
Wijnhuis
Pomerol is een veel gerespecteerde rode wijn benaming in de Bordeaux regio van Zuidwest Frankrijk. 

Zowel historisch als fysiek gezien, staat het los van andere benamingen die we kennen van Bordeaux, 

zoals Medoc, Saint-Emilion, Graves en Sauternes. Het past niet helemaal in de weerspiegeling van een 

typisch Bordeaux herkomst als een rijke, reeds lang gevestigde, chateau-beladen gebied, met een 

uiterst belangrijke en van oudsher classificatiesysteem. Pomerol is geen van deze dingen en heeft 

geen geformaliseerde wijn classificatiesysteem, maar is er toch in geslaagd om een belangrijke plaatst 

te verwerven onder ‘s werelds meest gerespecteerde wijngebied. Toch is de streek gestegen tot zijn 

huidige glorie in een relatief korte tijd. Terwijl de benaming nauwelijks erkend was in het midden van de 

vorige eeuw, hebben de wijnen zoals Petrus en Le Pin het wel afgedwongen en worden er nu hogere 

prijzen voor gerekend dan die van de reeds lang gevestigde Médoc. Het hart van Pomerol ligt in het 

oosten van de regio Bordeaux, in de buurt van Saint-Emilion, in het gebied dat bekend staat als de 

Libournais.

Château Beauséjour de Bonalgue is weliswaar een kleinschalig wijn Château in de Pomerol, maar is wel 

eigendom van de familie Bourotte, onder  andere ook de eigenaar van Clos du Clocher. Zij zijn instaat 

een schitterende topklasse Pomerol te maken. De sleutel tot haar grote charme ligt in de rijpheid van de 

fluwelen Merlot druif.  

Wijnbeschrijving
Deze wijn wordt gecreëerd uit 90% Merlot en 10% Cabernet Franc, waardoor de wijn donkerrood kleurt 

met iets paars in de rand. De geur is aangenaam met een hint van vers fruit, zoals bramen, bosbessen 

en iets van zoethout. De smaak is zacht en fruitig, gevolgd door een geweldige impressie van aardse 

tonen, vanille en kruiden. De afdronk is lang en goed gestructureerd vol met fruit, rijpe tannine en 

geïntegreerde houtaroma’s .   

Wijn-Spijscombinatie
Een perfecte compagnon bij rood vlees, klein wild, stoofschotels, klassiek met Château Briand en pittige 

kaassoorten.

Château Beauséjour de Bonalgue, AOC Pomerol 2010

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Pomerol Contrôlée

Merlot & Cabernet Franc

18 maanden Frans Barrique

Bordeaux

16 graden

Frankrijk

14%

8 tot 10 jaar

6 flessen


