
Franse Rosé Zomerwijnen 

Een selectie van rosé wijnen waarvan ik de meeste ken. Let bij het kopen op het jaartal. De meeste 
rosé’s moeten jong worden gedronken. Stevige rosé’s zoals de Bandol kunnen langer bewaard 
worden. De Provence is de toonaangevende streek voor rosé, maar er komen ook hele goede en 
vaak goedkopere uit andere streken zoals uit de Languedoc. Van de totale productie van de 
Provence is ongeveer 80% rosé. Het Cru Classé systeem bestaat nog steeds in de Provence maar 
wordt nauwelijks bijgehouden. Er zijn er nog 18 van over, waarvan 5 uit de regio van La Londe 
(Hyères, Bormes-les-Mimosas, zie hieronder). De meeste Provence rosé’s hebben een lichtroze (ook 
wel zalmroze genoemd) kleur. Dit komt door de korte schilweking tijdens en vlak na het persen, 
meestal maar een paar uur. Een apart soort is de vin gris, die gemaakt wordt van druiven met weinig 
kleur, zoals pinot gris en de wijn heeft dan heel weinig kleur. Een heel ander soort is de z.g.n. saignée 
rosé. Eigenlijk is dat rode wijn productie. De druiven worden dan niet geperst, maar gekneusd en de 
vinificatie begint. Maar snel daarna (1 dag ongeveer of korter) laat men een deel (15-20%) van de 
wijn aflopen (de saignée). Dit deel wordt verder vergist alsof het witte wijn is. Het resultaat is een 
wijn met veel meer kleur en minder fruitige aroma’s en dit is omdat de alcoholische vergisting een 
rol heeft gespeeld. Tavel is een voorbeeld hiervan, een krachtige rosé met enige tannine, maar ook 
de Bordeaux Clairet.  

De meest gebruikte druiven voor rosé zijn grenache, cinsault en syrah maar ook wel mourvèdre 
(zoals bij bandol). Soms wordt ook een kleine deel (max. percentages zijn voorgeschreven) witte 
druiven gebruikt. Grenache en cinsault hebben beiden grote druiven met een dunne schil met als 
gevolg weinig kleur en weinig tannine, ideaal voor rosé. Rosé’s uit andere streken, zoals de Bordeaux 
en de Loire worden van lokale druiven gemaakt: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc e.d.  

 

Figure 1  Uitzicht op het eiland Porquerolles vanuit de wijngaarden van Château de Bregançon (Bormes-les-Mimosas) 

   



1. Aix, Coteaux d’Aix en Provence   o.a. PerfecteWijn.nl € 14,95 

2. Caprice de Clémentine, Ch. les Valentines Côtes de Provence.   Gall&Gall € 12,59 

3. Château les Valentines, Côtes de Provence, cinsaut, grenache, syrah en mourvèdre.  Gall en Gall 
€ 15,99  

4. Figuière Signature Magali, Côtes de Provence   o.a Q-Vignes, de Bilt € 14,25 

5. M de Minuty, Côtes de Provence.  o.a Sligro € 13,30 

6. Estandon Côtes de Provence   o.a. € Makro 8,45 

7. Domaine l’Amaurigue Côtes de Provence   Gall&Gall € 10,99 

8. Rimauresque Côtes de Provence   o.a. Whisky Verhaar de Bilt € 17,45 en in andere Les Genereux 
winkels*  

9. Bandol rosé, Moulin des Costes, Dom. Bunan.   o.a  Sligro € 12,10 

10. Bandol rosé, Domaine de la Tour du Bon   o.a. Whisky Verhaar de Bilt € 20,45 en in andere Les 
Genereux winkels* 

11. Tavel Les Baussières, Domaine Amido,   o.a Wijnspecialist € 17,95, ook Hanos 

12. Gris Blanc Gérard Bertrand IGP Pays d’Oc (vnl. Grenache)   o.a Sligro € 7,25 

13. Domaine de Luc Merlot Cabernet IGP Pays d’Oc.   Gall&Gall € 7,95 

14. Domaine St. Jean de la Cavalerie IGP Pays d’Oc.   o.a Sligro € 6,00 

15. La Rosée du Château de Pressac, AOC Bordeaux (ter plaatse gekocht, proeven wij in oktober) 

Informatie over de wijnen 

1. Aix, Coteaux d’ Aix en Provence  Deze Provence rosé is gemaakt van Grenache Noir 60%, 
Cinsault 20% en Syrah 20% druiven door de Nederlandse eigenaar en Eric Kurver. 

