FRANKRIJK - BORDEAUX

Château Lascombes
2010 Château Lascombes wooden case 12
Margaux 2ieme GCC

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Merlot 50%, cabernet sauvignon 45% en petit verdot 5%. Een edel
bondgenootschap tussen kracht en finesse. De neus is evenwichtig en
complex. De mond is vol maar beheerst en de begeleidende tannine
geeft hem een meer dan nobel karakter. De afdronk is lang en
indrukwekkend en laat een symfonie van impressies achter.
Zondermeer een topwijn!
Klimaat:
Maritiem klimaat door de Atlantische oceaan. De warme Golf Stroom en Gironde
fungeren als warmte-regulator en temperen het klimaat. Dit zorgt voor milde
winters, warme zomers, en een lange, zonnige herfst. De bossen van de Landes
beschermen de wijngaarden tegen de koude zeewind.

Ondergrond:
Kalkrijke zandgrond met klei en ijzerertsafzet. Beperkte hoeveelheid keien aan de
oppervlakte.

Vinificatie:
Vinificatie gebeurt op een mengeling van inox en houten vaten. De laatste jaren
werd het gebruik van nieuwe eik (gelukkig) gereduceerd van 100 naar 80%.

CHÂTEAU LASCOMBES
"2ieme GCC Margaux mais premier dans tout les esprits" wordt er direct met de
deur in huis gevallen op de webpagina en meteen het beruchte classificatie
systeem van 1855 in vraag stellend dat ondertussen niet meer aan de huidige
situatie voldoet. Lascombes behoort zonder twijfel tot de absolute top van
Bordeaux wijnen. Het ligt ongeveer op dezelfde hoogte als Château Margaux
maar dan aan de andere kant van de weg. Sinds de 17e eeuw houden al 10
generaties van wijnboeren de eer van Lascombes hoog. In 1971 verkocht de
legendarische Alexis Lichine Lascombes daarmee het einde van het Lichinetijdperk in Bordeaux inleidend. Na enkele eigenaars werd het uiteindelijk door de
kapitaalkrachtige groep Colony Capital overgenomen. Zij investeerden opnieuw
massaal in Lascombes. Lascombes is ook één van de weinige Châteaus dat nog
steeds de originele wijngaarden omvat. Zoals de meeste Margaux wordt hier ook
iets meer merlot gebruikt naar Médoc normen wat hem zijn typisch fluwelige
karakter verleent en hem in zijn jonge jaren al aangenaam om te drinken maakt.
Ook hier komt Michel Rolland graag enig advies verlenen.
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