


MISSIE VAN DE ZORRO’S
1. Het kleine eerbiedig maken
2. Het onbekende een plaats geven tussen  de 

groten
3. Nieuwsgierigheid is de sleutel voor de juiste  

wijnwijsheid
4. Objectiviteit is de norm voor de essentiële 

wijnschoonheid
5. Vinologische rechtvaardigheid moet geschieden 

op basis van kwaliteit en niet op rénomé & prijs
6. Hedonische en epicuristische eigenzinnigheid is de

basis van onze wijnvisie



DE WERKWIJZE VAN DE ZORRO’S

- Grondige analyse/voorstudie
- Selectie van de beste wijnbouwers op basis van de literatuur 

& bespreking met voorname wijnimportateurs
- Selectie van de top 10
- Vastleggen van het budgettair kader
- Bezoek ter plaatse
- Beste wijn ter plaatse per wijnbouwer
- Herproeving van de aangekochte wijnen



THEMA VAN DIT JAAR (15de)

UIT DE SCHADUW VAN CHABLIS

Le Grand Auxerrois



Le Grand Auxerrois als onderdeel van 
de Bourgogne
Bourgogne (30.052 ha) = 4% van de totale 
wijngaardoppervlakte van Frankrijk

• 5 grote regio’s met de nominatie:
• Villages
• 1cru
• Grand Cru

48% regionale appellaties

• Le Chablisien, Le Grand Auxerrois en Le 
Chatillonnais (20%)

• La Côte de Nuits en de Hauts Côtes de Nuits
(6%)

• La Côte de Beaune en de Hauts Côtes de 
Beaune (13%)

• La Côte Chalonnaise en les Côtes du Couchois
(6%)

• Le Maconnais (7%)
• (Beaujolais)



Le Grand Auxerrois in de schaduw van 
het ‘grote’ Chablis en grand cru’s



De geologische schoonheid van Chablis 
wordt doorgetrokken naar dorpjes als 
Chitry, Irancy, Vézelay en Tonnerre



Irancy



Le Grand Auxerrois = een grote diversiteit aan 
appellaties en terroirs: 1903ha (55% witte wijnen; 
24% rode wijnen en 2% rosé wijnen)

• 4 Terroirs:

• Auxerrois: 10 tal gemeenten ten 
zuiden/westen van Auxerre (Chitry, 
Irancy, Coulanges-les-Vineuse, Saint-
Bris)

• Tonnerrois: boven Chablis aan het 
riviertje l’Armançon (Tonnerre en 
Epineuil)

• Vézelien: in het zuiden van de grand 
Auxerrois (Vézelay)

• Jovinien: aan de rivier Yonne ten 
noorden van Auxerre (Joigny)



De druiven en de appellaties

• De druiven

• In wit: Chardonnay, Aligoté, Sacy
of Melon en Sauvignon Blanc (= 
enkel in Saint-Bris)

• In rood: Pinot Noir, Gamay en 
César (= enkel in Irancy)

• De appellaties

• Appellation Villages: Irancy, Saint-
Bris en Vézelay

• Appellations Régionales: 
Bourgogne Chitry, Bourgogne Côte 
ST-Jacques, Bourgogne Côtes
d’Auxerre, Bourgogne Coulanges-
la-Vineuse, Bourgogne Epineuil en 
Bourgogne Tonnerre





De grote vraag:
Wat is het verschil tussen de wijnen van Chablis en de 

wijnen van Le Grand Auxerrois?

• Geologisch en geografische geen verschil
• Chablis (zeker op de grand cru-heuvel) is de ondergrond 

meer kalkgedomineerd, waardoor de olfactologie van 
de wijnen iets meer mineraler en fijner kunnen zijn

• AOP Chablis heeft geen rode wijnen en gebruikt enkel 
de chardonnay-druif

• De prijs en reputatie



De selectie voor Commanderij Osiris-
Gent:

* voorselectie van 32 wijnbouwers
* afspraak bij 11 wijnbouwers/ 9 ervan hebben ons ontvangen
* 74 wijnen geproefd
* 12 wijnen aangekocht
* 9 wijnen halen de presentatie (rekening houdend met de typiciteit
van de diverse appellaties in de Auxerrois:

6 witte wijnen
3 rode wijnen



Wijn 1: Domaine Bersan & Fils



Wijn 1: Domaine Bersan: Saint-
Bris 2017 ‘Cuvée Marianne’

Leeftijd van de wijngaarden : 45 ans
Typologie van de bodem : Portlandien & Kimméridgien 
(een soort oude fosiele kalkbodem met grintafzettingen)
druif : Sauvignon Blanc
Vinificatie : pneumatische zachte persing, biobenadering
zonder toevoeging van enzymes of gisten; werk enkel met 
natuurlijke gisten. Klassieke vinificatie op inox. Maakt
biologische wijnen
Elevage : 70% fûts de chêne et 30% cuve inox
Domein: 20ha; opgestart in 1453, waarvan de oude
kelders bewaard zijn gebleven en nog steeds gebruikt
worden; vandaag twee broers aan het stuur



Wijn 2: Domaine d’Edouard



Wijn 2: Domaine d’Edouard: 
Bourgogne Côte d’Auxerre ‘Les 
Collines de Vaux’ 2019
Een wijn gemaakt uit drie chardonnaypercelen
12 maanden op cuves en futs (gemengd)
De verkoop pas na 18 maanden op fles 
Vinificatie: koude maceratie tot alle percelen zijn geplukt; 
regelmatige battonage van ‘la line fines’ voor het gedeelte op 
futs (gedurende een periode van 1 jaar). Daarna wordt er een 
blend gemaakt van de wijn op cuves en deze van de vaten.
Druif: chardonnay
Domein: 14ha (verspreid over 18 percelen); pionier in het 
maken van non-dosage schuimwijnen in de Côte d’Auxerre; 
recent opgestart domein in 2014.