2. Caprice de Clémentine, Ch. les Valentines, Côtes de Provence cinsault en grenache. 
Parijzenaars Pascale en Gilles Pons, oud-IT’ers, kochten in 1997 een wijndomein en stortten 
zich er volledig op. De wijnen van Les Valentines werden snel heel populair. Het domein is 
vernoemd naar hun kinderen Valentin en Clémentine. Het bedrijf ligt in La Londe-les-Maures 
(nabij Hyeres) en vlakbij de plek waar ik tot voor kort een 2e huis had. Ik ken de wijnen goed 
en kocht ze vaak. 

3. Château les Valentines Côtes de Provence cinsault , grenache , syrah en mourvèdre.  Zeld 
domaine als hierboven beschreven.    

4. Figuière Signature Magali Côtes de Provence. Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache Noir, 
Syrah Deze wijn is genoemd naar de dochter van oprichter Alain Combard. Het verhaal van 
de familie Combard begon in de jaren 70 in Bourgondië, toen Alain Combard zich bij zijn 
vriend en partner Michel Laroche voegde bij de ontwikkeling van wat snel een van de beste 
wijnmakerijen in Chablis zou worden. In 1992 ging de piloot, matroos en enthousiaste 
ontdekkingsreiziger op zoek naar een nieuw onbekend wijnbouwland, dat hij in de Provence 
vond. Een jaar later ontdekte hij het landgoed Saint-André de Figuière van 44,5 hectare en 
besloot hij zich daar te vestigen. Tegenwoordig is het 85 ha groot. Na het overlijden van 
Alain hebben zijn drie kinderen het familiebedrijf overgenomen. Het ligt ook in La Londe les 
Maures. Na de pluk worden de druiven gekoeld, zacht geperst en vergist op lage 
temperatuur in 15-20 dagen op roestvrij stalen vaten. 

5. M de Minuty Côtes de Provence, Cinsault, Grenache, Syrah. Te herkennen aan de echte 
Provence fles. Het wijnhuis, dat in Gassin is gelegen (vlak bij St. Tropez) maakt al sinds 1850 
wijn en werdgestart door grootvader Gabriel Farnet die het wijnhuis heeft groot gebracht. 
Vandaag de dag staan Jean-Etienne en François aan het roer bij Minuty. Zij hebben veel 
geïnvesteerd om de kwaliteit verder te verhogen. Dat komt mede door het verminderen van 



de opbrengsten, een nieuwe wijnmakerij en aanplant van nieuwe wijngaarden. Volledige 
handmatige oogst voor deze M Minuty Rosé. 

6. Estandon Côtes de Provence, Grenache, Cinsault en Syrah.  De wijn is afkomstig van 
Vignerons Estandon, een négociant in Brignoles en al meer dan 40 jaar één van de grote 
producenten uit deze streek is.  Veel druiven worden ingekocht en dan onder deze naam 
verkocht. “Good value for money”. 

7. Domaine l’Amaurigue Côtes de Provence, 40% Grenache, 40% Cinsault, 20% Syrah. 
l'Amaurigue is een boerderij uit 1786 en het landgoed bestaat voornamelijk uit bossenen ligt 
bij Le Luc en Provence, vlakbij het punt waar de A8 naar Nice en de A57 naar Toulon bij 
elkaar komen. Het planten van de wijngaard begon pas in de jaren zestig, dankzij de 
eigenaren van die tijd, de familie Excoffon, die de beste variëteiten op de beste percelen in 
het gebied, geclassificeerd als AOP Côtes de Provence, plantte. Domaine de l'Amaurigue is 
sinds 1998 eigendom van de familie De Groot: Dick en Eugénie en hun twee kinderen, Fleur 
en Melvin, werden verliefd op deze uitzonderlijke plek. Sinds hun aankomst heeft de familie 
De Groot een volledige renovatie van de woningen en de verouderde wijngaard uitgevoerd. 
Een van de belangrijkste stappen in deze historische herstructurering van het landgoed 
Amaurigue was de bouw van de wijnmakerij. Tot dan toe werden de druiven naar de lokale 
coöperatie gebracht. Sinds 2000 vinificeert het Domaine de l'Amaurigue al zijn productie ter 
plaatse en distribueert het zijn wijnen in Frankrijk, maar ook in Europa en de Verenigde 
Staten. 

8. Rimauresque Cru Classé, Côtes de Provence, 45% Grenache, 29% Cinsault, 10% Mourvèdre, 
6% Syrah, 5% Rolle, 5% Carignan. Prachtige, harmonieuze rosé. De 2016 kreeg 97 punten van 
Decanter, een zeer hoge score: Domaine de Rimauresq, gelegen in Pignans, ligt aan de voet 
van deze ruim 770 meter hoge bergpiek van Notre Dame des Anges in het Massif des 
Maures en profiteert daardoor van een koele bergwind. Het best van smaak tot drie à vier 
jaar na de oogst. 

