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Wijnreis in het hart van de Languedoc 

AOC Faugères (en omstreken) 
www.faugeres.com 

 
Van 27 oktober tot en met 1 november 2007  

 
 

DAG 1 
Zaterdag 27 oktober 2007  

Eerste dag, eerste verrassingen uit de Languedoc 
 

Transport vanuit Gent naar Lille om 7u15 stipt: afspraak in de Tentoonstellingslaan, ter 

hoogte van de gebouwen van Solidariteit voor het Gezin  

TGV vanuit Lille naar Montpellier:  

Vertrek TGV: 8u49 

Aankomst 13u49 

 

Een luxebus van De Swaef Selectacars staat ons op te wachten 

 

Met de bus naar onze eerste bestemming, richting Jonquiéres 

 

We gaan niet rechtstreeks naar de Faugérestreek. Vermits we toch door het mooie landschap 

van de Languedoc moeten rijden, gaan we van de gelegenheid gebruik maken om twee 

(voorlopig) minder bekende, maar eigenzinnige & visionaire wijnbouwers te bezoeken. Het 

zou vrij eenvoudig zijn een paar van de groten (Domaine de Peyre-Rose, Mas Julien, Clos 

Marie, Chateau de Cazeneuve, Domaine de l’Hortus, Domaine Clavel, Mas Bruguière, 

Domaine Alain Chabanon,…) uit de AOC Côteaux de Languedoc te contacteren, maar dit 

vormt niet het thema van deze reis. Die gevestigde waarden zijn vandaag trouwens zeer duur 

geworden (gemakkelijk 50€ en meer) en bij sommigen kan je ter plaatse helemaal niets meer 

kopen. Osiris weet dus beter! Wijnreizen moet ook een beetje een ontdekkingsreizen zijn.  

 

 

 

Wijnbezoek 1 om 15u 

Mas Cal Demoura 
www.caldemoura.com 

0033 4 67 447082 

Dit domein van 11ha groot is recent (2004) overgenomen door Isabelle en Vincent Goumard 

en behoort nu reeds tot de ambassadeurs van de Coteaux du Languedoc. Het oorspronkelijk 

domein was gecreëerd door Jean-Pierre Julien (de vader van Olivier Julien, de eigenaar van 

het bekende Mas Julien). Nu ze nog niet een al te grote bekendheid hebben, zijn de wijnen 

nog betaalbaar. Wanneer de producten van een wijndomein een naam krijgen als: l’Infindèle 

of Les Cambariolles of l’Etincelle of voor de rosé Qu’es Aquo, dan besef je dat het hier om 

meer gaat dan een fles wijn alleen. Vooral de witte ‘chenin’ is eigenzinnig interessant en 

atypisch voor de streek. 
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Wijnbezoek 2 om 17u 

Mas de l’Ecriture 
www.masdelecriture.com 

0033 4 99 57 61 54 

0033 6 80 15 57 72 

Een domein van 13ha groot (syrah, genach, cinsault en carignan).  De 45 jarige Pascal Fulla 

heeft na 20jaar ondernemen (jurist) uiteindelijk zijn droom gerealiseerd; namelijk wijnbouwer 

worden in de Languedoc. Zijn grote passie en vooral zijn kunstzinnigheid waarmee hij met de 

wijncultuur omgaat, maakt van deze man één van de boeiendste personages van de streek. De 

twee rode wijnen van het domein (L’Ecriture & Les Pensées) zijn pareltjes van grote 

vakmanschap. Parker is reeds langs geweest: resultaat 90/100. Ook het wijnmagazine 

Decanter heeft een bootje voor dit domein. 

 

 

19u  Richting Hotel 

Château La Roque Margaux 
www.laroquemargaux.fr 

Route de Pézenas, 34290 Servian 

(dit hotel blijft onze uitvalbasis voor alle uitstappen, ook ’s avonds blijven we daar lunchen) 

De Belgische eigenaars van dit mooie domein zullen voor een gezellige & sfeervolle slaping 

zorgen en telkens instaan voor een gastronomische afsluiter om u tegen te zeggen.  

