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Primeurs Bordeaux 2018 – Bergerac & Duras – Roseetjes voor 
de zomer – De beste coöperatieven van Frankrijk – De kracht 
van Ribera del Duero – Adresjes in de Rhône-Vallei – Master 
Cooks en de wijnen van Centre-Loire – De CMB Trophy’s
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E en van de eerste dingen waar-
aan je denkt wanneer men over 
Bergerac praat, is de histori-

sche figuur van Cyrano, vereeuwigd 
door zijn lange neus, zijn levenslust, 
goede luim en fratsen. Maar Bergerac 
betekent ook 2000  jaar wijnbouw en 
ervaring van wijnfamilies die tradities, 
lokale gastronomie en wijn in elkaar 
hebben laten overvloeien. 

Het terroir van Bergerac-Duras verenigt 
de eigenschappen die nodig zijn om de 
mooiste wijngaarden te laten bloeien: 
een warm klimaat getemperd door de 
verfrissende invloed van de Dordogne, 
wijngaarden die zich uitstrekken op de 
oplopende oevers of plateaus die maxi-
maal genieten van de blootstelling aan 
de zon. En de arme steenrijke en soms 
kalkrijke bodems zijn juist de ideale voe-
dingsbodem voor heel rijke wijnen. 

De productie dekt alle denkbare wijn-
kleuren: wit, rosé, rood en zoet. De 
druivenrassen sluiten nauw aan bij het 
naburige Bordeaux, zij het met enkele 
nuances. Voor rood zijn de heersende 
druivenrassen Cabernet franc en 
Cabernet Sauvignon, Côt (alias Malbec) 
en Merlot maar die worden soms aan-
gevuld door echte rassen van het diepe 

Zuid-Westen: Fer Servadou en de bijna 
uitgestorven Mérille. Voor wit zijn er drie 
pretendenten: Sémillon, Muscadelle en 
Sauvignon blanc. Daarnaast ook wat 
Ugni blanc, Chenin blanc en Ondenc, 
maar die laatste worden altijd gebruikt 
als secondaire rassen.

WIJN VOOR IEDERS SMAAK
De wijnen van Bergerac-Duras omvatten 
samen 17 appellaties (zie kaderstukje), 
dus u kan zich wel inbeelden dat de stij-
len onderling variëren. Net zo goed frui-
tige rosé, droge witte (al dan niet hout-
gelagerd), fruitige of complexe rode als 
sensuele zoete wijnen.

Alle AOP-wijnen van de groepering 
concentreren zich rond de vallei van 
de Dordogne, maar men kan er met 
wat goede wil drie homogene sectoren 
in zien: de Zuidelijke Dordogne (met 
Monbazillac en Saussignac als bekendste 
namen), de Noordelijke Bergerac (waar 
ook Pécharmant bij hoort) en het wes-
ten met Montravel (voor wit) en Bergerac 
(voor rood). 

Naast ambachtelijke wijnbouwers zijn 
ook de coöperatieven belangrijk, zoals 

de Cave de Monbazillac, Sigoulès of 
Bergerac (Alliance Aquitaine).

Tenslotte hebben we nog de Côtes de 
Bergerac waarvoor er een striktere regle-
mentering bestaat, wat leidt tot mooie 
premiumwijnen met bewaarpotentieel. 

ZACHT TOT ZOET
De zoete wijnen vormen de trots van de 
regio. Bij de zachte wijnen (‘moelleux’) 
is het suikergehalte beperkt tot 10 à 
45 gram per liter. Ronduit zoete wijnen 
(> 45 g suiker) vinden we in het bekende 
Monbazillac (’s werelds grootste appella-
tie zoete wijnen). 

