B O R R E L P R A AT

VAKAN T I EB AA N
STE VENS FRÉMONT

WA N D E L E N I N S E PT E M B E R
In het weekend van 3 en 4 september wordt in de
Loirevallei Vignes Vins Randos georganiseerd. Met
een glas in je rugzak kun je achttien wandelingen
maken en staan de wijnboeren klaar om je keel te
smeren. In 2021 waren er 11.000 bezoekers.
WINE + NEWS

V VR-VALDELOIRE.FR

W I J N E N A L S V O O R P RO E FJ E
L ANGLOIS-CHÂTEAU BRUT CRÉMANT
GALL & GALL EN GALL.NL | € 11,99
CHÂTEAU DE PA SSAVANT CRÉMANT DE LOIRE BRUT
NATURE 2019 | PIEKSMAN.NL | € 15,85

REIS EN PRIJS
Reis via Parijs met de TGV naar Saumur, een treinreis
van een halve dag. Een overnachting in een kamer of
appartement inclusief ontbijt, spa en visite de cave
boek je in de zomer vanaf € 165 voor 2 personen.

Gro ete n
uit de Rou ssi llon

LESTERR A SSESDESAUMUR.FR

2. IN DE ARDÈCHE
Wandelen tijdens
Vignes Vins Randos

G r o e tednè c h e
r
uit de A

S P O RT E N B I J D O M A I N E WA L B A U M
Voor Ludovic Walbaum kent gastvrijheid geen grenzen. Hij vertelt ons hij hoe een deel van zijn wijngaarden heeft opgeofferd voor oenotourisme. Met name
het viersterrenhotel dat hij heeft laten bouwen trekt
veel bekijks. Het oude herenhuis heeft een palladiaanse uitstraling en is uitgebreid met moderne
architectuur, zodat er nu elf kamers en suites te boeken zijn. We slapen er heerlijk en het uitzicht nodigt
uit tot bezinning. Yoga in de wijngaarden rondom,
loom baantjes trekken in het zwembad of gewoon
staren in het groen. In totaal is er 15 hectare aan
wijngaarden, vertelt Ludovic, waarvan de laaggelegen rondom het hotel met merlot zijn beplant. Syrah
en grenache staan bij op de heuvels op de achtergrond, waarachter op een paar kilometer afstand
de beroemde Gorges de l’Ardèche en Pont d’Arc liggen. Ludovic is een van die wijnboeren die veel activiteiten aanbieden, zoals boomklimmen, fietsen of
een weekend met pilatestraining. Daarna voelt een
subliem diner op het terras voor het hotel welverdiend. Met eigen wijnen om ter plaatse te proeven,
want in Nederland is op dit moment geen importeur.

CHAMPAUVINS | COL ARIS.NL | € 13,50
DOMAINE DU PÈRE LÉON CÔTES DU VIVAR AIS ROUGE 2017
WIJNDIJCK.NL | € 11,75
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K U N S T K I J K E N B I J C H ÂT E A U D E JA U
Côtes du Roussillon is het zuidelijkste wijngebied
van Frankrijk. De wijngaarden liggen als een soort
amfitheater omringd door bergen aan de Middellandse Zee. In dit warme klimaat met de meeste
zonuren van Frankrijk smaken de wijnen rijk en
intens. Ga ze proeven bij Château de Jau, een nog
echt authentiek wijnhuis gesticht door monniken in
de 12e eeuw. Historische monumenten zijn mooi,
maar duik na een bezoek aan de wijnkelders zeker
ook in de prachtige lichte expositieruimtes om je te
vergapen aan moderne kunst. Naast wijn hebben de
eigenaars, de Franse wijnfamilie Dauré, namelijk
een voorliefde voor kunst en gastronomie.

vige ronde fruittonen (braam!) passen perfect bij het
vlees dat voor onze neus smaakvol wordt gegrilld op
brandende scheuten uit de oude wijngaarden. Als
we ten slotte op het terras onder een 300 jaar oude
moerbeiboom de versterkte Muscat de Rivesaltes
proeven bij roquefort wanen we ons in de hemel. Het
zoete van rijpe gele peren en mandarijn streelt de
zachte, romige kaas.
W I J N E N A L S VO O R P RO E FJ E
CHEZ JAU SAUVIGNON BL ANC | € 6,45
CHEZ JAU ROSÉ | € 6,45
CHEZ JAU RIVESALTES MUSCAT | € 13,95
DE WIJNEN WORDEN GEÏMPORTEERD DOOR JE AN ARNAUD
EN ZIJN BIJ WIJNWINKEL S VERKRIJGBA AR. VOOR
VERKOOPADRESSEN: JE ANARNAUD.COM/ WA AR-TE-KOOP

W I J N E N A L S V O O R P RO E FJ E
DOMAINE GR AND VENEUR CÔTES-DU-RHÔNE 2020 LES

HET UITZICHT
NODIGT UIT TOT
BEZINNING

3. IN DE ROUSSILLON

REIS EN PRIJS
Stap om 07:28 in de trein in Rotterdam met een
overstap in Brussel op de TGV en je bent om 14:46
in Valence. Daarvandaan is het 1,5 uur met de huurauto naar Vallon-Pont-d’Arc. Een mooie kamer boek
je in de zomer voor € 316 voor 2 personen.
DOMAINE WALBAUM.COM

L I C H T ROZ E
Hun restaurant Le Grill ligt aan een kleine vijver en
doet door de okerkleurige gevels denken aan een
klein Toscaans dorpje. Hier combineren ze de mediterrane keuken met de eigen wijnen. Het water loopt
ons in de mond als we terugdenken aan de rosé bij
het typisch Catalaanse olijfbrood met tomaat en
charcuterie – we bevinden ons immers in FransCatalonië. De druiven zijn vroeg in de ochtend
geplukt, dus de wijn is zeer fris, met een prachtige
lichtroze kleur, geuren van bloemen, smaken van
fruit en mineraliteit. Hun rode terroirwijnen met ste-

REIS EN PRIJS
Pyrénées-Orientales ligt niet naast de deur, maar
vertrek je uit Rotterdam om 07:28, met overstap
in Brussel en Lyon, ben je om 18:05 in Perpignan.
Château de Jau is dan nog 20 minuten rijden. Zomermenu in restaurant Le Grill vanaf € 39. Ze willen hier
in de nabije toekomst ook overnachtingsmogelijkheden creëren. Maar een paar keer het hobbelige
landweggetje volgen vanuit Perpignan naar Casesde-Pène, omringd door olijfbomen, cipressen en
wijngaarden, is ook geen straf.
CHATE AUDE JAU.COM
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