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Grenache Gris,  
Grenache Blanc en 
Terret Bourret
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Domaine de la Dourbie
Mala Coste Blanc 2020

P R O F I E L

Riedel Chardonnay
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STEVIG | BLOEMIG | FRUITIG | MINERAAL
BRILJANT GOUDGEEL

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAîCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Serveer hem bij tartaar van coquilles 
St Jacques, gegrilde tarbot, gerookte 
vis, vette zeevis op de graat, kreeft, 
gevogelte, kalfsvlees

FOODPAIRING

Notige geitenkaas, zachte kaas of 
kaasfonfdue

KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Languedoc
REGIO

Pays de l’Hérault
APPELLATIE

L O C A T I E

Mediterraan met hete en 
droge zomers

KLIMAAT

De druiven worden met de hand 
geplukt en ondergaan nog een tweede 
selectie. Na de vinificatie rijpt de wijn 
nog 12 maanden op droesem in oude 
barriques.

VINIFICATIE

De noord-west georiënteerde 
wijngaard ligt in een vallei in 
Vendémian tussen de 300 en 400 
meter hoogte. De bodem bestaat uit 
een mengeling van klei en kalksteen. 
Er staan zo’n 4,500 ranken per hectare 
en die geven een rendement van 30 hl 
per hectare. De wijngaard, die tussen 
weelderig struikgewas ligt, wordt op 
biologische wijze gecultiveerd.

WIJNGAARD

Vanaf zijn ontstaan in 1781 vloeit er een grenzeloze 
passie voor wijn door dit domein. En dit kan je 
zelfs voor een deel letterlijk nemen want met ‘La 
Dourbie’ stroomt een kleine rivier tussen hun 
wijngaarden. Het ligt op zo’n 20 km ten noorden 
van L’Etang de Thau langs de oevers van de rivier 
Hérault. Naast de 20 hectare wijngaarden rond 
het wijnhuis bezitten ze ook een 300 tot 400 meter 
hoog gelegen wjjngaard in Vendémian, in de vallei 
van Rouveyrolles. De naamgeving van dit perceel 
laat eigenlijk niet direct het beste vermoeden. 
Bij de aanleg van dit perceel hebben de lokale 
boeren dit gehucht ‘Mala Coste’ gedoopt, wat 
zoveel betekent als ‘slechte kant’. De noord-west 
oriëntatie was hierin de boosdoener. Halfweg 
de vorige eeuw moest een goed perceel pal zuid 
gericht zijn. Dit was natuurlijk een tijdperk met 
minder kennis over wijnbouwtechnieken en 
ook nog voor de globale opwarming van onze 
planeet want nu komen de beste wijnen de 
familie Serin van deze wijngaard. Op deze bodem 
uit klei en kalksteen groeien onder andere zeer 
oude Grenanche Gris en Cinsault stokken. Die 
laatste zorgt zowaar voor een Bourgogne-achtige 
ervaring, en dit in de Languedoc! Het unieke 
terroir van Domaine de la Dourbie zorgt voor 
minerale wijnen met een prachtige aciditeit die 
in hete zuiden van Frankrijk moeilijk te vinden 
zijn.

WIJNBOUWER: DOMAINE DE LA DOURBIE

W I J N B O U W