DE 17 APPELLATIES 
(KLEUREN INCLUIS)
•  Bergerac: droog wit, rosé en rood, 

Côtes de Bergerac: wit (droog en 
zoet) en rood

•  Duras: droog wit, rosé, rood en 
zoet wit

•  Montravel: droog wit, rood. Ook 
Côtes de Montravel en Haut 
Montravel

• Pécharmant (rood)
• Monbazillac (zoet)
• Rosette (lichtzoet)

IN HET HARTJE VAN DE PÉRIGORD

De 5 
kleuren van 
Bergerac –

Duras
Vijf jaar geleden sloegen de leden van de 

syndicaten van Bergerac en Duras de handen 
in elkaar. ‘Samen sterk’ rond een gedeelde 
identiteit: volbloed Sud-Ouest. Vino geeft u 

uitleg én aanbevelingen.
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Château Tour des Gendres ‘Moulin 
des Dames’, Bergerac sec, 2017 (bio)
90% Intense en eerde aromatische neus 
met hints van citrus en een aangename 
rokerige toets. Goed droge met mooie 
onderliggende zuren. Rijke aanzet, goed 
gestoffeerd middenpalet en een wat 
vette textuur (vanwege de houtrijping). 
Mooie retour van gekonfijt wit fruit en 
sinaaszeste in de finale. (13,5% alc.)
Ambrosius, Convento (Leuven), 
Vitis Vin (Drongen) – €20 

Château Les Tours des Verdots 
(David Fourtout), Bergerac sec, 2017 
89% Mooi tranende wijn met een dis-
crete ouverture. Na walsen wordt het 
aroma intenser met noties van wit steen-
fruit en wat citrus. Verrassend krachtige 
aanzet, karaktervol smaakpalet met een 
retro van volrijp en gekonfijt wit fruit. 
Bewaarpotentieel. (14% alc.) 
De Vinotheek – €11 

Domaine l’Ancienne Cure Sélection, 
Bergerac sec 2016 (bio) 
86% Atypische wijn met een lichtjes oxi-
datieve stijl en aroma’s van zomerbloe-
sem en exotisch fruit. Ronde, aantrekke-
lijke mond met hints van mango en zelfs 
wat banaan. Zachte finale met vriende-
lijke zuren, een vleugje kruiden en een 
lange afdronk. (13,5% alc.)
Calivin – €15

Château Montdoyen ‘Ainsi Soit-Il’, 
Bergerac sec 2017
86% Toegankelijke en expressieve wijn met 
nadruk op rijpe perzik en limoen. Genereus 
en filmend op de tong, maar tegelijk fris 
met een hint van asperges. Goed gety-
peerde wijn van het Zuid-Westen met een 
perfect zuivere finale. (14% alc.)
Wineplus by Koen Claes, Vanden 
Bulcke, P&G Wines – €15 à 17

Mouthes Le Bihan ‘La pie Colette’, 
Côtes de Duras 2017 
85% Intens fonkelende en briljante tint. 
Discrete neus met een fijne botertoets. 
Florale hints na walsen. Evenwichtig 
en smakelijk op de tong met een retro 
van wit zomerfruit en citrus. Lichtjes vet 
van textuur met vriendelijke zuren in de 
finale. (13% alc.)
Vins Mostade Gobert – €11,40

Château Moulin Caresse ‘Magie 
d’Automne’, Montravel, blanc sec, 2017
85% Fris en zuiver fruit (perzik, rijpe 
limoen) met florale hints in de ouver-
ture. Vlot en soepel op de tong met een 
zachte terugkeer van gedroogd fruit en 
specerijen. Bittertje in de finale. Plezierig 
en contrastrijke wijn die veel mogelijkhe-
den biedt. (13% alc.)
Despert & Co, Wijnhandel Herman,  
‘t Zoete Mondje, Wijnhuis Laureyns –  
€8 à 9€

Domaine de Laulan ‘Sauvignon’, 
Côtes de Duras, 2018 
84% Lichtgeel getint met groene reflec-
ties. Fijne neus met een mix van vroegrijp 
fruit (buxus, pompelmoes) en rijpere 
toetsen. Mooie gelaagde smaakstruc-
tuur met voldoende concentratie en een 
goede zuren. Ideale zomerwijn. (13% alc.)
Les vins personnalisés, Vinifera Fine 
Wines – 8-9€ 

Château Tour des Gendres  
‘Cuvée des Conti’, Bergerac 2017
84% Discrete, terughoudende neus met 
na walsen florale hints (dominantie van 
Sémillon). Die discretie wordt gecom-
penseerd door een franke en levendige 
mond met een retro van acaciabloesem, 
exotisch fruit en wat amandelen. Mine-
rale eindtoets. (13% alc.) 
Ambrosius (Koksijde), Convento, Vitis 
vin, The Place To – €13 à 15

LEVEN ALS GOD IN DE PÉRIGORD
Het is meer dan een concept, het is meer een filosofie, een levens-
houding. De Fransen noemen het graag ‘l’art de vivre’, The Perigord 
Attitude zou tripadvisor zeggen. Het komt simpelweg neer op zich niet 
te druk maken over de dagelijkse beslommeringen en vooral aandacht 
besteden aan wat er toe doet: lekker eten en drinken. In de Périgord 
grazen de dieren nog in open lucht, en hebben de groenten en het fruit 
net als wijn een IGP- of AOP-label. 