Wijn 3: Domaine Bersan



Wijn 3: Domain Pierre-Louis et 
Jean-François Bersan: Bourgogne 
Aligoté 2018

druif: aligoté, van wijngaarden van bijna 60 jaar oud
18 maanden vatlagering (zeer lange élevage)
laag rendement van 50hl/ha (terwijl 72 hl/ha in de appellatie is 
toegestaan)



Wijn 4: La Soeur Cadette



Wijn 4: La Soeur Cadette: 
Vézelay Clos dû Montanet
Thoden 2019

druif: chardonnay
bodem: geteeld op zware en oudste kalklagen van de 
Auxerrois, volgens de principes van de bio-dynamie
vinificatie: traditionele vinificatie op inox met langzame
‘maceration pelliculaire’
Domein: twee familiale domeinen (Domaine Montane-
Thoden: 8ha & La Cadette : 12,5ha) met een
overkoepelende structuur (= La Soeur Cadette) ; reeds 
actief sinds 1987



Wijn 5: Domaine Alain Mathias



Wijn 5: Domaine Alain Mathias: 
Bourgogne Tonnerre Côte de 
Grisey 2019

druif: chardonnay
parcelaire en manuele pluk, bio-gecertificeerd, streeft naar
een laag rendement tot onder de 40hl/ha; strenge selectie
van de druiven op trilband
vinificatie: zachte persing, daarna zowel de alcoholoische
als malolactische gisting op 90% eik en 10%  klei-amforen
(jarre)
domein: recent overgelaten aan zoon Bastien; 13ha 
(waarvan 70% Tonnerre/Epineuil en 30% Chablis); vader 
was de pionier van het AOP Bourgogne Epineuil



Wijn 6: Domaine Olivier Morin



Wijn 6: Domaine Olivier 
Morin: Bourgogne Chitry
‘Olympe’ 2018:

druif: chardonnay
bodem: deze cuvée komt van 4 verschillende percelen 
waarvan de wijngaard gemiddeld 100 jaar oud zijn, in 
het verlengde van de kalkheuvel van Chablis
vinificatie: 100% op eik, met een lange élevage van 18 
maanden (waarvan 1 jaar op houten vaten); geen 
sulfiet; alles manueel; ‘een wijn zoals mijn ouders hem 
maakte’
domein: 14ha (=8 ha chardonnay, 4 ha pinot noir; 2ha 
aligoté); bio zonder certificaat; 2de generatie; 



Wijn 7: Domaine Colinot



Wijn 7: Domaine Colinot: Irancy
‘Les Mazelots’ 2018:

druif: 94% pinot noir, 6% césar
bodem: op hoogste punt van steile helling om Irancy binnen te 
rijden; kalk-graniet-grint; 
vinficatie: traditioneler kan niet; combinatie tussen beton en 
inox; weinig interventie en langzame gusting op lage 
temperatuur; afhankelijk van het perceel wordt ook 
bescheiden oude houten vaten gebruikt; parcelaire pluk en 
vinificatie
domein: 12ha verspreid over 8 ‘climats’; Jean-Pierre Colinot
(76j) ademt Irancy uit (familie woont er 4 eeuwen) en is half 
wijnbouwer, half toneelspeler, half antiquaire (zijn vrouw Anita 
en wijnmaker Thomas Carré houden de boel recht); dochter 
Stephanie Colinot heeft in 2017 het domein verlaten; beschikt 
over de oudste wijngaarden van Irancy



Wijn 8: Domaine Alain Mathias



Wijn 8: Domaine Alain Mathias: 
Bourgogne Epineuil Côte de 
Grisey 2019:

druif: pinot noir
bodem: marmer-kalk, met zuidelijke positie en 
hellingsgraad van 35% (côte de Grisey) aansluitend bij een
bos (koelte en biodiversiteit); zeer dichte aanplant van de 
pinot noir (10.000 planten/ha)
vinificatie: machinale pluk; biodynamie; 95% op hout
(waarvan 50% nieuwe eik) en 5% experimenteren op 
roterende amforen; lange élevage van 16 maanden.



Wijn 9: Domaine Gabin et Felix Richoux



Wijn 9: Domaine Gabin et Felix 
Richoux: Irancy ‘Veaupessiot’ 2017:

Druif: pinot noir
Bodem: fossiele mariene klei in combinatie met kalk; gelegen in 
een soort amphitheater rond Irancy
Vinificatie: laag rendement van 32hl/ha; manuele parcelaire
‘slow’pluk (19dagen); 100% ontrist; langzame vergisting 
afhankelijk van het perceel op zowel hout als inoxcuves; wijn 
rijpt verder 1 jaar op cuves en 1 jaar op vaten (600l).
Domein: 23 ha; vader Thierry is de 1ste generatie; sinds 2013 
biogecertificeerd; nieuwe voortrekkers van de appellatie; 
gedreven activist tegen de verdere chablisering en de 
ontbossing van de streek



DE PRIJZEN 

Wijn 1 : € 15,5
Wijn 2 : € 16
Wijn 3 : € 9,5
Wijn 4 : € 19
Wijn 5 : € 48 (Mg)
Wijn 6 : € 15,5
Wijn 7 : € 21
Wijn 8 : € 22
Wijn 9 : € 22



Tot volgend jaar!




