
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 de 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 Medoc. 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. Wat misschien nog een grotere verscholen historie heeft is Lalande-de-Pomerol. 

Deze zogenaamde satelliet van Pomerol is ontstaan in de vroege 12e eeuw en opricht door de Orde 

der Tempeliers, zeer bedreven en geperfectioneerde wijnbouwers. Zij vochten en bouwden later dit 

landschap uit tot en met Pomerol. De eigenaar van Château Pierrefitte is Michel Massonie.  Zijn zoon 

heeft de leiding over het hele domein. De jonge gedreven en geprezen wijnmaker Massonie jr. werkt 

nauw samen met het team van Michel Rolland, om zo het allerbeste te kunnen putten uit het gegeven 

terroir en de rijke wijngaarden van hun bezit.

Wijnbeschrijving
De wijn wordt gemaakt van de druivenrassen Merlot (80%), Cabernet Sauvignon (10%) en Cabernet 

Franc (10%). De druiven worden met de hand geplukt. Het resultaat is een wijn met een rijke geur 

van rood fruit, een mooie kruidige toon en een zeer stevige smaak van bessen fruit. De tannine in de 

afdronk zijn sappig en rijp. Geen houtrijping zorgt voor een vlotte en zeer aangename, maar zeker 

herkenbare Bordeaux! 

Wijn-Spijscombinatie
Een perfecte compagnon bij rood vlees, klein wild, stoofschotels en pittige kaassoorten.

Château Pierrefitte, AOC Lalande de Pomerol 2010

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Lalande de Pomerol 
Contrôlée
Merlot, Cabernet Sauvignon & 
Cabernet Franc

3 maanden op vaten van cement

Bordeaux

16 graden

Frankrijk

14%

4 tot 6 jaar

6 flessen