Dat mondt uit in eenvoudige ingrediënten, maar natuurlijk is er wel 
een hele gastronomische savoir-faire nodig om daarmee aan de slag 
te gaan. We denken aan rillettes, eendenborst op het vel gebakken, 
kip in de oven, aardbeiensalades, gebraden lamsbout, noten, heerlijk 
steengebakken brood en natuurlijk: de juiste appellatiewijn die erbij 
past als geen ander. 

Met hun verschillende microklimaten en terroirs staan de wijngaarden 
van Bergerac en Duras ook voor een mooie diversiteit inzake kwali-
teitswijn. Bij elke smaak van de Périgord hoort een wijn van Bergerac 
of Duras. Elk jaar zijn 400.000 passanten die bij de wijnbouwers aan-
kloppen om hun wijn te proeven, want dat kan hier zomaar. Dus, voel u 
vrij, wanneer u in de buurt bent, om op wijnontdekkingstocht te gaan. 
De poorten staan open. 

Info: perigordattitude.com en www.vins-bergeracduras.fr
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Château Vari, Bergerac sec 2018 
(Vignobles Jestin) (bio) 
83% Mooie licht goudgele tint. Eenvou-
dige en wat ingehouden neus met een 
lichte honingtoets. Soepel in de mond 
met een interessante rondeur en vol-
doende fruitconcentratie. Relatief korte 
maar perfect droge finale. Toegankelijke 
wijn voor alle gelegenheden. (11,5% alc.) 
Bij producent – ±€7 (ex-BTW, taks) 
 
 

Château Les Donats ‘Panache’, 
Bergerac 2016 
83% Best originele blend van Sauvignon 
gris (90%) en Sémillon (10%), gevinifieerd 
door de Belg Olivier Verhelst. Lichtjes 
geparfumeerde neus, met zowel vege-
tale als exotische toetsen. Na walsen ook 
wat kruiden. Breed palet met aangename 
retour van citrus en mango. (13,5% alc.)
Qualivino – €18,70

Château Les Merles,  
Bergerac Rosé, 2018 
85% Hier was echt wel een geïnspi-
reerde wijnmaker aan het werk: een rosé 
op basis van 100% Malbec, gerijpt in 
betonnen cuves. Frisse en fruitige neus 
met klein rood fruit. Lichtjes nerveus op 
de tong, maar goed gestructureerd met 
een retour van viooltjes. (12% alc.)
Bij producent – prijs niet 
bekendgemaakt

Château de Panisseau, Le rosé, 2018 
81% Rondeur, fruit (framboosjes) en 
frisheid zijn de hoofdkenmerken van 
deze lichtvoetige rosé op basis van 
100% Cabernet franc. Op de tong com-
plexloos, vlot en digestief. Ideale bege-
leider van picknick, zomerse slaatjes en 
grillades. (12,5% alc.)
Le Comte de Salme – (resto wijnkaart)

Les Tours des Verdots,  
Le Vin selon David Fourtout,  
Côtes de Bergerac 2016
95% Geconcentreerde tint. Intense neus 
en fijn hout kondigen een grote wijn aan. 
Rijp zwart en rood fruit met na walsan ook 
een vleugje vanille. Genereus gestof-
feerd palet met een frisse ondertoon en 
zijdeachtige tannine. De enorme afdronk 
kondigt nog meer potentieel aan.  
(14% alc.)
De Vinotheek – €41

Château Haut-Bel-Air, Bergerac 2015
92% Wijn zonder pretentie die evenwel 
prachtig evolueert in het glas. Aromati-
sche expressie van perfect rijp zwart fruit 
en een vleugje zoethout en munt. Op de 
tong elegant en krachtig tegelijk met een 
retour van viooltjes en cassis. Schitterende 
prijs/kwaliteitverhouding. (13,5% alc.)
Vins Pirard – €6,95 

