
Beste mensen,

Vorig jaar vond ik hem nog niet mooi genoeg, maar dit jaar is de witte wijn van Jérome Bibey zeer de 
moeite waard. 

Na jaren zoeken en vele teleurstellingen kwam ik de wijn van Château Labadie tegen. Mooi en typerend, 
betaalbaar en echt Médoc ondanks zijn 14% alcohol. Heerlijke wijn met diepte, kracht en balans, veel fruit, 
mooi mineraal, bescheiden en beschaafd hout, helder en zuiver van stijl, nuances, zoals een luxe Bordeaux 
moet zijn, maar dan ook nog betaalbaar. Echt een vondst!

                               

Ook Jérome's eigenzinnige project om een "garage wijn" te maken van 100% Merlot druiven uit een oude 
wijngaard die hij van een oude buurman had gekocht vond ik zeer geslaagd. Duidelijk ronder en soepeler 
dan Labadie, maar ook heel mooi in balans, meer gastronomisch, iets opzichtiger (nieuw eikehout) van stijl, 
gewoon heerlijk. Château Rouchet is een Saint-Emilion met een vleug Médoc zal ik maar zeggen, ietsje 
serieuzer dus. 

Dat van die rode wijnen wist u wel, maar dat hij ook wit maakte heb ik maar niet vermeld. Goede kwaliteit, 
zuiver en zorgvuldig wijnmaken, dat was allemaal goed te proeven in zijn witte wijn "L'Alouette de Labadie 
2011" Gewoon A.C. Bordeaux want wit mag niet "méér" heten dan eenvoudigweg Bordeaux.
Maar toch niet opmerkelijk genoeg en daarom niet gekocht.

 
Dit jaar was het heel anders, zijn witte heeft meer rijkdom, meer nuances en het hout is ook wat 
terughoudender. Een wijn met een prachtige balans, mooi zuiver en fris fruit, een vleugje kruidigheid 
waaronder hout (proef je haast niet), mineralen en een vleugje jeugd (gist). Heerlijke en opmerkelijke wijn!

Zit nog maar kort op de fles en zal vanaf juli steeds fraaier worden, nu fris en opwekkend, over een half jaar 
wat serieuzer en aardser, kies zelf maar.

Ooit eens een witte Médoc willen proeven? Dit is een betaalbare en lekkere kans, bovendien maakt u 
tegelijkertijd kennis met een niet zo bekende variant van de Sauvignon-Blanc: de Sauvignon Gris. Geeft wat 
vollere, rijkere wijnen, is iets minder grassig van karakter, wat rijper en kruidiger, Pinot Gris mag ik niet 
zeggen, maar het doet me er wel wat aan denken. Deze wijn is voor 40% gemaakt van de Sauvignon-Gris, 
40% Sémillon (ook vol, iets ingetogener van stijl) en 20% Sauvignon-Blanc voor de pit en frisheid. Gisting 
en rijping (6 maanden) op barriques geven net dat extra beetje rijkdom, kruidigheid en een klein bittertje 
aan het eind. 

Karel Meesters <karel@goedewijn.info>
Aan: Karel Meesters <info@winescout.info>
witte en rode Médoc
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Van zijn L'Alouette de Labadie" maakt hij maar heel weinig, ik kocht een paar doosjes voor de leuk, om u 
eens een witte Médoc te laten ervaren. Wijn is immers ontdekken, steeds weer wat nieuws, ik draag daar 
graag mijn steentje aan bij:

Alleen in de maand juni: een doosje met twee witte en vier rode Médoc's (2 Labadie + 2 Rouchet) voor 
slechts € 55,00  (normaal € 63,00). Probeer dat maar eens te negeren. Een buitenkans!

Château Labadie 2010  € 12,20 / fles
Château Rouchet 2010  € 10,65 / fles

L'Alouette de Labadie 2012  € 8,65 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een 
groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook) 

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn 
bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u 
hoeft verder niets in te vullen):  stop mail  dan haal ik onmiddelijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.

http://goedewijn.info/labadie-10.html
http://goedewijn.info/rouchet-10.html
http://goedewijn.info/labadiealouette-12.html
http://goedewijn.info/degoedewijnen.html
http://goedewijn.info/nieuws.html
http://www.goedewijn.info/
mailto:info@goedewijn.info?subject=stop%20mail