20u 

Avondlunch 

 

 

 

 

DAG 2 
Zondag 28 oktober 2007  

Unieke & eigenzinnige wijnen uit Pézenas en omstreken 

 
De wijnstreek rond het mooie stadje Pézenas werkt keihard om een afzonderlijke AOC te 

worden. Samen met Pic-Saint-Loup en Montpeyroux is er een dossier ingediend bij het INAO 

voor de AOC Pézenas. De moeite waard om een kijkje te nemen bij de jonge voortrekkers van 

deze wijnregio. Een AOC in wording overtreft heel vaak de gevestigde appellaties. We 

hebben opnieuw niet gekozen voor bekende namen of voor overgemediatiseerde domeinen. 

Daarom laten we de twee bekendste domeinen ( Domaine Le Conté des Floris en Prieuré 

Saint-Jean de Bébian) rond Pézenas (niet toevallig ook twee domeinen van ex-journalisten 

van Revue Vin de France) links liggen. We gaan op zoek naar iets beters! We hebben drie 

jonge talenten gekozen die de toekomst van deze streek zullen bepalen. 

 
 

Wijnbezoek 3 om 9u30 te Nizas 

Domaine de Clos Roca 
www.closroca.com 

0033 4 67 25 19 43 

Dit zijn jonge wijnbouwers die iets willen opzetten van hoge kwaliteit. Ze maken zeer fruitige 

ambitieuse en elegante wijnen. Jean-Christophe en Stéphanie Michaux willen de maximale 
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expressie uit de druif halen. Het kan een leuke verrassing worden in vergelijking met de toch 

vrij zware rode languedocwijnen  

 

 

 

Wijnbezoek 4 om 11u te  Gabian 

Mas Lumen 
0033 4 67 90 13 66 

Opnieuw een vrij jonge wijnbouwer die maar één ambitie heeft: zeer goede wijn maken. Hij 

heeft zijn professioneel fototoestel aan de haak gehangen om voltijds met zijn wijn bezig te 

kunnen zijn. Enkel de naam van zijn domein doet nog aan de fotografie denken. Samen met 

Clos Roca zullen de wijnen van beide domeinen binnenkort onbetaalbaar worden. De vraag 

naar zijn producten is immers groter dan het aanbod. We mogen niet vergeten dat het hier om 

klein domein gaat, waar het spel tussen syrah- en carignangedomineerde wijnen bijzonder 

boeiend is. 

 

 

Lunch te Pézenas 

Restaurant Le Pré Saint-Jean 
Avenue Maréchal Leclerc 18, 34120 Pézenas 

0033 4 67 981531 

 

Menu 

La délicate mise en bouche 

* 

Les écrevisse et la Lotte pochées et marinées au soja, servi sur une saladine asiatique, 

copeaux de haddock, vinaigrette dissociée au ‘Kikoman’, huile et graine de sésame 

* 

Le suprëme de pintade farci à la riche, gâteau de pomme de terre aux cèpes et aux noix, jus 

réduit au pain d’épices 

* 

Le carpaccio d’ananas aux fruits rouges, mousse au chocolat blanc et sorbet passion 

* 

Café 

 

 

 

Wijnbezoek 5 om 16u te Caux 

Domaine de la Garance  
0033 4 67093074 

Pierre Quinonéro is juist tot Coup de Coeur-wijnbouwer van de Languedoc uitgeroepen in de 

Revue Vins de France (millésismes 2006). Hij heeft zich losgerukt uit de auspiciën van de 

Cave Coöperatieve om zijn eigen koers te varen ten gunste van een hogere kwaliteit. Hij 

maakt geconcentreerde bewaarwijnen van grote klasse, waarin de grenache en de carignan een 

voorname rol spelen. Het domein van 11ha omvat hoofdzakelijk oude wijnstokken. De 

veeleisende wijnstylist Quinonéro hanteert een verfijnde strategie van vinificatie met 36 

maanden houtlagering op oude vaten, zeer lage rendementen, een volledige manuele 

verwerking,…Dit domein blijkt de ‘favoriet’ te zijn bij talrijke plaatselijke restaurants. 
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18u30 