L’Ancienne Cure ‘L’Extase’,  
Côtes de Bergerac 2016 (bio)
91% Inktdonker getint. Enorm gecon-
centreerde neus van zwart fruit, mokka en 
fondant (“braam gedrenkt in de chocola” 
liet iemand noteren). De mond is krachtig 
maar ook harmonieus met alle elemen-
ten in evenwicht. Op basis van o.m. oude 
Cabernets franc. (13,5% alc.)
Calivin – €25

Le Clos du Breil ‘Expression’,  
Côtes de Bergerac rouge 2015
91% Luxueuze ouverture van geconcen-
treerd zwart herfstfruit, vleugje pruim 
zelfs, maar ook specerijen die vernijzen 
naar nieuwe vaten. Sappig en soepel 
op de tong met een filmende textuur 
en mooi versmolten tannine. Stilaan op 
dronk. (14% alc.)
Hostellerie du Peiffeschof – (€34 op 
restaurant)

Château Molhière ‘Les Maréchaux’, 
Côtes de Duras 2015
90% Intense en expressieve neus met 
goede Cabernet-expressie: braam, cas-
sis en ook een vleugje grafiet. Krachtig 
op de tong met evenwicht tussen zuren, 
fruitmaterie, tannine en nieuwe eik. Ook 
hier een vleugje chocola in de finale. Per-
fect voor de herfst. (13,5% alc.).
Viniregi – €9,56 
 

L’Ancienne Cure ‘L’Abbaye’, 
Pécharmant 2016 (bio)
89% Deze Pécharmant charmeert van 
meet af aan met een neus van gekonfijt 
zwart bessenfruit en kruidige hints van 
nieuwe eik. Sappig en geconcentreerd 
op de tong met flink wat structuur en nog 
stevige tannine. Duidelijke bewaarwijn. 
(13,5% alc.)
Calivin – €22

Mouthes Le Bihan ‘Les Apprentis’, 
Côtes de Duras 2015
88% Inktdonkere tint. Hier hebben we te 
maken met een erg rijpe stijl van herfst-
fruit, pruimpjes en kers-op-alcohol. Na 
walsen ook wat moka en ledertoetsen 
(‘paardenzadel’). De mond is frisser dan 
de neus laat vermoeden met een fijne 
retour van kruiden. (13% alc.)
Mostade Gobert – €22,90 

Château Pécany ‘Cuvée Pivoine’, 
Bergerac, 2017
87% Mooie tranen tegen de glasrand. 
Lichte overdaad bij de neus: erg rijp herf-
stfruit met hints van gedroogde pruimen. 
Gul met vetrolletjes en veel structuur in 
de mond, maar ook stevige tannine en 
een zilte afdronk. Best bij een grillade 
van rood vlees. (13,5% alc.)
L’Amour des Bonnes Choses – €10
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Château Tour des Gendres  
‘Les Anciens Francs’,  
Côtes de Bergerac 2015
87% Leuke naam, hoewel de wijn niets 
ouderwets heeft: neus van rijp zwart 
fruit en een vleugje munt dat voor fris-
heid zorgt. Ook viooltjes en ledertoet-
sen. Retour van rood en zwart fruit in de 
mond. Aangename, lange afdronk. Kan 
nog verbeteren. (14% alc.)
Ambrosius, Convento, Vitis vin,  
Place To – €11 à 12€

Château Les Donats  
‘Panache Rouge’, Bergerac 2016
86% Blend op basis van Merlot en Caber-
net franc, met endogene gisten. Introge-
rende neus met zowel hints van braam als 
kers, maar ook herfsttoetsen van humus 
en bospaddenstoelen. Jammer dat de 
mond voorlopig aan de discrete kant 
blijft, maar dat zou over twee jaar wel 
eens kunnen omslaan. (13,5% alc.)
Qualivino – €18

Château Les Donats Rouge,  
Bergerac 2016 
86% Geen Cabernet Sauvignon in deze 
wijn, wel Malbec, Merlot en Cabernet 
franc. Expressieve neus met hints van 
bosfruit, leder en kreupelhout. Krachtige 
aanzet maar soepel van textuur met ook 
voldoende frisheid. Nog krokante tan-
nine. Herfstwijn. (13,5% alc.)
Qualivino (Lier) – €8,5

