Châteauneuf-du-Pape 2016
Domaine de la Côte de L'Ange
“Domaine la Cote de l’Ange produces textbook, classically
styled eorts that are loaded with character”, schrijft Jeb
Dunnuck. Hij geeft jaargang 2016 93+ punten. Dit wordt
zelfs overtroen met een uitstekende 94 Parker punten.
Een ongelofelijke Best Buy Châteauneuf-du-Pape.
Wijnsoort

rode wijn

Wijngoed

Domaine de la Côte de L'Ange

Regio

Rhône
syrah

Druivensoort

mourvèdre
grenache

Smaak

droog

Serveertemperatuur

16-18°C

Alcoholpercentage

15%

Flesrijping

tot 2026

Opvoeding

op houten vaten

Liter

0,75

Awards
94/100 Punten Robert Parker's Wine Advocate
"Quality appears to be on the rise at this estate. The 2016 Chateauneuf du Pape is a blend of 65 % Grenache, 25 %
Mourvèdre and 10 % Syrah, which spent time in concrete, foudre and upright wooden vats. Clove and plum aromas
lead the way, adding jammy raspberry fruit on the full-bodied palate before nishing long, vibrant and silky." - Joe
Czerwinski

93/100 Punten Jeb Dunnuck
"The 2016 Châteauneuf-du-Pape sports a deep, inky color as well as an incredibly young, unevolved style in its black
and blue fruits, new leather, pepper, and damp earth-like aromas and avors. Deep, full-bodied, tannic, and
powerful, it's slightly hard to read given its almost primordial feel, yet it has a stacked mid-palate, good acidity, and
ample length. Give bottles 2-4 years, and it should shine for 15+. Tried twice." - Jeb Dunnuck

Wat zeggen de experts?
93 punten The Wine Cellar Insider
"Medium bodied, forward, lush, polished wine with ripe, sweet, fruits and hints of coee, thyme and cherries in the
mix. The plushly textured wine was made from blending 65 % Grenache, 25 % Mourvedre and 10 % Syrah. This is a big
leap up from previous vintages." - Je Leve

4 Sterren (4/6) Drink Rhône.com
"Dark red. This has a smooth, aromatic nose marked by intense raspberry liqueur, plums. It’s appealing, well together
and stylish. The palate glides along well with a lissom feel and 'sparkling', clear red fruits with some spiced notions.
This has good balance and style, and hasn’t been made for size counting the most. The aftertaste is cool, precise. 15°.
From mid-2019. 2032." - John Livingstone-Learmonth

Le Guide Hachette des Vins over het wijngoed
"Lieu-dit de Châteauneuf-du-Pape, la Côte de l'Ange a donné son nom à ce domaine très régulier en qualité, fondé en
1920 par Célestine Mestre, arrière-grand-mère de Corinne, l'épouse de Yannick Gasparri. Ce dernier a appris le métier
avec son beau-père et repris en 2000 les 17 ha de vignes familiales."

Robert Parker's Wine Advocate over het wijngoed
"One of my favorite estates and run by Yannick and Corinne Gasparri, Domaine la Cote de l’Ange produces textbook,
classically styled eorts that are loaded with character." - Jeb Dunnuck

Drink Rhône.com over het wijngoed
"One of the steady quality domaines, year in, year out. Racy, sometimes exerted wines, but they come well
recommended." - John Livingstone-Learmonth

Wine in Black score: 94 punten
Domaine de la Côte de l'Ange produceert al jaren zijn wijnen met een indrukwekkende betrouwbaarheid. Vooral de
klassieke Châteauneuf-du-Pape is ongelofelijk goed en heeft een puur karakter. Geen wonder dat de wijnmakerij
steeds meer in het vizier staat van de vakpers en, zeker gezien de zeer goede prijs van wijnen, uitstekende
beoordelingen ontvangt. Jaargang 2016 kreeg vier zeer sterke beoordelingen, met een indrukwekkende 94 Parker
punten aan kop!

Proefnotitie
De cuvée van 65% grenache, 10% syrah en 25% mourvèdre laat met zijn diepe, donkerrode kleur met paarse reecties
al zien wat hij in huis heeft. Het intense bouquet straalt door de klassieke aroma's van Châteauneuf-du-Pape met rijp
rood fruit, bloemige aroma's, munt, zoethout en balsemieke en minerale nuances. In de mond met veel extractdiepte, een weelderige tanninestructuur, heerlijk zwart kersenfruit en kruidenaroma's. De afdronk toont veel potentie
en een viriele, vlezige nish.

Past perfect bij
Zeer goed met stoofvlees, vooral in mediterrane stijl, maar ook voor bij krachtige groentegerechten is dit een geschikte
wijn.

Wijngoed
Het wijngoed Domaine de la Côte de l’Ange werd in 1972 opgericht door de familie Mestre. Het maken van wijn zit deze
familie in het bloed. Al meerdere generaties lang zijn de Mestres actief als wijnmaker. Monique Jeune en Jean Claude
Mestre brachten bij de oprichting van het wijngoed dan ook veel ervaring mee. In 1974 brachten ze hun eerste jaargang
op de es. Tegenwoordig zijn Yannick en Corinne Gaspari aan de leiding.
Het wijnbouwgebied beslaat in Châteauneuf du Pape meer dan 13,5 hectare. In het Rhône-dal bevindt zich nog eens 2,5
ha. De rode druivensoorten grenache, mourvèdre en syrah voeren de boventoon. Op slechts 1,5 hectare groeit clairette,
bourboulenc, roussane en grenache blanc. Met de opbrengst van Châteauneuf-du-Pape brengt het familiebedrijf drie
rode wijnen en een witte wijn op de markt. De Côte du Rhône dankt zijn populariteit aan de goede prijs-

kwaliteitsverhouding.

De wijn
Domaine de la Côte de l'Ange Châteauneuf-du-Pape 2016 werd geviniceerd van 65% grenache, 10% syrah en 25%
mourvèdre. De druiven groeien op de percelen Coteau de l'Ange, La Nerthe, Le Moulin à Vent en Les Terres Blanches.
Ze beslaan in totaal 11 ha. De bodem bestaat uit klei en kalk en bevat de voor Châteauneuf-du-Pape typerende Galets
Roulés-kiezelstenen. De druivenstokken zijn gemiddeld 40 jaar oud. De opbrengt was beperkt tot 30 hl/ha. Tijdens de
handmatige oogst vond er een strenge selectie plaats. De druiven werden op het wijngoed zelf compleet ontsteeld. Na
de behoedzame persing werd de most zo'n 3 tot 4 weken geviniceerd. Circa 50% van de wijn rijpte tenslotte 12
maanden lang in grote vaten van eikenhout.