Terug richting hotel “Château La Roque Margeaux” 

19u30 

Avondlunch 

 

 

 
 

DAG 3 
Maandag 29 oktober 2007 

AOC Faugères Deel 1: 
‘The Big Four’ van Cabrerolles (Lenthéric) 

 

 
Faugères heeft zijn AOC-statuut gekregen in 1982. Vooral het terroir met veel leisteen maakt 

deze appellatie interessant en vooral geschikt voor de bijzondere expressie van de syrah. Net 

zoals bij de buur St-Chinian liggen de wijngaarden vrij hoog gelegen, vaak op steile hellingen 

en aangelegde terrassen. De wijnen van deze appellatie vallen bijzonder in de smaak van de 

plaatselijke bevolking (“l’appellation chouchou des languedociens”) omdat ongeveer 75% van 

de aoc-faugères-wijnen door de locale markt worden geconsumeerd. Voor algemene 

informatie van deze mooie appellatie verwijs ik graag naar de site www.faugères.com. 

Faugèreswijnen zijn zeer aromatisch, vaak geassembleerd met de dominante syrahdruif. 

Opvallend in zo’n kleine appellatie is niet alleen de hoge kwaliteit van de producten, maar 

vooral de enorme verschillen in stijlen van wijn. De rol van de wijnbouwers in dit verhaal is 

zeer belangrijk en een Osiris-wijnreis is het beste middel om te gronde de grote  diversiteit 

binnen de appellatie te appreciëren. Binnen de AOC Faugères zijn 43 particuliere wijnhuizen 

aktief. We gaan hiervan de 10 beste (cfr. Bibliografie) bezoeken, op één na: Jean-Michel 

Alquier ontbreekt op ons lijstje. Hij kon ons vanwege de grootheid van de groep niet 

ontvangen. Jean-Michel Alquier behoort zeker tot de hoogstaande voortrekkers van de regio 

en maakt zeer verfijnde faugèreswijnen. Misschien kunnen we ergens onderweg zijn Cuvée 

Bastide ontdekken.   

 

 

 
Wijnbezoek 6 om 9u30 

Domaine Saint-Antonin 
0033 467901324 

Féderic Albaret is als jonge wijnbouwer en selfmade man zelfstandig gestart in de wijnbouw 

in 1994. Voorheen was hij modelleerling bij de extravagante Louison van Château des 

Estanilles. In 1997 haalde hij al de Coup de Coeur binnen van de Revue vin de France. In dat 

jaar zijn we met Vinosiris  (cfr. Nr 7)  bij hem op bezoek geweest in zijn toen nog uitermate 

primitieve geïmproviseerde chai in een schuur. Toen maakte hij ‘één’ zeer lekkere wijn. Wij 

zijn nu 10 jaar later en de wijnen van Domaine Saint-Antonin staan in elke wijngids en 

hebben talrijke onderscheidingen behaald. Nieuwsgierig hoe Albaret, de man die leeft in de 

wijngaard,  infrastructureel vooruit is gegaan. In ieder geval behoort Fréderic Albaret tot de 

gevestigde waarde van de appellatie.  
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Wijnbezoek 7 om 11u 

Domaine Léon Barral 
0033 4 67902913 

Didier Barral heeft een lange weg afgelegd sinds zijn vestiging op de ‘schistes’ van de 

heuvels van Lenthéric begin de jaren ’90. Samen met zijn broer Jean-Luc ontwikkeld hij een 

wijnstijl dat zeer dicht aanleunt bij de biodynamie, zonder dat hij het wil gezegd hebben. De 

wijnen van Domaine Léon Barral zijn indrukwekkend, maar contraversiëel. Zelfs zijn 

instapwijn (Cuvée traditionel) is zeer persoonlijk (lees anders). Rond de triologie syrah-

grenache-mourvédre maken ze een fenomenale en krachtige Cuvée Jadis. Voor de liefhebbers 

van mourvèdre is de Cuvée le Taliniere een must. Een bezoek bij Domaine Léon Barral zal 

stof doen opwaaien van pro’s en contra’s. De Barrals zijn topwijnbouwers met een zeer 

boeiende visie, met een groot respect voor het plaatselijk ecosysteem en met zeer 

eigenzinnige producten. 

