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Chablis

Domaine La Meulière
Une exploitation Haute Valeur Environnementale

Jos Daenekindt bracht Vincent Laroche mee van domaine La Meulière, Chablis. Met zijn broer
Nicolas als wijnmaker runt hij het bedrijf van 27ha, met een productie van 180.000 flessen.

Geproefd

CHABLIS 2016 (€11.5)

Jo Noppe: Mooi doorzichtige intense kleur met goudgele tonen. Zelfs in de stille fase een behoorlijk
intense geur met wit fruit. Een mooi gebonden frisse smaak zuiver, rijp fruit. Mooi zuur en frisse
body, in evenwicht. Een licht bittere afdronk met iets metalig. Prachtig als aperitief.

CHABLIS 2016, La Vigne aux Songes (€13)

Dieter Vanderlinden: Intens strogeel uitzicht, mooie viscositeit bij het walsen,minder expressief in
vergelijking met de eerste wijn, maar terzelfdertijd eleganter, meer ingetogen, de aroma’s verraden
zoet rijp fruit, peer en pompelmoes, de eerste slok doet denken aan een bourgogne, lekkere en frisse
afdronk, goede balans met minder mineraliteit dan de eerste wijn, lekker product dat goed past bij
een visslaatje.

CHABLIS 2015, Fleurs de Chêne (€13)

Johan Vandamme: De kleur is tamelijk intens strogeel en de wijn traant mooi.Fijne aroma’s van vers
wit fruit met bloemen, kamperfoelie, frisse licht minerale geur, wat boterig.een ronde aanzet met
veel fruit gevolgd door mooi kruidig zuur die voor een mooie spanning zorgt met zoute mineraliteit.
Mooi minerale afdronk met wat hout en zoethout.

CHABLIS 1er cru Mont de Milieu 2017 (€18)

Geert Huysentruyt: Licht goudgele kleur, een mooie schittering en intensiteit, in de neus zelfs in
stilstaande fase vrij intensieve geur met mineraliteit en kalk, na walsen versterkte aroma’s mooie
complexiteit met een breed gamma aroma’s: peer en perzik, vegetale toetsen naar kervel toe,
bloemige toetsen van kamomille, kruidigheid met witte peper met een klein bittertje op het einde.
Zachte aanzet met fris zuur met mooie finesse en zuivere elegantie, mooie romigheid met perfecte
zuurbalans en een mooie lange afdronk.

CHABLIS 1er cru les Fourneaux 2016 (€17)

Jos Leplae: Intens botergele kleur met een groene schittering, een vrij hoge viscositeit, immobiel vrij
expressief in de neus, mineraliteit stuift er uit, accenten van wit fruit: stekelbes, peer, perzik, ananas,
een zekere rokerigheid die doet denken aan silex, in de mond heeft hij een frisse aanzet met subtiele
soepele zuren, een volle body met een bittertje in de afdronk, retronasaal sterk terugkerend, bij de
jesuatitest kom ik 11 tot 12 uit, wat wijst op de bewaarkracht van de wijn.

CHABLIS 1er cru Vaucoupain 2016 (€17)

Anne Vion: Goudgele kleur met mooie tranen, wat gesloten in de neus, dan rijp wit fruit, peer en
appel, lichte ananas, ook een rooktoets, een lichte botertoets, in de smaak licht exotisch, heel rijk
met mooie mineraliteit, complex met mooi evenwicht, met een mooi bewaarpotentieel, de wijn past
bij een gastronomisch gerecht.

CHABLIS 1er cru Mont de Milieu 2016 Les Gougueys (€21)

Geert Huysentruyt: een attractieve goudgele kleur met een perfecte intensiteit, opnieuw een mooie
viscositeit met mooie tranen, vrij expressieve neus met de constante van mineraliteit, eerder rijp
fruit, stoofappel, ananas, toetsen van honing, na walsen komt wat vegetaal karakter naar boven,
groene asperges, ook een toetsje brioche, caramel en peperkoek, zachte aanzet in de mond, mond
strelend met een perfecte balans, met aangenaam zuur, een charmant bittertje, een lange afdronk.

Jean De Crits besloot de degustatie met felicitaties voor de familie Laroche,
die als zevende generatie wijnbouwers, een ode brengen aan de chardonnay
in Chablis!
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