
Naam van de wijn: Bordeaux Supérieur rouge 
 
Producent: Grand Village 
 
Herkomstbepaling: Bordeaux Supérieur rouge, Bordeaux, Frankrijk 
 
Druivenras(sen): merlot 85% en cabernet franc 15% 
 
Wijnbedrijf: Dat Jacques en Sylvie Guinaudeau wijn kunnen maken, hebben ze ondertussen 
wel bewezen. Sinds 1985 hebben zij in Pomerol het beheer van Château Lafleur 
overgenomen en ze hebben met de wijnen van dit piepkleine (slechts 4,5 hectare en een 
productie van enkel 1.000 kisten per jaar) wijngoed de absolute cult status bereikt. Om 
Robert Parker maar even te quoten: "one of the most distinctive, most exotic, and greatest 
wines. Not only in Pomerol, but in the world." Helaas met navenant astronomische prijzen, 
voor minder dan 1.000 euro per fles zal Château Lafleur amper tot niet te vinden zijn. Het is 
dan eigenlijk opmerkelijk dat de wijnen van het familie wijngoed Château Grand Village, waar de 
Guinaudeau's al sinds 1650 wonen en wijn maken, niet bekender zijn. De belangrijkste reden is 
waarschijnlijk dat de wijnen van het 17,5 hectare grote Château Grand Village het slechts met de weinig 
tot verbeelding sprekende appellation Bordeaux Supérieur moeten doen. Aan de kwaliteit van de wijnen 
van Château Grand Village kan het niet liggen, de wijngaarden liggen bij het dorp Mouillac net buiten de 
appellation Fronsac en al het werk in de wijngaarden en wijnkelder wordt gedaan door exact hetzelfde 
team dat ook verantwoordelijk is voor de wijnen van Château Lafleur. Natuurlijk mag men niet dezelfde 
kwaliteit verwachten, maar Château Grand Village is veel meer dan slechts waar voor je geld…. 
 
Regio: Bordeaux is niet alleen het grootste productiegebied van kwaliteitswijnen ter wereld, maar ook het  
beroemdste. Namen als Mouton Rothschild, Cheval-Blanc, Haut-Brion, Margaux, Petrus, Ausone en Lafite 
Rothschild zijn al sinds heugenis tot de verbeelding sprekende namen met allure en status. Hierrdoor 
kregen Bordeaux wijnen over hele wereld, van Californië, Argentinië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland tot 
Chili, een voorbeeldfunctie en navolging in het gebruik van de druivenrassen cabernet sauvignon, merlot 
en cabernet franc en de daarbij behorende opvoeding op barriques. 
De Bordeaux streek zelf is gelegen in het departement Gironde in het zuidwesten van Frankrijk vlakbij de 
kust van de Atlantische Oceaan langs de rivieren Garonne, Dordogne en Gironde. Het heeft een gematigd 
zeeklimaat, dus niet al te koude winters en warme zomers en najaar. Als wijnstreek wordt Bordeaux door 
de rivieren min of meer in drie gebieden verdeeld waarin de Gironde het estuarium is die de Atlantische 
Oceaan en de samenvloeiing van de rivieren Garonne en Dordogne met elkaar verbindt. Ten zuidwesten 
van de Gironde en de Garonne wordt de linkeroever genoemd, dit is het gebied van de cabernet 
sauvignon. Hier bevinden zich o.a. de gerenommeerde appellations (herkomstbepalingen) Margaux, 
Pauillac, Saint-Estephe, Saint-Julien, het gebied Graves en de beroemde appellations van de edelzoete 
wijnen Sauternes en Barsac. Kortom de streek van de illustere Grands Crus. De befaamde rechteroever 
bevindt zich ten noorden van de Dordogne. Hier is de merlot de belangrijkste druif, niet alleen in de 
minder bekende appellations als b.v. Premières Côtes de Blaye, Côtes de Francs, Côtes de Castillon, Côtes 
de Bourg en Canon Fronsac, maar vooral in de gereputeerde en zeer gewaardeerde appellations Saint-
Emilion en Pomerol. Tussen de Dordogne en de Garonne ligt het enorme gebied Entre-Deux-Mers waar 
de meer eenvoudige wijnen te vinden zijn van appellations als b.v. Saint-Foy-Bordeaux, Entre-Deux-Mers, 
Graves de Vayres en Loupiac, Daarnaast kent de wijnstreek Bordeaux ook een aantal generieke 
appellations als Bordeaux en Bordeaux Supérieur. Deze wijnen kunnen uit de gehele Bordeaux streek 
afkomstig zijn. 
 
Vinificatie (wijnbereiding): Na de handmatige pluk waarbij streng geselecteerd wordt, vindt de vinificatie 
plaats op traditionele wijze. Eerst ondergaan de druiven korte inweektijd met aansluitend de traditionele 
alcoholische gisting van 3 weken op eikenhouten foeders. Vervolgens vindt de persing van de druiven 
plaats en wordt de jonge wijn overgestoken op grotendeel nieuwe eikenhouten barriques voor de 
malolactische gisting en rijping voor een periode van 10 maanden, waarna de wijn ongefilterd wordt 



gebotteld. 
 
Smaakimpressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Een alcoholpercentage van 14%. Somber diep 
robijnrood van kleur. In de neus aroma’s van zwarte bessen en pruimen, een hint van geroosterde rode 
paprika, jeneverbes en laurier. In het smaakpalet rijp klein rood zwart fruit en gedroogde kruiden die in de 
afdronk begeleid worden door duidelijk aanwezige maar rijpe tannine. 
Serveren: 16 tot 18°C. Bewaren: tot 8 jaar na de oogst.  
 
Culinair advies: Rib-eye van de grill, confit de canard, lamskoteletten met tijm en rozemarijn en harde 
gerijpte kazen. 
 
Medailles, onderscheidingen, eervolle vermeldingen: 2015 89-91p Neal Martin, 92-93p James Suckling, 
17/20 Jancis Robinson, 92 Tim Atkin, 88-90p Antonio Galloni - 2014 90-91p James Suckling. 
 
Smaaktype: Droog, vol, geconcentreerd en intens. 
 
Glasadvies: Riedel Veritas Cabernet/Merlot, Riedel Vinum Bordeaux, Riedel Sommeliers Bordeaux Grand 
Cru. 
 
 
 
 


