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Bordeaux
Pessac-Leognan

met als gasten
Eric en Diane Anthonissen voor château Le Sartre
Denis Darriet en Catherine Jolly voor château Séguin

We proeven 4 witte wijnen van château Le Sartre
en 4 rode van château Séguin

Pessac-Léognan is in 1987 erkend als nieuwe gemeentelijke appellatie

'Pessac-Léognan' wordt de moderne naam van het' hart van de graves' genoemd
Pessac-Léognan is de appellatie die het dichts bij de stad Bordeaux lig , zij heeft 71 kastelen.
Nu is de appellatie 1900ha wijngaarden groot: 80% produceert rode wijn met als druivenrassen
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot en malbec. Witte wijn wordt gemaakt van
sauvignon blanc, sémillon en muscadelle. Haut-Brion is geklasseerd als premier cru classé. Domeinen
die hoog gekwoteerd worden zijn domaine de Chevalier, Haut-Bailly, Malartic La -Graviere en veel
andere.

Sedert 1987 is de appellatie Pessac-Léognan als gemeentelijke appellatie erkend door het INAO. De
wijngaarden situeren zich in het noordelijk deel van de Graves, op de linkeroever van de Garonne
dicht tegen Bordeaux. Zij behoorden tot de oudste wijnproducenten die in de middeleeuwen de
gekende 'claret' produceerden. De droge zanderige kiezelbodem voorzag de streek al veel langer van
de beste rode wijn sedert 1300 toen paus Clemens V van Avignon hier een wijngaard liet aanplanten.
De rode wijnen van de appellatie hebben dezelfde kenmerken als de graves en onderscheiden zich
door hun boeket en structuur. De droge witte wijn onderscheidt zich door een grote aromatische
impressie met hinten naar thee en brem.
Le Sartre en Séguin zijn opkomende sterren aan de hemel van Pessac-Léognan. Zij krijgen
in de wijnwereld een benijdenswaardige faam.

Le Sartre vertikaal

Le Sartre is in het begin van de jaren 1980 herontdekt door de familie Perrin van château
Carbonnieux. De wijngaard is 35ha groot, ligt op kiezel in het oosten van Léognan, bijna aan het
begin van bossen, in de omgeving van Malartic, Fieuzal en Chevalier. Sedert 2004 leidt Marie-José
Leriche-Perrin , de dochter van Marc Perrin, eigenaar van Carbonnieux, het domein samen met haar
echtgenoot en gesteund door de oenoloog David Château die het wijnmakenproces organiseert
Sedert 1988 werd flink geïnvesteerd. De wijnstokken zijn nu 25 jaar oud en beginnen topwijn te
leveren.
chateaulesartre@wanadoo.fr
Eric Anthonissen vermeldt dat Le Sartre maar 8ha witte wijn heeft, de rest is rood. De witte wijn
komt van sauvignon (90%) en sémillon (10%)

Château Le Sartre , Pessac-Léognan, grand vin de Graves 2013, 13,5 vol%, €22
2013 was een 'annus horribilis' voor de streek.
'Een mooie schittering in het glas en een intense gele kleur ,heel fruitige geur, ananas en citrusfruit
pompelmoes en perzik, na walsen wat vettig en honing de aanzet in de mond is visceus met zuur met
een mooie structuur en wat verborgen zoet, een mooie wijn met een lange afdronk, een mooie start
van de proeverij.' Clement Castelli
De wijn kan tot een tiental jaar oud worden.

Château Le Sartre , Pessac-Léognan, grand vin de Graves 2011, 13,5vol% €22
'Mooie gele kleur, intens strogeel, het fruitige van de 2013 is niet zo sterk aanwezig maar al wat
dieper van intensiteit, bij het walsen komen de citrusgeuren te voorschijn, wat bitterheid dat zich
doorzet in de smaak met toetsen van perzik en honing, het zuur van de 2013 is dieper , meer
versmolten en rijper, de afdronk is eerder lang, de 2011 heeft een heel ander karakter dan de 2013.
Een goede begeleider van een carpaccio van tonijn geparfumeerd met wat limoen.'Christophe Seyns
'Het hout komt meer door in de 2011. De smaak bevat minder bitter dan de 2013. De 2011 is meer
versmolten en voller in de mond' vindt Eric Anthonissen.

