THEMAPROEF: Exclusief Domaine de la Baume

17 mei 19

Het wijnbedrijf werd in 1882 opgericht. Toen onderkende men reeds de grote potentie van het domaine voor de wijnbouw. Met
visie en doorzettingsvermogen is het toen tot grote bloei gebracht. Na jaren van verval werd Domaine de La Baume in de jaren
negentig eigendom van een wijnfirma uit Australië. Die hebben er met flinke investeringen en grote deskundigheid een ultra
modern wijnbedrijf van gemaakt. En dat met zeer veel succes, want sindsdien winnen de wijnen van Domaine de La Baume
overal prijzen voor de zeer eigentijdse kwaliteit. In 2002 kwam het in bezit van een Franse eigenaar, die de ingezette lijn heeft
voortgezet en verbeterd. Met gevolg dat de moderne, elegante en volfruitige wijnen een steeds grotere groep wijnliefhebbers
aanspreekt.
Domaine de la Baume is gelegen in het hart van de Languedoc bij Servian, tussen Béziers en Pézenas. Het ligt 20 kilometer
landinwaarts van de Middellandse Zee, 50 meter boven de zeespiegel. In totaal zijn er ongeveer 175 hectare aan wijngaarden
in het bezit van het domaine.

Witte wijnen:
1. La Grande Olivette Sauvignon

7,20 €/fles

Subtiele strogele kleur. De neus is heerlijk aromatisch en doet denken aan net gemaaid gras in combinatie met de geur van net
geschilde citroenen. De smaak is fris en knisperig. De wijn heeft een verrassende lengte in de mond met complexe aroma’s van
limoen en passievrucht met een frisse afdronk.
ik bestel

2. La Grande Olivette Chardonnay

7,20 €

Helder blank. Mooie aroma's van citrus en nectarines. Fris, met fruitige smaken van citrus en nectarines die de wijn zwoel en
sappig maken. Het vleugje hout maakt de wijn tevens wat ronder van smaak.
ik bestel

3. La Grande Olivette Viognier

7,20 €/fles

Strogeel van kleur. De aromatische kracht van deze wijn komt als een complete verrassing. Intense geuren van abrikoos en
peer. Met duidelijke rijpe perzik geuren welke worden ondersteund door een exotische mix van kruiden. Aromatische sensatie
die de mond vult. Lekker sappig met mooie zuren en een aangenaam klein bittertje én een fruitig restzoetje.
ik bestel

4. Domaine de la Baume Sauvignon

8,90 €/fles

Domaine de La Baume Sauvignon Blanc is een moderne, minerale witte wijn uit de Franse Languedoc. De goudgroene wijn
heeft aroma's van limoen, roze grapefruit en asperges. De smaak is intens en mineralig met een zoete frisheid en verrassend
lange afdronk. Een fantastische prijs/kwaliteitsverhouding!!
ik bestel

5. Domaine de la Baume Chardonnay

8,90 €/fles

De wijn heeft een glanzende gouden kleur en intense aroma's van verse abrikoos en sappige witte perzik. De smaak is lekker
vol met wit fruit en iets van witte peper en een aangenaam lange afdronk. Wordt voor 100% gemaakt van eigen chardonnay
druiven uit de wijngaarden van het Domaine zelf. De wijn wordt modern gevinifieerd middels een pneumatisch pers met koude
stabilisatie en koele fermentatie in RVS vaten. Daarin rijpt de wijn nog 3 maanden op zijn Lie.
ik bestel

6. Domaine de la Baume Viognier

8,90 €/fles

Moderne, aromatische witte wijn uit de Franse Languedoc. De strogele wijn heeft aroma's van mandarijnschil, verse abrikoos
en gekonfijte sinaasappel. De smaak geeft een aromatisch mondgevoel door zijn lichte kruidigheid met volle smaak en lange,
frisse en kruidige afdronk. Domaine de La Baume Viognier is een heerlijk aperitief, die erg lekker smaakt bij frisse visgerechten
en de Aziatische keuken.
ik bestel

7. Domaine de la Baume Elited'Or Chardonnay

13,90 €/fles

De Elite D'Or is gemaakt van de oudste Chardonnay stokken (23 jaar oud) van de wijngaard en is daarmee gecombineerd met
Roussanne. De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt en is op eiken vaten vergist. Een complexe witte wijn met een
intens aroma en een intense rijke smaak. Een heerlijke aperitiefwijn die ook perfect past bij vis als zeebaars, tong en tonijn, bij
kalfsvlees en kipgerechten.
ik bestel

