THE NEW BLACK WINE
AOP Cahors
Gebotteld op het domaine
Deze naam stamt uit de Middeleeuwen toen de wijnbouwers van de Lot
"Vin Noir" maakten door een deel van de druiventrossen of most te
verhitten. Jean-Luc Baldès wilde de historische oorsprong van Cahors
in ere houden en herinnert ons eraan dat deze wijn in de Middeleeuwen
in trek was bij de Engelsen. Hij laat deze lang vergeten knowhow
opnieuw tot leven komen door gebruik te maken van een pruimenoven.

Wijngaard : Cahors, Zuid-West.
Druif : 100% Malbec.
Terroir : Selectie van percelen op het 3e terras van het domein, met
kleiachtige-kiezelhoudende en kleiachtige-kalkachtige ondergrond.

Werk in de wijngaard & Vinificatie:

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard in
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem. De
druiven worden met de hand in hele trossen geoogst, gesorteerd en
voorzichtig op droogrekken gelegd, waarna ze een nacht in een
pruimenoven worden verwarmd. De druiven en de most worden
vervolgens zorgvuldig gevinifieerd en gedurende 18 maanden in
nieuwe eiken vaten gerijpt..

Degustatie :

Complexe neus met tonen van gedroogd en

gekonfijt fruit. In de mond heeft The New Black Wine een grote
finesse en een verbazingwekkende verscheidenheid aan aroma's
van zwart fruit, specerijen en gebraad. De tannines zijn fluweelzacht
en gesmolten..

Wijn/spijs :

Decanteren. Past bij rood vlees, wild of een pittig

gerecht zoals eend met sinaasappel. Durf ook te combineren met zoete
en hartige exotische gerechten, of zelfs met een atypisch
chocoladedessert.

Millésime 2013 : 95/100 - WINE ENTHUSIAST
93/100 - GILBERT & GAILLARD

BLACK VINTAGE
Likeurwijn - 50 cl
De nieuwste nectar gemaakt door Jean-Luc Baldès
Innovatie is niet de minste van de kwaliteiten van de getalenteerde en
stoutmoedige wijnmaker Jean-Luc Baldès, een erkend specialist van de
Malbec-druif. Deze Black Vintage is maar weer een bewijs.

Wijngaard : Cahors, Zuid-West..
Druif : 100% Malbec.
Terroir : 3e Terras van het domaine, kleiachtig-kiezelhoudende
en kleiachtig-kalkachtige ondergrond.

Werk in de wijngaard & Vinificatie :

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard in
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem.
Handmatig oogsten. Gemaakt van zonovergoten druiven van
zuivere Malbec, gemuteerd tijdens de gisting. Gerijpt in eiken
vaten gedurende 3 jaar.

Degustatie : Subtiele aroma's van kersen, bosbessen, bramen
en chocolade. Fluweelzacht mondgevoel, verfraaid door een
mooie frisheid.

Wijn/spijs:

Als aperitief is het voldoende op zichzelf of als

begeleider van paté toast met een zoetzure compôte. Het zal ook uw
desserts met pure chocolade opfleuren.

PROBUS
AOP Cahors
Gebotteld op het domaine
In 96 na Chr. liet keizer Domitianus de wijnstokken rooien ten gunste
van tarwe. Het was in de 3e eeuw dat keizer Probus de wijnstok in de
Quercy liet herplanten. Als eerbetoon aan hem creëerde Jean, de
vader van Jean-Luc Baldès, in 1976 deze eersteklas wijn met de
appellatie Cahors..

Druif : 100% Malbec.
Terroir :

Selectie van percelen op het 3de terras, met kleiachtige-

kiezelige en kleiachtige-kalkachtige ondergrond. Honderd jaar oude
wijnstokken.

Werk in de wijngaard & Vinificatie:

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard in
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem.
Zeer strenge vinificatie. Gerijpt in de beste nieuwe eiken vaten
gedurende 12 maanden.

