'La Mouline' CôteRôtie 2017
E. Guigal
Het proeven van een legendarische 'LaLas' van
Guigal is een van de hoogtepunten van elke
wijnliefhebber. De 2017-editie van 'La Mouline'
is in absolute topvorm! Robert Parker en Jeb
Dunnuck schenken de wijn 99 punten.
Wijnsoort
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E. Guigal
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Rhône
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Eiken vat

Liter
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Awards
97-99/100 Punten Robert Parker's Wine Advocate
"The 2017 Cote Rotie La Mouline delivers waves of joyous blueberry fruit, accented by
complex notions of violets and dried spices. It's full-bodied yet supple and plush, showing
incredible balance, complexity and texture at this early stage of its development." - Joe
Czerwinski

97-99/100 Punten Jeb Dunnuck
"The 2017 Côte Rôtie La Mouline is more upfront and expressive, which is certainly in the
style of this terrific vintage. Loads of spiced meats, chocolate, spring flowers, and assorted
red and black fruits all soar from the glass. With full-bodied richness, incredibly complexity
and nuance, building tannins, and just loads of upfront sex appeal, it’s going to benefit from
4-5 years of bottle age and cruise for 30 years or more."

Wat zeggen de experts?
96-97 punten - Vinous

"Highly perfumed, expansive aromas of cherry and blueberry liqueur, incense, exotic spices
and vanilla, plus a bright mineral overtone that builds in the glass. Youthful, palate-staining
red and blue fruit flavors show superb depth as well as energy, and a core of juicy acidity
adds support and back-end cut. Finishes with building floral and spice nuances, gentle tannic
grip and a resonating mineral note." - Josh Raynolds

Robert Parker's Wine Advocate over het wijngoed
"The father/son team of Marcel and Philippe Guigal continue to keep their estate at the top of
the hierarchy in the Rhône Valley. All the way from their inexpensive Côtes du Rhône to their
top-end Côte Rôties and Hermtiage, the attention to detail and focus on quality is unmatched.
Readers should also check out the recent Rhone Retrospective article I wrote that covered the
Saint Joseph Vignes des Hospices, Côte Rôtie Brune et Blonde, Côte Rôtie Chateau d'Ampuis
and Côte Rôtie La Mouline cuvees going back for over a decade. I said it there, and I'll say it
again here, this estate is producing some of the most incredible and singular wines in the
world." - Jeb Dunnuck

Wine in Black score: 98 punten
Tegenwoordig wordt vrijwel alles cultwijn genoemd. Maar als het om echte wereldklasse gaat,
komen er steeds minder wijnen in aanmerking. Een wijn die tot de besten hoort, is
ongetwijfeld de beroemde Guigal La Mouline. Deze wijn kreeg maar liefst negen keer de
legendarische 100 Parkerpunten. Ongelofelijk. Wij zijn dus best een beetje trots dat wij u deze
fantastische wijn kunnen aanbieden, want zoals u zich kunt voorstellen is deze creatie als
kleinhandelaar niet zomaar in te slaan. Om deze reden kunnen wij helaas slechts drie flessen
per klant aanbieden. Een unieke kans om deze Rhône-gigant aan te schaffen, vooral omdat
zowel de Wine Advocate als Rhône-expert Jeb Dunnuck elk 99 punten gaven aan de 2017editie!

Proefnotitie
Diep donker paars met een paarse aura licht op in het glas. Het complexe boeket opent met
volwassen zwarte kers, wilde bessen en bloemige noten die doen denken aan viooltjes. Met
pittige zwarte peper, milde kruiden en mediterrane kruidentonen. Indrukwekkende maar zeer
elegante toast- en houtaroma's die zo typerend zijn voor de grote Guigals. In de mond, pittige,
rijpe tannines en een ongecompliceerd wijnzuur, die de wijn een bijna perfecte balans geven
met zijn fruit. In de finale vertoont het hout opnieuw een fantastische lange afdronk met
mokka en cacaotonen. Ondanks de jonge leeftijd is de wijn verrassend toegankelijk, maar hij
zal baat hebben bij het ouder worden op de fles.

Past perfect bij
Een tijdloze, monumentale begeleider voor de klassieke Franse keuken. Gaat geweldig met
rundvleesfilet à la Duchesse met Madeira jus, morel paddenstoel en een vleugje truffel.

Wijngoed
De familie Guigal produceert sinds drie generaties wijn in het Rhône-dal. De hoofdvestiging
van Guigal bevindt zich in Ampuis, een dorp in de appellation Côte-Rôtie. Oprichter Etienne
Guigal begon hier op de jeugdige leeftijd van 14 jaar met het verbouwen van wijn. In zijn
leven maakte hij al 67 wijnoogsten mee. Vandaag de dag heeft zijn kleinzoon Philippe als
oenoloog de leiding over het bedrijf.

De wijn
E. Guigal 'La Mouline' Côte-Rôtie 2017 is van 89% syrah en 11% viognier gemaakt. De
handmatige oogst voor deze wijn vond in oktober plaats. Het perceel La Mouline is een
terraswijngaard in de vorm van een Romeins amfitheater. Het terroir bevat gneis en löss met
daarin kalk. De oogst is beperkt tot 36 hl/ha en komt van druivenstokken die tot 75 jaar oud
zijn. Na de vergisting in rvs-tanks rijpte de wijn 40 maanden in nieuwe pièces van Frans eiken.
De wijn kan minstens 20 tot 30 jaar bewaard worden, bij perfecte omstandigheden zelfs nog
langer.