Château Le Sartre , Pessac-Léognan, grand vin de Graves 2010, 13,5vol%
'De heldere gele kleur is vergelijkbaar met de twee vorige wijnen, de geur is bloemig, krachtig licht
oxidatief met veel perzik,de smaak is zeer klassiek met toetsen van licht wit fruit en honing, in het
geheel is de wijn wat feller en strakker met niet storende alcohol impressie, minder vol dan de 2013,
de afdronk is zeer rond en lang, wat mij enorm bevalt.' Jo Noppe

'Eigenaardig is dat de 2013 al zo snel op dronk is en dat schrijven we toe aan de bekwaamheid van de
oenoloog. De wijngaard en de leeftijd van de stokken zit daar voor iets tussen. Le Sartre heeft een
groot bewaarpotentieel en dat komt tot uiting in de wat oudere jaargangen, het evenwicht in de
2010 is van langsom duidelijker' Eric Anthonissen

Château Le Sartre , Pessac-Léognan, grand vin de Graves 2009 ; met 20% sémillon,14vol%
' Goudgeel, opvallend is dat alle wijnen zeer schitterend zijn, goudgeel, in de immobiele fase vrij
gesloten, citrus maar daarnaast heel wat perzik, een complexe neus, de wijn verrast door zijn rond
voorkomen, heel fris voor een 2009, een mooie combinatie van fruit beïnvloed door de houtlagering.
' Jos Leplae
In 2009 had de eigenaar 5ha sauvignon blanc ter beschikking en 2ha sémillon, nu hebben ze een
aanplant van 13ha sauvignon blanc en nog altijd 2ha sémillon. De sémillon markeert de 2009.

Séguin vertikaal

Séguin, een oud wijndomein op de weg naar Compostella, was in het vergeetboek geraakt tot in
1987 de familie Darriet het heft in handen nam . Séguin is 31ha groot en ligt op twee mooie hellingen
met kiezel.

Séguin is niet vertegenwoordigd op de markt van Bordeaux en heeft derhalve geen enkele
kwalificering. De wijnverkoop is in handen van de eigenaar zelf, en niet via tussenpersonen.
De vader van onze gast Denis Darriet was bodemkundige en geoloog en actief in de immobiliën. Hij
besloot de gunstige bodem en wijngaard op te waarderen. Hij herplantte de wijngaard. Hij slaagde er
ook in zijn zoon, die een succesrijke carrière had gemaakt in de wereld van creatie van juwelen,
warm te maken voor de oenologie. Deze zocht als een uitstekend manager oenologen medewerkers
die hun sporen hadden verdiend in de wijnwereld. Het resultaat is indrukwekkend. Sedert de oogst
van 2009 waar de Hachette Séguin bedacht met een coup de coeur , gaat het gestaag verder. In de
Hachette 2016 prijkt de Séguin met twee sterren opnieuw als coup de coeur.

contact@chateauseguin.com, www.chateauseguin.com

L'Angelot de Séguin, Pessac-Léognan 2013, 13vol% , €14,13
cabernet sauvignon 53%, merlot 47%
Château Séguin, Pessac-Léognan 2013, 13,5vol%
cabernet sauvignon 39%, merlot 61%
'De Angelot is donkerrode wijn, meer transparant dan de Séguin 2013, rijp fruit kersen en
braambessen, de smaak wordt beheerst door het fruit, soepele tannine, zacht en een middellange
afdronk, de Angelot is te jong om te proeven.
De Séguin is minder transparant, de geur is minder fruitig, ook soepele tannine met een middellange
afdronk, de Séguin is beter dan de Angelot, maar beide wijnen zijn te jong om ervan te genieten.Ze
zijn nog niet op dronk.' Germain Lanneau
De rondvraag bij decommanderijleden levert een duidelijke voorkeur op voor de kwaliteit van de
Séguin . De tweede wijn van het huis, de Angelot, komt van jongere wijnstokken. Over enkele jaren
zal de Angelot zijn grote broer evenaren, aldus de heer Darriet.
Château Séguin, Pessac-Léognan 2012, €25,25
cabernet sauvignon 50%, merlot 50%
'Donkerrode kleur, de geur toont pruimen, rood fruit, de aanzet is zeer rond, vanille die veel
duidelijker is dan in de 2013, krachtige structuur die verborgen zit achter de rondeur, de proevers
waarderen deze wijn enorm, een middellange afdronk. Een lekkere wijn. Prachtige begeleider van
côte à l'os met béarneaise' Clement Castelli
Château Séguin, Pessac-Léognan 2011, 13,5vol% €23
cabernet sauvignon 50%, merlot 50%

'in de kleur is een lichte evolutie merkbaar, een zweem van donkerrood naar bruin, gaf een jongere
indruk dan de 2012, de geur verraadt een lichte hout toets gekonfijt fruit, in de mond een hoekiger
start, de tannine iets minder rond en nog niet een fluweel zachte aanzet als de jongere 2012, wat
leder , zeer visceus. Een evenwichtige wijn met veel expressie. Een heel goede bewaarwijn.
Jeroom Debaere

Jean Decrits besluit de proeverij met een dank voor de presentatie van de appellatie PessacLéognan. De proeverij van Le Sartre in wit en Séguin in rood bewijst dat Pessac-Léognan een eigen
stijl heeft met een eigen karakter die de appellatie bordeaux siert. Pessac-Léognan is anders dan de
bordeauxwijn. In 2012 en 2011 hebben jullie bewezen dat beide domeinen een grote wijn maken,
als de weergoden gunstig zijn.
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