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BOURGOGNEDAGEN 4 & 5 sept 2021 
 

Bestellen & afhalen / leveren: Tip: alle wijnen zijn verpakt per 6. Bij een bestelling van 12 dezelfde flessen 

betaalt u er slechts 11. U krijgt een seintje als uw bestelling klaar staat. 

Contactgegevens:  

voornaam,  naam:…………………………………………………………………………………….. 

volledig adres:…………………………………………………………………………………………. 

voor bedrijven: BTW-nummer :………………………………………………………………………. 

telefoonnummer:………………………………………………………………………………………. 

mailadres:………………………………………………………………………………………………. 

 

Wijnnaam    prijs/fl    aantal fl 

Bubbels 
 

1 – Crémant de Bourgogne      € 14,60   …... 

Cave de Lugny ‘Blanc de Blancs’ – 100% Chardonnay 

Afkomstig van 30j oude stokken op de heuvels van Lugny gelegen tussen Chalon en Macon. Heldere en 

goudgele kleur. Aroma's van hazelnoot, verse boter en amandelen.  

2 – Crémant de Bourgogne      € 16,70   …... 

Cave de Lugny ‘Millesimé 2015’ – 50% Chardonnay en 50% Pinot Noir 

Bodem van klei en kalksteen. Oriëntatie Zuid - Zuidoost. Handmatige oogst. 5 tot 10% van de Chardonnay rijpt op 

eiken vaten. Lagering van minimum 18 maanden om een optimale bubbelfijnheid te verkrijgen. Krachtige, volle 

crémant met een afdronk van toast. 

Wit 
 

3 – Chablis    € 16,80   …... 

Domaine Besson 2018 – 100% Chardonnay 

Familiebedrijf gelegen in de heuvels rond Chablis, net ten oosten van Auxerre. Leisteen- en kleibodem. Aroma’s 

van citrusvruchten en witte bloemen. Elegante wijn met een lichte mineraliteit. 12 maand rijping ‘sur lie’ in inox.  

4 - Macon-Fuissé     € 14,50   …... 

Domaine Barraud 2018 – 100% Chardonnay 

Fuissé ligt net buiten het stadje Mâcon, nabij de paradijselijke (Unesco)rotsen van Solutré en Vergisson. Deze 

mineralige, soepele en fruitige Bourgogne komt van 35 jaar oude stokken op een kalkrijke keienbodem. Jeugdig 

in het glas! 11 maanden sur lie (half inox, half hout in grote vaten van 600L) 

5 – Bourgogne     € 13,40   ……  

Domaine René Lequin - Colin 2014 – 100% Chardonnay 

Gelegen te Santenay, kuuroord ten zuiden van Beaune. Overvloed van zacht rijp tropisch fruit met een vleugje 

vanille, boter en witte bloemen. De smaak is rond, sappig en evenwichtig met een volle afdronk.  

6 - Montagny     € 14,90   …... 

Domaine Berthénet ‘Les Coères’  2018 - 100% Chardonnay 

Kleine maar klasrijke appellatie nabij Châlon, ten zuiden van de Côte d’Or. Ook hier een boter- en vanilletoets 

door de houtrijping, maar zeer veel elegantie en finesse. Stijlvolle wijn! 
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7 – Mercurey     € 21,00   ……  

Domaine Duvernay ‘La Perrière’ 2017 – 100% Chardonnay 

Een 40j oud domein in de heuvels boven Mercurey (naast Chalon, tussen Rully en Givry) dat werkt volgens de 

‘agriculture raisonnée’. Frisse chardonnay met subtiel geïntegreerd hout. Gevogelte, witte sauzen, rijkere 

visbereidingen…. 

8 - Rully  

Domaine François d’Allaines 2017 – 100% Chardonnay  € 22,70   …… 

Het wijnhuis François d'Allaines bevindt zich sinds 1996 in Demigny, in de Saonevallei, op een paar kilometer van 
Meursault en Puligny-Montrachet. Klasrijk, traditioneel en verfijnd huis. Perfecte begeleider bij pasta, vette vis 

(zalm, tonijn), schaaldieren, wit vlees, gerookt vlees, zachte kazen.  

9 – Santenay     € 24,70   …… 

Domaine René Lequin – Colin ‘Les Hates’ 2018 – 100% Chardonnay 

Mooi vol van smaak met een subtiele houttoets. Zachte tonen van geroosterd brood, vanille en zuivel in de geur 
en een warme volle intense smaak van rijp wit fruit met een heerlijke afdronk. Vinificatie: 6 maanden in eik 

waarvan elk jaar 35% nieuw en de rest gebruikte vaten. Topdomein van 6 generaties! 

10 – Pernand-Vergelesses     € 25,50   …… 

Domaine Rollin  2017 – 100% Chardonnay 

Zacht  en boterig, houtgelagerd…typisch Bourgogne, uit het hart van de Beaunestreek. Velden gelegen naast de 

befaamde Corton-Charlemagneheuvel tussen Aloxe en Pernand-Vergelesses, niet zover van Beaune. 

11 – Saint-Aubin     € 36,00   …… 

Domaine Henri Prudhon ‘Sur Gamay’ 1er Cru  2017 – 100% Chardonnay 

Opgericht in 1945 door Henri Prudhon. 14,50 hectare wijnvelden bestaande uit kalkrijke klei. Frisse en elegante 
neus van rijpe appels en vers gesneden citrus. Complexe, volle, smakelijke wijn met een goede structuur met een 

vleugje honing en een mooie afdronk. Tot 60j oude stokken. 