 

 

We duimen voor goed weer! 

Pic-nic (aangeleverd door Château La Roque Margeaux) in de wijngaarden van Faugéres 

 

 

Wijnbezoek 8 om 15u 

Château des Estanilles 
0033 4 67 902925 

Het fenomeen Michel Louison mag niet op onze wijnreis ontbreken. Deze man is één van de 

pioniers van de appellatie . Zijn dochter en oenologe Sophie Louison werkt recentelijk mee op 

dit domein. Deze voortrekker (ook l’agitateur de Faugéres genoemd) heeft zijn domein 31  

jaar geleden uit het niets uit de grond gestampt. Uit pure passie voor de wijn heeft deze oude 

electricien uit de buurt van Tours iets unieks gecreeërd. Dit domein is 34ha groot en bewerkt 

in totaal 7 druivenvariëteiten. De moeite waard om met deze man door de wijngaarden te 

wandelen, want dan begrijp je waarom één van zijn topcuvées ‘Clos du Fou’ heet. 

 

 

Wijnbezoek 9 om 17u 

Château de la Liquière 
www.chateaulaliquiere.com 

0033 4 67902920 

Bernard Vidal is, samen met Louison, een andere belangrijke pionier van de AOC Faugéres. 

Hij komt uit een wijnfamilie van vader op zoon.  Hij heeft altijd in de technische commissie 

gezeteld die uiteindelijk beslist heeft in 1982 de faugéreswijnen het meer dan verdiende AOC-

label te geven. Vandaag is Château de la Liquiére een echt familiebedrijf. Château de la 

Liquiére is 60 ha groot op vrij homogeen terroir van keien en leisteen. Dit mooi en 

gereputeerd wijnhuis maakt in rood vier verschillende cuvées : Cistus (50% syrah); Vieilles 

Vignes (45% carignan & 40% grenache); Amandiers (een blend van 5 cépages); la Tucade 

(70% mourvédre & 30% syrah) en 2 witte cuvées Cistus en Amandiers. Al de wijnen van dit 

wijnhuis zijn heerlijk, maar verschillen sterk van elkaar. Vooral la Tucade is een bom van een 

wijn.  

 

 19u  

Vertrek richting Hotel “Château La Roque Margeaux” 

20u 

avondlunch 
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DAG 4 

Dinsdag 30 oktober 2007 
AOC Faugères Deel 2: 

Vier ‘verschillende’ klassiekers van de aoc Faugéres 
 

 
Wijnbezoek 10 om 9u te Cabrerolles 

Domaine du Météore  
0033 4 6790 21 12 

Dit domein maakt moderne faugèreswijnen: charmant, toegankelijk en gedragen door zeer 

veel fruit (referentie de Cuvée Orconides). Daarnaast maken ze ook een ambitieuse Cuvée 

Réserve, meer gebaseerd op de kracht van de syrah. Domaine du Météore maakt vooral prijs-

kwaliteit verhoudingsgewijs misschien de meest interessante wijnen. Geneviéve (en Guy) 

Libes was in ieder geval wild enthousiast om ons te ontvangen. 

 

 

Wijnbezoek 11 om 11u 

Abbaye Sylva Plana 
(bezoek aan de cave in Laurens) 

www.vignoblesbouchard.com 

0033 4 67 249167 

Dit wijnklooster is eigendom van de familie Bouchard, die tevens eigenaar is van de 

wijngaarden van Deshenry (één van de beste) in de AOC Côtes de Thongue. Hier kunnen we 

genieten van twee leuke cuvées: “la closseraie”, waarin je in een flaterende fruitmand bijt en 

“le songe de l’abbé” die complexer, intenser is, maar ook opnieuw met heel veel fruit. We 

gaan niet naar het hoofdzetel gelegen in Alignan, maar naar de oude kelders te Laurens. 

