
Lente in  de wi jngaard 

 
De druiven groeien en genieten van de vele zonuren die de maand mei met zich meebracht.
Maar er was ook onverwachts vrieskou in de nacht, waardoor helaas enige percelen zijn beschadigd. In de vroege
ochtend van 2 juni vielen er hagelstenen uit de lucht zo groot als een ping pong ballen waardoor ook enkele kavels
weden beschadigd. Onze kavels hebben geluk gehad en hebben geen schade opgelopen.

Afgelopen week is de temperatuur hier opgelopen naar 40 graden, ongekend hoog en eigenlijk te vroeg voor de
tijd van het jaar. Jullie weten misschien dat het ten strengste verboden is om een volwassen wijngaard water te
geven door te besproeien. Niet alleen uit ecologisch oogpunt maar om de wijn officieel AOC Bergerac te laten
noemen. De druiven zien er al mooi uit en over enkele maanden in september hopen we te oogsten.
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Socia l  media

Het hele jaar kun je op mijn Instagram en Facebook account mij volgen in de wijngaard. Een keer per week
plaats ik een foto of een video van de wijngaard.

Save the Date 

Op zondag 20 november leveren wij de wijn,  afkomstig van jullie kavel gelegen op het Château Court les Mûts.
Ook dit jaar organiseren wij het weer op de Wijnboerderij te Soest. Nadere informatie hierover geef ik later in de
volgende nieuwsbrief. Maar zet deze datum alvast in je agenda!

Ik hoop jullie allemaal terug te zien om samen het glas te heffen met onze heerlijk wijn.

Volgende maand in juli geef ik aan de drukker weer alle namen door die op de etiketten moeten staan. Indien er
iets veranderd moet worden wil je dit dan per omgaande aan mij doorgeven zodat ik dit op tijd kan aanpassen?
Ook aan de nieuwe wijnboeren die nog niet hebben doorgegeven wat er op het etiket moet komen te staan
verzoek ik dit aan mij door te geven. Als de opdracht volgende maand aan de drukker is gegeven zijn aanpassingen
niet meer mogelijk.

 

Etiket  

 

https://www.instagram.com/domainedeladame/
https://www.facebook.com/domainedeladame
https://www.wijnboerderij.nl/
mailto:contact@domainedeladame.fr


Witte wi jn 
 Zoals jullie weten kan je nu naast de rode wijnkavel ook een witte wijnkavel leasen. Het gaat om een kavel van het

druivensoort Cabernet Sauvignon. Het contract is gelijk aan het contract van de rode wijn met minimale afname
van 12 wijnstokken. Laat even weten als jullie interesse hebben. Vorig jaar bij de bijeenkomst heb ik de wijn laten
proeven van het jaar daarvoor.

Dit jaar hebben wij een speciale cuvé gemaakt van rosé met een bijzonder etiket wat verwijst naar een zeer oude
film, maar een meesterwerk van de cinéast Claude Sautet met als hoofdrollen Romy Schneider, Samy Frey en
Yves Montand. 

Tijdens de bijeenkomst vertel ik hier meer over. Flessen zijn te koop voor €9,- per fles of €50,- voor een doos van
6 flessen. Geef de bestelling tijdig op zodat deze meegaat op transport in november.

Rosé wi jn

 

De mogelijkheid bestaat om voor een speciale gelegenheid de wijn cadeau te doen.
Het etiket kan worden voorzien van een persoonlijke foto of tekst. De minimale afname is dan wel 12 flessen.
Neem bij interesse met mij contact op voor prijzen, mogelijkheden en meer informatie.

Speciale gelegenheid 
 

Helena de Jong  

Bezoek 

Als jullie tijdens je vakantie in de buurt zijn van het Château Court les Mûts en jullie de wijngaard willen
bezoeken, laat het mij dan even weten zodat ik de eigenaren van het kasteel op de hoogte breng van jullie
komst. De rondleidingen worden meestal eind van de dag gehouden (tegen 17:00 uur) met daarna een proeverij.
Natuurlijk wordt dan wel vriendelijk gevraagd om minimaal een doosje wijn af te nemen, omdat de rondleiding
gratis is.

Met vriendelijke groet,

mailto:contact@domainedeladame.fr


Telefoon: 00 33(0)6 07 45 97 69
www.domainedeladame.com
Email: contact@domainedeladame.fr

Lente in de wijngaard Druifjes in spé ! Op achtergrond het Château
Court les Mûts

Met eigen etiket Rosé wijn
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