wat 
regen, waardoor de wijngaard weer ‘tot leven’ 
kwam. Omdat het suikerniveau eind augustus 
al voldoende was, begonnen veel boeren al 
met oogsten. Bij Verget en Guffens werd nog 

twee weken extra gewacht, tot er een volledige 
rijpheid was. In die periode wisselden warme 
en koude dagen elkaar af, maar bleef het 
droog. De zuren bleven hierdoor op een ideaal 
niveau, terwijl ook de aromatische rijpheid 
van de druiven perfect tot stand kwam. Per 
wijngaard werd er gewacht op de ideale balans 
in de druiven en uiteindelijk werd alles tussen 
12 en 23 september geoogst. De timing van 
Guffens pakte wederom goed uit!

15. Pouilly-Fuissé 
“Les Crays”
Op dronk: tussen 2022 en 2029
Nu per fles: €27,50 €35,70
Alleen het beste deel van Les Crays werd 
gebruikt en ook weer alleen het beste 
sap. De wijn werd op eiken gemaakt 
en opgevoed, waarvan 25% nieuw. De 
neus is exotisch, licht getoast en fris. De 
smaak zuiver en complex, met zowel 
rijkdom als frisheid en een grote lengte. 
Zeer goed!

16. Pouilly-Fuissé 
“Sur la Roche”
Op dronk: tussen 2022 en 2030
Nu per fles: €27,50 €35,70
Zeker een van de topwijnen van dit jaar! 
Het prachtige, kalkrijke terroir geeft 
wijnen met rijkdom en mineraliteit. Acht 
maanden op eiken opgevoed, waarvan 
25% nieuw. De geur is complex, heeft 
iets van vuursteen, bloesem, honing, ly-
chee en rozenblad. De smaak is indruk-
wekkend rijk en geconcentreerd!

17. Pouilly-Fuissé 
“Les Combes Vieilles Vignes”
Op dronk: tussen 2022 en 2029
Nu per fles: €27,50 €35,70
Met een deel van de wijngaard gelegen 
op het zuiden en een ander deel op het 
noorden, bezit deze cuvée een prachtige 
balans. De zeventig jaar ouden stokken 
en de lange opvoeding op eiken dragen 
daar verder toe bij. Mooie complexiteit, 
zowel rijpe en rijke tonen, als frisheid en 
mineraliteit. Prachtig!

18. Puligny-Montrachet 1er Cru 
Sous le Puits
Op dronk: tussen 2022 en 2030
Nu per fles: €59,00 €76,90
Guffens doet bijna niets meer in de Côte 
d’Or, maar blijft trouw aan deze mooie 
cru. 30% nieuw hout en een langzame 
vergisting en lange opvoeding. Een mooi 

expressief wit en geel fruit, mineralen, 
bloemen en amandel. De smaak is 
geconcentreerd en biedt zwoele fruittonen 
en een mooie, lange afdronk.

19. Chablis 
“Terres de Pierres”
Op dronk: tussen 2021 en 2024
Nu per fles: €17,75 €22,70
Gemaakt van druiven van een perceel 
in Milly, met een zeer kalkrijke bodem. 
Vinificatie en opvoeding vond plaats op 
inox. De neus is bloemig en heeft tonen 
van peer en honing. De smaak is soepel 
en sappig, biedt een heerlijke frisheid, 
mineraliteit, een mooie zuiverheid en een 
aangenaam bittertje.

20. Chablis 
“Cuvée de la Butte”
Op dronk: tussen 2021 en 2026
Nu per fles: €19,45 €24,90
Een steil, kalkrijk op het zuidoosten 
gelegen perceel, direct naast de 1er cru 
Les Butteaux. 15% van de wijn vergistte 
op eiken, de rest op inox en verbleef zes 

Het jaar van 
de extremen  

INSCHRIJVING 2019 VERGET, GUFFENS-HEYNEN, TOURETTES & CLOSIOT

Het enfant terrible Jean-Marie Guffens vierde het afgelopen jaar zijn 65ste 
verjaardag en zijn 40ste wijnoogst. In al die jaren is hij vooral zichzelf gebleven: 
een non-conformist die unieke wijnen maakt, ook in het extreme jaar 2019.

maanden sur lies. Dit mooie terroir geeft 
een wijn met een exotische neus en bloe-
men. De smaak is zuiver, geconcentreerd 
en heeft een ziltige lange afdronk.

21. Chablis 1er Cru 
Vaillons
Op dronk: tussen 2022 en 2028
Nu per fles: €26,85 €34,40
Deze premier cru is gelegen bij het dorp 
Chablis en bezit voor de streek een 
vrij kleirijke bodem. De vergisting en 
opvoeding (sur lies) vonden op inox 
plaats. De neus is prachtig complex en 
biedt een geur van witte bloemen, wit 
fruit, citrus en mineralen. De smaak is 
krachtig, rijk en bezit een lange afdronk.

22. Chablis 1er Cru 
Mont de Milieu
Op dronk: tussen 2022 en 2029
Nu per fles: €29,95 €38,80
Een grote cru, gelegen bij het dorp Fleys, 
met een ligging op het zuiden en met 
lage rendementen. Er werd gekozen 
om vroeger te oogsten om de zuren te 
behouden. De vergisting en het eerste 
deel van de opvoeding gingen op hout en 
vervolgens op beton. Zeer complexe wijn, 
zowel rijk en rijp als mineraal en fris. 
Indrukwekkend!

1x Mâcon-Villages “Grand Elevage” (2)
1x Mâcon-Vergisson “Sur La Roche” (5)
1x Saint-Véran “Vigne de Saint-Claude” (10)
1x Pouilly-Fuissé “Terres de Pierres” (12)
1x Chablis “Cuvée de la Butte” (20)
1x Mâcon-Pierreclos “Premiers Jus de Chavigne” (23)

Proefpakket Verget/Guffens-Heynen
Ontdekkingsprijs: €132,00 €170,00

€132,00

Verget is het handelshuis van Guffens 
dat hij in 1990 opricht. Men koopt 
druiven bij kleine boeren, die volgens 
strenge richtlijnen werken. Steeds 
meer richt men zich hierbij op de 
Mâconnais en Chablis, omdat de
prijs-kwaliteitverhouding hier veel 
beter is. De door Guffens opgeleide 
Julien Desplans is hier inmiddels de 
grote man. 

Guffens oogst altijd op 
een moment dat zijn 
buren niet oogsten 

“Wijn moet 
worden wat hij al is.”