 

 

Wijnbezoek 12 om 13u 

Lunch in de caves van het domein te Laurens 

Domaine Valambelle 
www.domaine-valambelle.com 

0033 4  67901212 

Dit domein wordt tot op heden nooit vermeld in de wijnoverzichten van Revue vin de France 

(of in de guide Verte), terwijl hij in 2007 de Coup de Coeur haalt in de guide Hachette. De 

familie Abbal heeft in 2003 zijn wijnkelder zelf gebouwd. Het millésime 2003 was trouwens 

hun eersteling en de Cuvée Florentin Abbal werd in de guide Hachette onmiddellijk 

opgenomen met een stervermelding. Wij verwachten veel van dit nieuwe domein. Gastheer 

Abbal was zo vriendelijk ons uit te nodigen voor een kleine lunch in zijn ‘cave’. 

 

 

Wijnbezoek 13 om 16u te Laurens 

Château Grézan  
www.grezan.com of  www.chateau-grezan.fr 

0033 4 67 90 27 46 

In dit kasteel, gelegen in een galo-romeinse site, hadden de Tempeliers hun eigen 

commanderij. Dit indrukwekkend kasteel wordt vaak “le petit Carcassonne” genoemd. Deze 

plaats ademt Franse geschiedenis. De faugèreswijnen van dit huis zijn zeer kruidig, rijp en 

vlezig. Het zijn echte traditionele faugèreswijnen. De Cuvée Arnaud is de moeite waard: zeer 

evenwichtig ondanks zijn volle kracht. De vieilles vigneswijnen zijn tanninerijker en rustieker 
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en vragen wat tijd. De cuvée Schistes Dorés heeft een mooie concentratie en een gloed aan 

kruidige complexiteit. Via de site kan je zien dat de omgeving zeker tot de verbeelding 

spreekt. 

 

 

18u  

Vertrek richting Hotel “Château La Roque Margeaux” 

19u 

avondlunch 

 

 

 

 

DAG 5 
Woensdag 31 oktober 2007 

AOC Faugères Deel 3: 
De outsiders van de Faugéres en de verfrissing van ‘Pinet’ 

 
 

Wijnbezoek 14 om 9u30 te Autignac 

Domaine de l’Ancienne Mercerie  
0033 4 67902702 

Dit jonge domein van François Caumette klimt langzaam maar zeker naar de top van de 

appellatie. In 2002 heeft hij de Coup de Coeur gehaald in de Revue Vin de France. Hier is het 

toverwoord: “evenwicht”. Zijn assemblages van syrah, grenache, mourvèdre en carrignan 

dialogeren met elkaar op een zeer subtiele manier. De Cuvée le Couture is een prachtig 

product met veel rondeur (grenache-getypeerd). Zowel in de guide Verte als in de guide 

Hachette (coup de coeur in 2003) wordt dit domein hoog ingeschat. 

 

 

 

Wijnbezoek 15 om 11u te Causes-et-Veyran 

Mas Gabinèle 
www.prieuresaintsever.com 

0033 4 67897172 

Dit domein van 10ha werd in 1997 aangekocht door Thierry Rodriguez. Zijn obsessie om 

kwaliatief hoogstaande wijnen te maken, resulteert in een gemiddelde rendementscontrole dat 

schommelt tussen de 15 en 25hl/ha. Hij werk enkel met vier rode druivensoorten: 30% syrah, 

30%grenache, 30% carignan en 10% mourvédre.  Twee cuvées worden gemaakt: de tradition 

en de rarissime (enkel in uitzonderlijke jaren). In de guide Hachette 2004 heeft hij de Coup de 

coeur behaald met de tradition 2001. Dit domein zou wel eens de verrassing van de reis 

kunnen worden. 

 

 

 

Lunch om 13u te Maraussan 

Restaurant “Le Vieux Puits” 
0033 4 67 90 05 59 
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Menu 

Oeuf cocotte grand mêre au lard rôtie 

* 

Filets de limande rôtie au citron, timbale de riz camarguais 

* 

Douceur d’automne aux chataignes 

* 

Café 

Vin de pays des vignerons d’Enserune 

 

 

 

We gaan na al het rood geweld van de faugéreswijnen ons pallet opfrissen met de leuke 

speelse witte wijnen van Picpoul de Pinet.  De afwissing is compleet wanneer je weet dat we 

daarvoor het binnenland inruilen voor de kuststreek, met zicht op de Bassin de Thau (de 

oesterbank van het zuiden). Een kleine verplaatsing van driekwartier zal onze spijsvertering 

goed doen. 