9. Bandol rosé, Moulin des Costes, Dom. Bunan Bio Cinsault 60%, Cabernet Sauvignon 30%, 
Ugni Blanc 10%. Zeer oude wijngaarden omringd door eeuwenoude olijfbomen en cipressen.  
Reconstructie van de wijngaard door de familie Bunan in 1979. 

10. Bandol rosé Domaine de la Tour du Bon. Een vrij krachtige rosé van mourvèdre, grenache en 
cinsault. Houdbaar tot zeker vier à vijf jaar na de oogst. Dom. de la Tour du Bon bezit een 
prachtige wijngaard in het hooggelegen noordwestelijke deel van Bandol. Deze appellation, 
gelegen tussen de Middellandse Zee en de Provençaalse bergen met 300 dagen zon per jaar 
en een temperende zeewind. 

11. Tavel Les Baussières Domaine Amido, grenache, cinsault, syrah, mourvèdre.  In 1987 
creëerde Christian Amido zijn landgoed op de rechteroever van de Rhône en vinifieerde zijn 
eerste jaargangen in 2000. Toen hij in 2003 stierf, werd het landgoed overgenomen door zijn 
dochters Nathalie Patinet en Dominique Le Dantec, de laatste zorgen voor sinds 2012 het 
beheer van de 27 ha wijngaard. Met Amandine Patinet arriveert de derde generatie op het 
terrein. De wijnen worden gedistribueerd door Gigondas-handelaar Gabriel Meffre. Dit is 
een saignée rosé en dat is duidelijk te merken aan de vrij diepe kleur en krachtige smaak. 

12. Gris Blanc Gérard Bertrand IGP Pays d’Oc (vnl. Grenache). Getalenteerde wijnmaker en 
ondernemer. Als zoon van een wijnboer in de Corbières zit de wijnbouw hem als het ware in 
het bloed en heeft hij zich ontwikkeld tot begenadigd proever. En als voormalig aanvoerder 
van het Franse nationale rugbyteam heeft hij de mentaliteit van een winnaar. Vanuit deze 
achtergrond, en met het oude familie-wijngoed als basis, heeft hij in de afgelopen 25 jaar 
zijn bedrijf met veel succes uitgebouwd en een aantal van de mooiste Domaines van de 
regio gekocht en tot grote bloei gebracht. Inmiddels bezit hij meer dan 400 ha aan 
wijngaarden. 



13. Domaine de Luc Merlot Cabernet IGP Pays d’Oc. In de Languedoc bezit Louis Fabre – telg uit 
een familie die al sinds 1605 wijnbouw verricht – een viertal domeinen die een breed 
gamma wijnen leveren, onder diverse namen. Een van die namen is Domaine de Luc 
waarvan deze Merlot Cabernet rosé. 

14. Domaine St. Jean de la Cavalerie IGP Pays d’Oc, 100% Cinsault. Het Domaine St.Jean de la 
Cavalerie is gelegen nabij Montblanc in het hart van de Lanquedoc, in het departement 
Hérault. Het landgoed werd gebouwd in de 14e eeuw en was oorspronkelijk eigendom van 
de Tempeliers. Hier zijn 72 ha. beplant met Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot en 
Cinsault. Het huis heeft de wijngaarden verdeeld in verschillende percelen, gericht op waar 
de druiven echt uitblinken en zich op de beste manier uiten. 

15. La Rosée du Château de Pressac 72 % Merlot, 14 % Cabernet franc, 12 % Cabernet 
Sauvignon, 1 % Pressac (Malbec), 1 % Carmenère. Château de Pressac, een "Grand Cru 
Classé" van Saint Emilion, stijgt boven de heuvel, lokaal een "tertre" genoemd, gelegen in 
Saint-Etienne de Lisse, ten oosten van Saint Emilion, op het zuiden. Het chateau heeft 40 ha. 
waarvan 36 ha. met wijnstokken is beplant. De wijnstokken staan op het kalkstenen plateau 
van Saint Emilion en stijgen tot 80 meter boven het niveau van de rivier de Dordogne. 
Dominique en Jean-François Quenin zijn sinds 1997 eigenaar. Dit is een Bordeaux Clairet, 
met vrij veel kleur. Wij gaan deze wijn proeven tijdens de Bordeaux proeverij in oktober. 

* Zie https://www.lesgenereux.nl/wijnwinkels  

 

   

 

 

   
     