Rosé wijnen:
8. La Grande Olivette Syrah rosé

7,20 €/fles

La Baume Syrah rosé La grande Olivette is heerlijk frisse rosé wijn die behoort tot het mooiste uit de Zuid-Franse wijnstreek
Languedoc. De modern gemaakte La Baume Syrah rosé is aantrekkelijk rose tot fuchsia met paarse tinten.Fris en evenwichtig
van smaak, aroma's van tropisch fruit, viooltjes en kers. De smaak is fris en levendig met een lekkere afdronk.
ik bestel

9. Domaine de la Baume Grenache/Cinsault rosé

8,90 €/fles

Deze frisse en uiterst verfijnde rosé van het befaamde wijnhuis Domaine de La Baume uit de Pays Doc is gemaakt van de
Grenache en cinsault druif. De wijn heeft een mooie lichtroze kleur en veel frisheid. Verder is hij droog, maar ook lekker sappig
met volop rood fruit en tinten van citrus en perzik. Domaine de La Baume Grenache Cinsault is heerlijk als aperitief wijn bij
visgerechten, lichte kaassoorten en tapas.
ik bestel

Rode wijnen:
10. La Grande Olivette Merlot

7,20 €/fles

Robijn rood, Heerlijke geur van frambozen en rode bessen en iets van vanille. Heerlijk rond en zacht en de frambozen en rode
bessen komen hier in de smaak weer terug. De tannines zijn erg zacht en dat maakt deze wijn erg prettig om te drinken.
ik bestel

11. Domaine de la Baume Merlot

8,90 €/fles

Moderne, expressieve rode wijn uit de Franse Languedoc. De diep paarsachtige wijn heeft zeer expressieve aroma's van wilde
aardbeien en perpermunt. De complexe smaak is rond en fruitig met subtiel vanille en een kruidige, aangenaam fruitige
afdronk. Heerlijk om zo te drinken en erg lekker bij lamsvlees met tijm, geroosterd rood vlees en gerijpte kazen.
ik bestel

12. Domaine de la Baume Cabernet Sauvignon

8,90 €/fles

Domaine de La Baume Cabernet Sauvignon is moderne, stevige rode wijn uit de Franse Languedoc. De diep robijnrode wijn
heeft krachtige aroma's van vers, rijp fruit van bramen en zwarte bessen. De smaak is kenmerkend fruitig met zwarte bessen
(cassis), ietsje peper, stevig, vol en zacht met lichte vanille en mooie tannine. De Cabernet Sauvignon smaakt heerlijk om zo te
drinken en erg lekker bij tal van mooie vleesgerechten en rijpe kazen.
ik bestel

13. Domaine de la Baume Syrah

8,90 €/fles

Domaine de La Baume Syrah is een moderne, volle en kruidige rode wijn uit de Franse Languedoc. De dieprood paarsachtige
wijn heeft intense aroma's van rijp rood fruit, zwarte peper, bosbessen en viooltjes. De ronde smaak is fruitig en lekker kruidig
met zijde-achtige tannines en subtiele houtvanilles. Domaine de La Baume Syrah smaakt heerlijk om zo te drinken en erg
lekker bij rood vlees en wildgerechten en gerijpte kazen.
ik bestel

14. Domaine de la Baume Petit verdot

8,90 €/fles

De kleur is diep robijn rood met een paarse gloed. De geur van de wijn is zeer expressief in de neus met frambozen die vers
van de struiken lijken te komen. Een lichte geur van vanille maakt de wijn nog iets complexer. De wijn is rond, maar stevig. De
fruitige aroma’s van frambozen zijn mooi in harmonie met de aroma’s van viooltjes en cacao. De wijn heeft rijpe & stevige
tannines.
ik bestel

15. Domaine de la Baume Elite d'Or Cabernet

13,90 €/fles

Een krachtige en geconcentreerde wijn met aroma's van rood fruit gebracht door Cabernet Sauvignon onderstreept door de
kruidige tonen van Marselan. Vat veroudering brengt complexiteit, aromatische lengte aan wijn en geeft het zijn suave
karakter.
70% Cabernet Sauvignon, 30% Marselan. Fermentatie en veroudering van de wijn: 50% in vaten voor 1 jaar.
ik bestel
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