
Wijnhuis
‘Château Haut Poujeaux is als de zon in een fles’ de gevleugelde uitspraak van wijnmaker en 

keldermeester Daniel Bercion. En dat is absoluut waar.’ Geproduceerd in het hart van Médoc een wijn 

naar ons hart, een die je wilt kennen’, volgens eigenaar Matthieu Cuvelier. De wijnen van dit Château 

hebben niet alleen een rijke historie maar ze bieden ook een groots terroir. 

De veel belovende toekomst van dit wijnhuis starten in de Middeleeuwen, toen Terre de Poujeaux nog 

toebehoorde tot het landgoed van Latour Saint-Mambert, later bekent en geroemd als Château Latour. 

De eerste wijnen van dit Château werden gemaakt in de 19e eeuw. In het midden van de 20e eeuw werd 

het onafhankelijk en verkocht aan Familie Theil, die het wijnhuis uitbreidde en verder ontwikkelende. In 

die tijd werden de wijnen favoriet en gewild door diverse kenners en bekende Fransen politici. Zo werd 

Haut Poujeaux de huiswijn van voormalig President Pompidou en geschonken in Paleis Elysée. De wijnen 

worden vandaag de dag nog altijd gemaakt met veel kennis en kunde op het landgoed in Moulins en 

Médoc. Waar de druiven uit 20 jaar oude Single Vineyards afkomstig zijn, gelegen op de hellingen van 

Grand-Poujeaux met bodems van gravel. 

Wijnbeschrijving
Deze wijn heeft de Cru Bourgeois status en wordt gemaakt van de druivenrassen Cabernet Sauvignon 

(45%) en Merlot (55%). De wijn heeft 12 maanden gerijpt op eikenhouten vaten en een rijke neus van 

cassis, laurier, een zwarte peper. Een krachtige smaak van rood fruit met stevige tannine, een hint van 

kokos en een zeer lange volle afdronk.  

Wijn-Spijscombinatie
De ideale begeleider van lamsvlees, steaks, pittige stoofschotels, gegrild vlees en rijke oude kaassoorten.

Château Haut de Poujeaux, AOC Haut Médoc 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Haut Médoc Contrôlée

Cabernet Sauvignon en Merlot

12 maanden Frans Barrique

Bordeaux

16 graden

Frankrijk

13%

6 tot 8 jaar

6 flessen


