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SAPPIG | VERSE BOSVRUCHTEN 
GLOU GLOU | FRIS | SOEPEL

S T I J L F O O D

DOMEIN

FRAÎCHEUR

BODY

MINERAAL

FUNKY

COMPLEX

Je favoriete tomatensaus, geroosterd 
vlees en groenten en intense 
bessentonen die perfect passen bij de 
charme van een hamburger of perfect 
gegaarde pizzakorst. Serveer deze wijn 
licht gekoeld, en je wordt de held van 
jouw volgende BBQ.

FOODPAIRING

Kaasplank
KAAS

BESTEL EN 
MEER INFO



Frankrijk
LAND

Sud-Ouest
REGIO

Vin de France
APPELLATIE

L O C A T I E

Warm met tijdens de 
zomer vooral continentale 
invloeden

KLIMAAT

De trossen worden met de hand 
geplukt, half augustus in Roussillon, 
begin september in de Minervois en 
half september in Fronton. Na een 
grondige selectie komt de natuurlijke 
en spontane gisting van het sap op 
gang in betonnen tanks. De wijn rijpt 
in betonnen vaten en foudres van 30 hl. 
De assemblage gebeurt in februari.

VINIFICATIE

De druiven komen van 3 verschillende 
regio’s. De Négrette en Malbec 
komen uit Fronton. De Syrah trossen 
vinden hun oorsprong in Roussillon 
en Minervois. De bodem bestaat 
afwisselend uit kiezelrijke klei op een 
onderlaag van kalksteen en ronde 
keien uit zandsteen.

WIJNGAARD

De wijnregio Sud-Ouest omspant een groot 
gebied en biedt een rijke diversiteit aan 
druivenrassen. Op dit gebied ben je bij Château 
La Colombière absoluut aan het juiste adres. In 
het zeer licht golvende en groene landschap 
tussen de machtige rivieren de Garonne en de 
Tarn vinden we in het dorpje Villaudric, hun 
thuisbasis. Diane & Philippe Cauvin nemen het 
domein in 2006 over. Ze schakelden direct over op 
biodynamische wijnbouw en hechtten veel belang 
aan de Négrette druif. Diane heeft haar opleiding 
oenologie in Bourgogne gedaan. Maar het was pas 
door veel tijd in de wijngaarden door te brengen 
met haar vader dat ze het ganse proces begon te 
beheersen en dat ze het belang ervan inzag, want 
daar wordt de basis voor een goede wijn gelegd. 
Het koppel wil dat hun wijnen personaliteit en 
emotie uitstralen. In 2009 ontdekten Diane & 
Philippe op toevallige wijze een 60-tal stammen 
van de Bouysselet druif die nog dateren uit het 
pre-phylloxera tijdperk. Als gepassioneerden van 
zeldzame inheemse rassen was dit natuurlijk een 
godsgeschenk. Deze stammen werden gekloond 
en geënt op 40 jaar oude stokken in een kleine 0,7 
hectare grote wijngaard. Voor de liefhebbers van 
inheemse rassen uit de Sud-Ouest zijn de wijnen 
van Château La Colombière een uitstekende 
keuze.
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