
8 prestigieuze 
appellations

Wijnen uit 
de Médoc

De Médoc, dat is 16.500 ha aan 
wijngaarden, de voedingsbodem 

voor fabelachtige wijnen die faam 
genieten in de hele wereld. 

Het gaat om acht herkomst
benamingen («appellations»)  

met elk hun sublieme facetten; 
unieke persoonlijkheden op maat 
van de verlangens van elke echte 

wijnliefhebber en gastronoom.

MÉDOC  
Bodem 
voor onmetelijke smaken

MOULIS EN MÉDOC  
Nadrukkelijke smaaksensatie 

HAUT-MÉDOC
Bekoorlijke  
raadselachtigheid

De AOC Médoc haalt uit de bodem 

van het noordelijke uiteinde van het 

schiereiland Médoc een onmetelijke 

waaier van aroma’s en smaakge

noegens. Wijn met deze herkomst

benaming biedt op elk moment een subtiele mix van harmonie en distinctie. 

Reeds op jonge leeftijd ontplooien ze alle elegantie van een delicaat en o zo 

verfijnd aroma. Eenmaal volwassen laten ze intensere nuances ontdekken en 

betoveren ze het gehemelte met een perfect evenwichtige, ronde harmonie.

Deze kleinere gemeente, rijk aan 

molens en legendes, heeft een eigen  

herkomstbenaming voor haar wijnen 

die al op jeugdige leeftijd subtiele 

akkoorden ontwikkelen tussen 

wonderlijke verfijning en intense gene

rositeit. Met de jaren worden de tannines krachtiger maar de wijn verleidt vooral 

door de nuances van zijn aromatische toetsen. Krachtig maar evenzeer elegant: 

elke slok Moulis is een betovering voor de smaakpapillen. Deze complexe en 

mooi gekleurde wijn laat een onvergetelijke smaaksensatie na.

MARGAUX  
Per definitie vrouwelijk, 
zacht en zinnelijk 
De wijnstokken van Margaux creëren met 

hun diepe wortels een product met een 

delicate charme en subtiele geuren. Rijk 

aan tannines, maar harmonieus in een 

boeiend samenspel met oneindige soepel

heid: Margaux ontwikkelt ‘vrouwelijke’ toetsen en ontplooit een buitengewone 

variëteit aan aroma’s. Wijn van deze bodem is op jeugdige leeftijd al opvallend 

fluwelig. Hoe volwassener, hoe goddelijker: met de jaren verschijnen onvergelijk

bare, zachte en uitzonderlijk verfijnde aroma’s.

Het begint met een zacht parfum; daarna 

volgt bij de HautMédoc het rijke smaken

palet dat zelfs de ervaren liefhebber blijft 

verrassen. De rijkelijk volle, schitterende 

kleur is het visitekaartje voor de generositeit 

waarmee zijn kracht zich ontplooit, zonder hiermee evenwel te overdrijven. Wijn 

met deze herkomstbenaming is harmonieus en evenwichtig, en ontplooit tijdens  

zijn lange, onmisbare rijpingsproces telkens weer een opmerkelijk en  

bekoorlijk bouquet.
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MÉDOC

HAUT-MÉDOC

MARGAUX

MOULIS EN MÉDOC

LISTRAC-MÉDOC

SAINT-JULIEN

PAUILLAC

SAINT-ESTÈPHE

LISTRAC-MÉDOC  
Een frisse charmeur en genieter 

SAINT-JULIEN  
Uitzonderlijke slokjes

Levendig en fonkelend, genereus, verfi jnd, 

delicaat, harmonieus en een opmerkelijk lange 

levensduur: de wijnen van ListracMédoc heb

ben het allemaal. Merlot is de dominante druif 

en komt ook nadrukkelijker tot uiting dan de 

andere, dankzij de iets voedzamere klei en 

kalkbodems. Deze wijn is dan ook fruitiger, 

vetter en smakelijker.

Alleen maar uitzonderlijke wijnen bij deze 

herkomstbenaming, en dat heeft allicht met de 

bodem te maken. De SaintJuliens ontwikkelen 

met de leeftijd een kenmerkend en weergaloos 

bouquet dat verrukkelijke toetsen met een voortreffelijke zachtheid verenigt. 

