
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. Saint Emilion is een distreict dat meer wijn produceert 

dan welke andere appellation dan ook op de rechteroever. De streek ontleent haar naam aan het mooiste 

stadje van heel Bordeaux, waar men niet alleen vertoeft vanwege de wijnen, maar temeer om de sfeer. 

Waar Médoc schittert aan diverse Châteaux en grandeur komt de wijnproductie uit Saint Emilion van 

kleine wijnboeren, vaak met focus op een druivensoort. Gedomineerd zijn de wijngaarden door aanplant 

van Merlot, die deze Bordeaux wijnen die zoete smaak geeft van gedroogd fruit. Daarnaast is er het 

aandeel van Bouchet, de naam van Cabernet Franc in deze regio.

Het Château La Fleur Grands Landes is gelegen in het district van Montagne, de sattelietappellation 

van Saint Emilion,  en is eigendom van de familie Durand sinds de 18e eeuw. In 1969 hervatte mijnheer 

Carrere de wijnproductie en nam hij het landgoed over madame Durand. Deze voormalige zeeman uit 

de Royal Navy gaf het landgoed zijn huidige vorm. Sinds 1997 heeft zijn dochter Isabelle Fort het heft 

in handen genomen en is zij na 10 jaar studie de wijnmaakster, tevens vrouw van Jean-Philippe Fort de 

oenoloog van Michel Rolland (zeer invloedrijke wijnmaker van Bordeaux en wereldwijd).

Wijnbeschrijving
Het brengt een mooie krachtige en kruidige rode wijn uit de regio Saint Emillion. Een robuuste structuur 

met een vlezig karakter. Door een lichte houtrijping krijgt deze wijn meer lengte en indrukwekkende 

kwaliteit. Een afdronk vol zwart fruit, vanille en ronde tannine plezieren de finale van deze geslaagde 

Bordeaux wijn.   

Wijn-Spijscombinatie
Perfect met stoofschotels, rood vlees, lichte wildgerechten, varkensvlees en gerijpte kaassoorten.

Château La Fleur Grand Landes, AOC Montagne St. Emilion 2008 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Montagne St. Emilion 
Contrôlée

Merlot en Cabernet Franc

18 maanden Frans Barrique

Bordeaux

16 graden

Frankrijk

13%

8 tot 10 jaar

6 flessen


