
 Domaine “Le Sang des Cailloux”   
 

Domaine “Delubac” 



Praktisch:

•  Website: www.commanderijosiris.be !!

•  Banket Baronie: ‘t Aards Paradijs 30/01/15’

•  Banket Osiris: vrijdag 29 mei 2015 – 
‘t Groenhof




De  Rhône-regio 

Syrah	  is	  ‘king’	  

G	  S	  M	  



De regio: AOC’s 
Hiërarchie	  in	  de	  Rhône	  (N+Z)	  :	  4	  niveaus	  !	  

	  
“16”	  	  AOP	  (Gemeente	  -‐	  Cru)	  

(vb.	  Hermitage,	  Vacqueyras,	  Gigondas,	  Côte	  RôAe,	  ..)	  	  
***	  

AOP	  Côtes-‐du-‐Rhône-‐Villages	  +	  naam	  gemeente	  
(18	  gemeenten)	  

(vb.	  Cairanne,	  Plan	  de	  Dieu,	  Sablet,	  Roaix….)	  
***	  

AOP	  Côtes-‐du-‐Rhône-‐Villages	  
(95	  gemeenten)	  

***	  
AOP	  Côtes-‐du-‐Rhône	  
(171	  gemeenten)	  

	  
Aanvulling:	  AOC	  Ventoux	  –	  AOC	  Lubéron	  –	  AOC	  Côtes	  du	  Vivarais	  –	  AOC	  
Grignan-‐les-‐Adhémars	  –	  AOC	  CosAères-‐de-‐Nimes	  –	  AOC	  Duché	  d’Uzès	  –	  AOC	  
Claire[e	  de	  Bellegarde	  

	  



Doelstelling
3 essentiële vragen:

En quelle manière votre domaine réussit de faire 
la différence ?

Comment situer votre domaine dans le système 
de AOP ?
"
Quel est pour vous le vin parfait ?"




Domaine Delubac
•  Jaar : 2010
•  Appellatie : AOC Côtes du Rhône
•  Bijzonderheden : ‘Rouge’ 
grenache 45%, syrah 30%, carignan 25 % - stokken: 
35 jaar - "
vinificatie: volledig ontrist voor grenache – ‘vendanges 
entières’ (ramassage en caisses) voor syrah en 
carignan."
Cuvaison: kort (8 tot 15 dagen) – bodemstructuur: 
klei/kalk, ‘garrigue’ en zand "
"
"


Wijn 1

Wijn 2

Wijn 3

Wijn 4

Wijn 5

Wijn 6

Wijn 7

Wijn 8



Domaine Delubac
•  Jaar : 2013
•  Appellatie :  AOC Côtes du Rhône
•  Bijzonderheden : ‘Blanc’
grenache blanc -  clairette - marsanne – 
bourboulenc - vinificatie: 40 % in tonneaux van 
450 liter , de rest op cuve inox (lage 
temperatuur) - bodemstructuur: klei/kalk, 
zand."

"
"
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Domaine Delubac
•  Jaar : 2010
•  Appellatie : AOC CdR Villages Cairanne
•  Bijzonderheden : ‘Les Bruneau’
50% grenache, 25% syrah, 15% mourvèdre,
10%  carignan - vinificatie: volledig ontrist  - cuvaison 
15 tot 21 dagen -  Pigeage op syrah en mourvèdre - 
opvoeding: 14 mois op hout voor syrah, mourvèdre 
en carignan - cuve voor grenache - bodemstructuur: 
klei/kalk"
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Domaine Delubac
•  Jaar : 2010
•  Appellatie : AOC CdR Villages Cairanne
•  Bijzonderheden : ‘L’Authentique’ 
grenache 50%, syrah   50% - stokken:  40 jaar – 
vinificatie: volledig ontrist - cuvaison van 21 tot  28 
jours - pigeage op syrah – opvoeding: 16 maand hout 
voor syrah – bodemstructuur: ‘argile blanche calcaire 
(terre froide) – deel ook ‘argile rouge’ "
"
"
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Le Sang des Cailloux
•  Jaar : 2012
•  Appellatie : AOC Vacqueyras
•  Bijzonderheden: ‘Azalaïs’
70% grenache, 20% syrah, 7% mourvèdre"
 3% cinsault, « sol argilo-calcaire brun rougeâtre 
sur plateau de galets roulés » , manuele oogst, 
24hl/ha – ontrist  100 %, vinificatie op beton – 
dagelijkse remontage
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Le Sang des Cailloux
•  Jaar : 2012
•  Appellatie : AOC Vacqueyras
•  Bijzonderheden: ‘Lopy’
75% grenache, 25% syrah
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Le Sang des Cailloux
•  Jaar : 2010 
•  Appellatie: AOC Vacqueyras
•  Bijzonderheden : ‘Oumage’
*99% grenache"
*slechts in uitzonderlijke jaren
*perceel zeer oude stokken
*100 % ontrist, traditionele vinificatie in beton 
cuves
*remontage dagelijks, ook délestage 
 en pigeage"



 

Wijn 1

Wijn 2

Wijn 3

Wijn 4

Wijn 5

Wijn 6

Wijn 7

Wijn 8



Le Sang des Cailloux
•  Jaar : 2011
•  Appellatie : AOC Vacqueyras
•  Bijzonderheden: ‘Un Sang 

Blanc’
*assemblage bourboulenc, roussanne, 
clairette, marsanne, grenache, viognier
*argilo-calcaire brun, sur plateau de galets 
roulés
*manuele oogst, vinificatie én opvoeding in 
tonneaux 450 l   
*bâtonnage, malo, géén collage
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De prijzen :
•  Wijn 1 :    00.00 €
•  Wijn 2 :    00.00 €
•  Wijn 3 :    00.00 €
•  Wijn 4 :    00.00 €  
•  Wijn 5 :    00.00 €
•  Wijn 6 :    00.00 €   
•  Wijn 7 :    00.00 € 
•  Wijn 8 :    00.00 € 
•  Wijn 9 :    00.00 € 