 

 

Wijnbezoek 16 om 15u30  te Pinet 

Domaine de Peyreficade 
www.gaujal.fr 

0033 4 67 77 02 12 

Wijnbouwer Ludovic Gaujal wordt de prins van de Picpoul genoemd. De familie Gaujal 

behoort tot de oudste wijnfamilies van Frankrijk en heeft met dit domein in 1994 zijn 250
ste

 

wijnverjaardag gevierd (oprichting in 1744). Het domein ligt in het centrum van het dorpje 

Pinet en is de referentie van de appellatie Côteaux du Languedoc Picpoul de Pinet. Het 

specifieke terroir van leem & kalk (waarvan 54% pure kalk) en de nabijheid van de zee, lenen 

zich perfect voor pittige witte wijnen uit 100% picpoul. Dit domein maakt nog andere witte 

wijnen van druiven als: terret, sauvignon en chardonnay. 

 

 

Daarna een korte wandeling langs het water 

 

 

18u30 

Vertrek richting hotel “Château La Roque Margeaux” 

20u  

Laatste avondmaal 

 
 

DAG 6 

Donderdag 1 november 2007 
Terugreis 

 
 Vertrek om 7u30 

Aankomst omstreeks 23u30 
Met gastronomische tussenstop ter hoogte van Lyon  
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12u30 te Chasselay 

Toprestaurant ‘Guy Lassausaie’ 
0033 4 78 47 62 59 

 
Menu 

Aperitive 

* 

Dodine de foie gras frais de canard aux pommes et Sauternes 

* 

Vollaile de Bresse pochée, émulsion légère aux poireaux, frites de foie gras et céleri, jus aux 

poivres de Séchouan 

* 

Plateau de fromages affinés 

* 

Dessert au choix à la Carte 

* 

café 

 

 

 

Info: 
Aantal plaatsen zijn beperkt tot 26 personen om de volgende redenen: 

1. het hotel omvat 13 kamers (dus personen alleen zullen een mooie kamer moeten 

delen) 

2. sommige wijnbouwers weigeren om functionele redenen grotere groepen. We 

hebben is sommige gevallen al serieus moeten ‘zagen’.  

3. de buscapaciteit is max.30 personen 

 

 

De all-in deelnameprijs per persoon: 860€ 
(in deze prijs is inbegrepen: tgv-transport van Lille naar Montpellier, de busnavette 

Gent/Lille, het volledig vervoer ter plaatse tot in Gent, 5 luxe-overnachtingen met 

buffetontbijt, 5 avondlunchen met keuze, alle middaglunchen (2 gastronomische, 1 

supergastronomische, 1 cave-lunch & 1 pic-nic) inclusief dranken, alle degustatiekosten, alle 

reservatie/organisatiekosten) 

 

 

De bibliografie: 

De selectie van de wijnbouwers kwam tot stand via een doorgedreven consultatie van de 

specifieke wijnpers (RdVdF, Decanter, Le Point Special Vins en de wijngidsen Guide Vert, 

Guide Hachette, Guide Dussert-Gerber, Guide des Vins des Sommeliers) en specifieke 

wijnliteratuur (o.a. Vignes et Vignerons du Soleil van Pierre Casamayor & Hubert 

Monteilhet;  l’esprit du Vin: de l’esprit du Sud Quest; Le classement des vins du Languedoc-

Roussillon ed 2000). Vele wijnen werden reeds voorgeproefd en uw dienaar is reeds ter 

plaatse geweest. Onze vinologische keuze werd met groot enthousiasme goedgekeurd door 

twee plaatselijke sommeliers. 

 

 

Erwin Devriendt 

Wijnmeester Commanderij Osiris-Gent 