Degustatie : Intense neus van zwart fruit, pruimen met kruidige
noten. De mond is geconcentreerd. De tannines in de mond zijn
recht en fluweelachtig. Lange en aanhoudende afdronk. Zal geduldig
evolueren naar aroma's van kreupelhout met behoud van veel
frisheid..

Wijn/spijs : Om van te genieten na decanteren en om nu en na een
aantal jaren rijping te waarderen bij culinaire specialiteiten uit het
Zuidwesten zoals gekonfijte eend of eendenborst, runderribbetjes en
kazen enz...

Millésime 2015 : 93/100 - WINE ENTHUSIAST
Millésime 2016 : 94/100 – JAMES SUCKLING
Millésime 2017 : 92/100 - WINE ENTHUSIAST

LA TRILOGIE
AOP Cahors
Gebotteld op het domaine
"In plaats van verschillende jaargangen samen te voegen tot een
stereotiepe wijn, heb ik besloten om sinds de jaargang 2007 de jaargangen
van verschillende geselecteerde percelen apart te bewerken. Ik wil wijnen
presenteren die de geschiedenis van de wijngaard getrouw weerspiegelen,
in overeenstemming met de bodem, het klimaat, de blootstelling en het
ecosysteem. Mijn benadering is eenvoudigweg terug te gaan naar de basis,
de basis van het echte ambacht van wijnmaken".
Jean-Luc Baldès

AU COIN DU BOIS

LES GALETS

LES PETITES CAILLES

Druif : 100% Malbec.

Druif : 100% Malbec.

Druif : 100% Malbec.

e
e
Terroir : 2e Terras. Terroir van Terroir : 3 Terras.Overwegend Terroir : 4 Terras. Op de
rode klei rustend op een laag klei-kalksteen, aanwezigheid kalksteenplateaus ook wel de
van ijzermineralen en lava- "Causses" genoemd.
kalksteen.

resten.
Werk in de wijngaard en
vinificatie : Certification Haute
Valeur
Environnementale.
Zeer zorgvuldig wijngaardbeheer
in een eco-verantwoordelijke
inzet voor het behoud van de
bodem. Gerijpt in eiken vaten
gedurende 12 maanden.

Werk in de wijngaard en
vinificatie: Certification Haute
Valeur
Environnementale.
Zeer zorgvuldig wijngaardbeheer
in een eco-verantwoordelijke
inzet voor het behoud van de
bodem. Gerijpt in eiken vaten
gedurende 12 maanden.

Werk in de wijngaard en
vinificatie: Certification Haute
Valeur
Environnementale.
Zeer zorgvuldig wijngaardbeheer
in een eco-verantwoordelijke
inzet voor het behoud van de
bodem. Gerijpt in eiken vaten
gedurende 12 maanden.

Degustatie : Zeer expressieve
neus, krachtig, met zoethout
tonen. Royaal gehemelte met
aroma's van pruimen, truffels en
specerijen. De afdronk is heerlijk
fris, met soepele en zijdezachte
Wijn/spijs: Lekker bij zuidtannines.
Wijn/spijs : Geroosterd vlees, westerse specialiteiten en ander
Wijn/spijs:
Gerechten
met
rood vlees.
kazen.
truffels, gegrild en geroosterd
vlees.
Degustatie : Neus van rood en
zwart fruit met een munttoets.
Goed uitgebalanceerd in de
mond met fijne en elegante
tannines.

Degustatie : Expressieve neus
van overrijp zwart fruit. De mond
is dicht en complex. Kruidige en
geroosterde noten.

Millésime 2013 : 15/20 - R.V.F
93 & 94/100 - WINE ENTHUSIAST

CLOS TRIGUEDINA
AOP Cahors
Gebotteld op het domaine
Clos Triguedina is afgeleid van het Occitaanse "Me trigo de dina" en
het betekent "Ik kan niet wachten om te gaan eten" en verwijst naar de
pelgrims van Saint Jacques de Compostelle die vroeger op het landgoed
aten. Deze wijn wordt sinds 1830 geproduceerd en weerspiegelt de familiale
knowhow die al zeven generaties lang wordt doorgegeven.