De wijnen van deze appellation zitten vol pit en hebben een mooie fl uweelrode kleur 

met weerkaatsingen als van amber. Het zijn fabelachtige elixers die de proever een 

buitengewoon palet van heerlijke geuren en extreem verfi jnde smaken leveren.

PAUILLAC  
Reis naar de essentie van 
uitmuntendheid
Een heus zintuiglijk avontuur: de Pauillac lijkt altijd 

nog iets extra’s achter de hand te hebben, en schenkt 

je nu eens zijn verfi jnd en gedistingeerd temperament, 

dan weer de samengebalde, gecorseerde kracht van 

tannines. De liefhebber die deze zoete mysteries wil 

doorgronden, doet er goed aan geduldig te wachten op wat de wijn zélf loslaat: 

mettertijd komen zijn complexe toetsen met delicate aroma’s in een harmonieus 

bouquet helemaal tot uiting.

SAINT-ESTÈPHE  
Geheimzinnige alchemie
Tannines zijn tamelijk kenmerkend voor de 

SaintEstèphe die voorts in zijn jonge jaren 

krachtige, volle toetsen ontplooit en deze 

later opneemt in een royale dosis rondeur 

en fruitigheid die de wijn een eindeloze verfi jning en gratie verleent. Een waar genot 

voor de zintuigen: een wijn met meervoudige nuances die de jeugdige krachtpatser 

geleidelijk transformeert tot een complexer karakter met een zacht en harmonieus 

evenwicht dat past bij de rust en de wijsheid van de oudere dag.
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MÉDOC  •  HAUT-MÉDOC  •  MARGAUX  •  MOULIS EN MÉDOC  

•  LISTRAC-MÉDOC  •  SAINT-JULIEN  •  PAUILLAC  •  SAINT-ESTÈPHE

UITNODIGING
Wijnhandel Terlinden nodigt u uit voor 

een gratis degustatie van een selectie 

Médocwijnen 

op vrijdag 6 oktober van 13u tot 20u

op zaterdag 7 oktober van 10u tot 19u

in de Sporthal De Hernekouter 
Hernekouter 1, 1540 Herne

MÉDOC

SAINT-ESTÈPHE

PAUILLAC
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LISTRAC-MÉDOC 

MOULIS en MÉDOC 

MARGAUX

HAUT-MÉDOC

Bordeaux

Bordeaux

MÉDOC

FRANCE

60 “GRANDS CRUS MÉDOCAINS CLASSÉS 
EN 1855”, 60 KUNSTWERKEN.

Sinds 150 jaar zijn zij het symbool van de uitmuntendheid van 

de Médocwijnen. Waardige ambassadeurs die ‘l’art de vivre à 

la française’ in de hele wereld bekend maken. 

DE “CRUS BOURGEOIS MÉDOC”, EEN ERFENIS 
DIE TERUGGAAT TOT DE MIDDELEEUWEN.

In de XVde eeuw, verrijkt met hun activiteiten van 

internationale handel, veroverden de burgers van Bordeaux 

de beste gronden van de regio, waaraan de naam “Crus des 

Bourgeois”, en daarna “Crus Bourgeois” werd gegeven. De 

cru’s van deze familie, één van de grootste van de streek, 

delen dezelfde ambitie. Het bewaren van de traditionele 

benaming van “Cru Bourgeois” in een wereld waarin het 

voortbestaan van de knowhow symbool wordt van luxe. 

44 “CRUS ARTISANS”, HET ONVERGELIJKBARE 
VAKMANSCHAP VAN MÉDOC. 

Zij zijn offi cieel geklasseerd sinds januari 2006. De vermel

ding “Cru Artisan” erkent het onweerlegbare en traditierijke 

meesterschap van de artisanale wijnbouwers.

DE ANDERE ONAFHANKELIJKE CRU’S 
EN MERKWIJNEN: DE AUTHENTIEKE KRACHT 

VAN DE ONTDEKKING.
De andere onafhankelijke cru’s, kasteelwijnen of handels

merken, weerspiegelen het onafhankelijke karakter van de 

wijnbouwer en brengt het plezier terug naar het hart van de 

proeverij.

8 COÖPERATIEVE KELDERS, 
EEN SENSATIONELE KEUZE.

De 8 kelders van Médoc stellen een breed palet wijnen voor 

en verzekeren een opmerkelijke constante kwaliteit.

5 families  cru’s, 
5 maal meer smaak




