APPELLATION CÔTES DE DURAS
De wijngaard bevindt zich volledig in het gebied dat de naam Appellation Controlée Côtes de Duras mag dragen. De bodem van het domein bestaat voor 80%
uit klei-zand en voor 20% uit klei-kalk grond. De bodem is zeer kleiachtig. Deze
bodems zijn ideaal voor de productie van kwaliteitswijnen, en zeker indien we
spreken over droge zomers en droge herfsten want de wijnranken hebben niet te
lijden onder de droogte en de fysiologische rijpheid is excellent.
Niet alleen valt de regio onder het zeeklimaat (oceaan), doch tevens is er in dit gebied een zeer eigen microklimaat waar minder neerslag wordt geregistreerd dan
de gemiddelde regionale waarden en zulks voornamelijk in de zomerperiode.
De wijnranken zijn hoofdzakelijk op de zuidelijke en zuidwestelijke hellinhen
aangelegd.
DOMAINE DU GRAND MAYNE
Côtes de Duras
France
2 étoiles Guide Hachette des vins 2009 Cuvée Prestige 2006
1 étoile Guide Hachette des vins 2009 Vin Rouge 2006
2 étoiles Guide Hachette des vins 2009 Sauvignon 2007
1 étoiles Guide Hachette des vins 2009 Cuvée des vendangeurs 2007
Médaille d’Argent Concours Mâcon 2009 Sauvignon 2008
Médaille d’Argent Concours Mâcon 2009 Cuvée Prestige 2007
Médaille d’Or Concours de Mâcon 2009 rouge 2007
Médaille d’Argent Lot-et-Garonne 2009 Cuvée des vendangeurs 2008
Médaille d’Argent Concours Général Agricole 2009 Cuvée Prestige 2007

DOMAINE DU GRAND MAYNE
Grand Mayne “Sauvignon”
Michel Coutin maakt, jaar in jaar uit, een formidabele witte wijn
van de nobele sauvignon- blanc druif.
Fonkelend en kristalzuiver pomplemousse, tropische vruchten en
fris citroen . Een prachtige, krachtige sauvignon. Proef en u begrijpt waarom hij jaar in jaar uit met sterren en medailles wordt
overladen. Een juweeltje. Waarschijnlijk de beste sauvignon-blanc
van de Sud-Ouest. Jong drinken.
de fles € 5.95 6 flessen € 5.65
DOMAINE DU GRAND MAYNE
Cuvée des Vendangeur
Hier worden de beste druiven met de hand geplukt en gesorteerd.Pneumatisch geperst. Nadien gelagerd op eiken vaten.
Zeer aromatisch, complex.
Evenwichtig met lange afdronk. Een aanrader!
de fles € 7.80 6 flessen € 7.40
DOMAINE DU GRAND MAYNE
Cuvée Prestige 100% Merlot
Uitzonderlijke, evenwichtige, complexe wijn.
Gelagerd gedurende 12 maanden op eiken vaten.
Briljante rode granaatkleur.
Diep uitgesproken bouquet met noties van vanille en cassis.
Zacht en rokerig, met prima fruit dat vrijkomt na het walsen.
Zeer mooi in de mond, gevuld en fris, mooi fruit, romige
toetsen en evenwicht.
Goede bewaarwijn.– zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
Gerechten: Rood vlees, gebraden of gegrild. Veldwild
de fles € 7.80 6 flessen € 7.40

DOMAINE DU GRAND MAYNE
Cuvée Révolution
Rijke en zeer volle neus met rokerige toetsen, vanille,
confituurvruchten en gekookte kool. Volmondig en gevuld, mooi fruit met
toetsen van zwarte kers en confituur, goed evenwicht en goede lengte,
peper en veel zwart fruit in de finale.
de fles € 15.60 6 flessen € 14.85