Wijngaard : Cahors, Zuid-West..
Druif : 85% Malbec,
Terroir :

10% Merlot, 5% Tannât.

2e, 3e et 4e Terras van het domaine, Klei-silica en klei-

kalksteen ondergrond. Meer dan 30 jaar oude wijnstokken.

Werk in de wijngaard & Vinificatie:

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard in
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem.
Zeer strenge vinificatie. Gerijpt in eiken vaten gedurende 12
maanden.

Degustatie :

Intense neus van zwart fruit, met peperige en

zoethoutige tonen. De structuur is lang en complex. Mooi evenwicht
tussen de expressie van de tannines, de aromatische rijkdom en de
soepelheid.

Wijn/spijs : De wijn past goed bij paté, wild, truffels, gegrild rood en
wit vlees, wild en kaas..

Millésime 2018 : 91/100 – WINE ENTHUSIAST
16,5/20 - JANCIS ROBINSON

PETIT CLOS
AOP Cahors

Gebotteld op het domaine
Jean-Luc Baldès, een erkend Malbec specialist, biedt een subtiele mix van Malbec
karakter en Merlot gulheid. Geniet er nu van of drink hem binnen acht jaar om zijn
volle karakter te waarderen.

Wijngaard : Cahors, Zuid-West.
Druif : 85% Malbec, 15% Merlot.
Terroir

:

2e Terras van het domaine, kalksteen bodem en rode klei.

Travail de la vigne & Vinification :

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard en
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem. Zeer
rigoureuze wijnbereiding

Degustatie :

Frisse en dichte neus, met aroma's van rood en

zwart fruit. Mooi evenwicht tussen de rondheid en fruitigheid van
de Merlot en de dichtheid en lengte van de Malbec.

Wijn/spijs : Ideaal bij rundvlees, gestoofd vlees, wild en kaas.

Millésime 2017 : 90/100 - WINE ENTHUSIAST
Zilveren medaille - Concours Général Agricole 2019

MALBEC DU CLOS
FRENCH MALBEC
AOP Cahors

Gebotteld op het domaine
Malbec du Clos heeft een nieuwe look.

"Franse Malbec", een anglicisme dat bedoeld is als een teken van erkenning
en een notie van off-beat nationalisme voorstelt.
"Cahors is niet dood". 190 jaar familiegeschiedenis bij Clos Triguedina
moedigen ons aan om alle kleuren van Malbec te bezoeken. Deze wijn is
zijn meest populaire uitdrukking. Elegant en soepel, maar direct en
ondubbelzinnig. Ja, het is een levende paradox.

Wijngaard : Cahors, Zuid-West..
Druif : 100% Malbec, jonge wijnstokken.
Terroir : 2e Terras; kleiachtig-kiezelhoudende en kleiachtig-kalkachtige
ondergrond.

Travail de la vigne & Vinification :

Certification Haute

Valeur Environnementale. Zeer zorgvuldig werk in de wijngaard in
een eco-verantwoordelijke inzet voor het behoud van de bodem.
Zeer rigoureuze wijnbereiding.

Degustatie : Intense neus van vers fruit met morellen kersen,
rode bessen, kruiden en zoethout. Het gehemelte is soepel, met
finesse en knapperig fruit. Ruim, het biedt een mooie lengte..

Wijn/spijs :

French Malbec zal de ideale metgezel zijn voor een
geïmproviseerd diner. Combineer hem met voorgerechten,
vleeswaren, gegrild vlees of een kaasplankje.

Millésime 2017: 3
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Het assortiment van Clos Triguedina is verkrijgbaar bij:

Wijnhandel Cahors
De Kolk 16
8255 PE Swifterbant
0321-337969
verkoop@cahors.nl
www.cahors.nl