Château Le Chrisly, Les Cailloux, 
Bergerac 2014
84% Helder getint met lichte evolutie aan 
de rand. Torrefactie, gekonfijte vruchten en 
zwarte kers. Genereuze en soepele aanzet, 
met onderliggende zuurtjes die doen den-
ken aan een frisser oogstjaar. Te serveren 
bij wild of vleesschotels. (13% alc.)
L’Amour des Bonnes Choses – €10 

Château de Panisseau,  
Le Rouge 2015 
83% Blend gedomineerd door Mer-
lot, wat zich weerspiegeld in erg rijp 
zwart fruit, pruimpjes en ook hints van 
gebrande koffie. Veel rondeur op de 
tong, maar weinig fruitexpressie met 
evenwel nog stevige tannine. Wijn om 
nog even te bewaren. (14% alc.)
Le Comte de Salme – (resto wijnkaart) 
 

Château Moulin Caresse  
‘Magie d’Automne’, Bergerac 2015
82% De naam is hier op zijn plaats, want 
deze wijn heeft inderdaad herfsttoetsen 
van humus, paddenstoelen en leder. Na 
walsen ook zwart fruit en een vleugje 
aardbei. Gul en pittig de tong met een 
mespuntje peper inde afdronk. (14% alc.)
Despert & Co, Wijnhandel Herman, ‘t 
Zoete mondje, Wijnhuis Laureyns – 8-9€ 
 

Le Clos du Breil ‘L’Odyssée’,  
Côtes de Bergerac, 2016 
82% Blend op basis van Cabernets Sau-
vignon en franc. Rijke, charmante ouver-
ture met klein rood en erg rijp zwart fruit, 
met een vleugje compote. Op de tong 
eerder discreet met een enigszins groene 
finale. Laag alcoholgehalte. (12,5% alc.)
Hostellerie du Peiffeschof – (wijnkaart) 

Château Tour des Gendres,  
Bergerac rouge, Merlot-Malbec 2018 
82% Een typische Bergerac-bland op 
basis van Merlot en Malbec. Krachtig 
openend en expressief met zwart fruit en 
kers. Frisse munttoets. Klassieke aanzet 
evoluerend naar een rustiek smaakpalet 
en nog krokante tannine. Maar dit is dan 
ook nog een erg jonge wijn. (14% alc.)
Ambrosius, Convento, Vitis vin

Château Pécany ‘Cuvée Pivoine’, 
Monbazillac 2016 (bio)
87% Medium goud getint met een 
vleugje koper. Aangenaam en genereus 
aroma met toetsen van honing, amande-
len, gekonfijt exotisch fruit en sinaasap-
pel. Op de tong een weelderige concen-
tratie van zoetheid met onderliggende 
zuurtjes die voor evenwicht zorgen. 
(13,5% alc.)
L’Amour des Bonnes Choses – €17 
 

L’Ancienne Cure ‘Sélection’, 
Monbazillac 2015 (bio)
85% Diepgoud getint. Intense aroma’s 
die langzaamaan het hele glas inpalmen: 
gedroogde citrus, ingemaakte ananas en 
Turks fruit. Intens zoet op de tong, met 
een terugkeer van gekonfijt fruit. Niet bij-
zonder complex, maar wel een volbloed 
plezierwijn. (13% alc.) 
Calivin – €12€ 

Château Montdoyen, ‘Un point, c’est 
Tout!’, Monbazillac 2014
82% Ook hier een diepgouden tint. 
Expressief en gul aroma met gekonfijte 
sinaas, acaciabloesem en exotische kaki. 
Olie-achtige dikke textuur met sappig 
palet en exotische fruitretour. Te serveren 
bij frisse desserts zoals sorbets. (12,5% alc.)
Wineplus by Koen Claes, Wijnhuis 
Vanden Bulcke, P&G – €15 à 17

Château Vari, Monbazillac 2015 (bio)
81% Helder lichtgoud getint. Neus met 
aroma’s van ananas, honing en rozijnen. 
Onderliggende frisheid. Geconcentreerd 
op de tong met filmende textuur. Een-
voudig fruitpalet. Ongecompliceerde 
genieterswijn. Ideaal bij foie de volaille. 
(12,5% alc.)
Producent – ±12€ (kelderprijs)