12 – Nuits-St-Georges     € 58,50   …… 

Domaine Dufouleur ‘Clos des Perrières’ 1e cru  2016 – 100% Chardonnay 

Fabuleuse witte Nuits-St-Georges, peperig, kruidig, levendig…subtiel en complex. Pronkstuk van de broers 
Dufouleur. Het huis bestaat 400 jaar. Deze witte druiven (15j oud) groeien op slechts 16 are. 1100 flessen per 

jaar. Te drinken tussen 4 en 7j ouderdom.  

 

Rood 
 

13 – Beaujolais    € 12,50   …… 

Domaine Pascal Granger ‘Clos des Poulettes’ 2020 – 100% Gamay 

De ommuurde wijngaard ‘Clos des Poulettes’ (1,6 ha) ligt net voor Juliénas, met zicht op het zuiden en in de tuin 

van Pascal. Zeer sappige wijn, vol fruit,…Blauwe steen, alluviale kleiafzettingen. Aanplant: Gobeletvorm. BP 2024 

14 – Beaujolais    € 14,50   …… 

Domaine Pascal Granger ‘Grande Réserve’ 2017 – 100% Gamay 

Topcuvée van het huis. 60j oude stokken en slechts 1500 fl. per jaar. Ondergaat 2j houtrijping in grote vaten. 

Krachtige Beaujolais die perfect past bij vederwild. Best decanteren voor het drinken. BP 2027 

15 – Rully       € 19,90   ……  

Domaine Belleville ‘Chaponnière’ 2014 – 100% Pinot Noir 

Gelegen boven Mercurey, in de Côte Chalonnaise. Bruine kalksteen. Aroma van zwarte bessen met een delicate 

toets van hout. Fruitig, fris en delicaat in de mond met een mooie complexiteit. Op dronk! BP2024 

16 - Mercurey       € 20,70   ……  

Domaine Belleville ‘Champs Ladoy’ 2015 – 100% Pinot Noir 

Dit domein uit Rully, de Côte Chalonnaise, omvat 22 hectare tussen Beaune en Maçon. Deze licht houtgerijpte 

Mercurey met toetsen van zwarte bramen en grafiet, is van het gezegde jaar 2015 en perfect op dronk. BP2025 
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17 – Saint-Romain    € 25,30   …… 

Domaine Buisson 2014 – 100% Pinot Noir 

Gelegen tussen 280 en 400 m hoogte, boven Meursault. Bodem van klei, mergel en kalk. Oppervlakte van 0,26 

ha. Manuele oogst. Weking van 40 weken. Lagering van 18 maanden in eikenhouten vaten. BP2024 

18 – Santenay    € 19,50   …… 

Domaine René Lequin - Colin ‘Vieilles Vignes’ 2016 – 100% Pinot Noir 

Opgericht in 1679. De handgeplukte druiven rijpen afhankelijk van hun kwaliteit gedurende enkele maanden op 

Franse eikenhouten vaten ( 25 – 35 % nieuw). De druivenranken worden zeer streng gesnoeid om een hoger 

concentraat sap van de overige druiven te krijgen. BP2026 

19 – Ladoix    € 23,70   …… 

Domaine Jacob 2015 – 100% Pinot Noir 

Familiebedrijf in Ladoix, net ten noorden van Beaune. Deze Ladoix is soepel, sappig en fruitig. Het gezegende 

jaar 2015 geeft kracht die lang bewaren toelaat. 40j oude stokken. 13 maanden op (oude) vaten. BP2025  

20 - Nuits-St-Georges    € 34,90   …… 

Domaine Dufouleur ‘Aux St-Julien’ 2016 – 100% Pinot Noir 

Stokken van 65j oud op 46 are. 2600 fl/jaar. Perceel ten zuiden van Nuits in de eerste glooiingen op 260 m 

hoogte. Intens, complex, toetsen van cassis, leder en kruiden. 12 maand op vat. BP2026. 

21– Nuits-St-Georges    € 49,00   …… 

Domaine Dufouleur ‘Clos des Perrières’ 1e cru 2015 – 100% Pinot Noir 

Door de jaren heen zal de wijn een volle en zijdeachtige ronding vertonen. Een fruitige evolutie naar de 
gemacereerde kers, zoethout en fijne balsamico-geuren, evenals zeer fijne dierlijke nuances. 12 maanden 

vatrijping. BP2030 

22– Gevrey-Chambertin      € 79,50   …… 

Domaine des Beaumont ‘Les Cherbaudes’ 1e cru 2014 – 100% Pinot Noir  

Zeer noordelijk gelegen prachtig dorp, net onder Dijon en boven Nuits. Reeds op dronk. Krachtig, complex. Het 
veld van 42 are met 40j oude stokken ligt net naast de befaamde Mazis-Chambertin en Chapelle-Chambertin. 12 

maand vatrijping met 60% nieuwe vaten. BP 2028. Opm: Ook verkrijgbaar in jaargang 2017 (€ 91,00/fles). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ademainwijn.be    info@ademainwijn.be           GSM 0478 557 814 

Opm: Het kan gebeuren dat prijzen in deze lijst afwijken van de website omdat deze nog niet 100% up to date is. Ook kunnen 

jaargangen afwijken naargelang de voorraad strekt maar dit slechts in uiterste noodzaak.  

 


