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DEGUSTATIE IVV

92 KEER WITTE SANCERRE

OP DE PROEFBANK
Samen met Chablis is Sancerre
ongetwijfeld de Franse appellatie voor
witte wijnen die wereldwijd het meest
verdeeld wordt. Hier geen chardonnay
maar sauvignon (en pinot noir voor
rood). Geen Petit Sancerre, Premier of
Grand Cru, maar slechts één AOC. U zoekt
een sauvignonwijn die meer dan dat is?
Zoek niet langer!

Spots op Sancerre
Sancerre, dat zijn 2770 hectare wijngaarden verdeeld over 14 gemeenten in het departement
Cher, van Saint Gemme in het noorden tot
Montigny in het zuiden. De wijngaarden bevinden zich tussen 150 en 350 meter hoogte, vanaf
de oevers van het zijdelings lopend kanaal van
de Loire tot aan de ‘butte de Sancerre’ en de
heuvels die deze stad omringen.
De productie (176.900 hl) bestaat hoofdzakelijk uit wit (143.200 hl), aangevuld met rood
(21.000 hl) en rosé (12.700 hl).
Er mag dan geen Sancerre Grand Cru zijn (dit
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officieel willen zou ongetwijfeld iets zijn als
de doos van Pandora openen of alleszins een
doos vol klachten), wel is er Sancerre van uitgesproken terroirs (zie kaderstuk) en Sancerre
van beroemde lieux-dits zoals Monts
Damnés, Chêne Marchand en Cul Beaujeu. Er
zijn zelfs ‘Villages’, zoals Chavignol of
Verdigny.
In zijn Histoire de la ville de Sancerre, gepubliceerd in 1777, had Vincent Poupard,
pastoor van Sancerre, het over de diversiteit
van de bodem: ‘Er is waarschijnlijk geen terroir dat meer versnipperd en divers is als dat
van Sancerre. In tal van ravijnen vinden we
aders van verschillende bodemstructuren
terug.’
Opmerkelijk is dat Sancerre destijds reeds naar
Engeland en Schotland geëxporteerd werd.
Maar de echte grote doorbraak dateert van
de jaren 50. Het is dankzij het commerciële
inzicht van enkele wijnboeren die naar Parijs
gingen en de bistrots afschuimden met een
fles Sancerre onder de arm en een crottin
(geitenkaas) in hun zak, dat de verkoop ervan
een hit werd. Parijzenaars vonden de wijn
heerlijk en ontdekten er de charme van vuursteen, gerookt, buxus en ‘pipi de chat’ in.
Maar ook vonden ze de wijn heel complex.

Het succes reikte in een mum van tijd verder
dan de Franse hoofdstad, en de rest is
geschiedenis.

Nieuw in Sancerre?
Het is voldoende om de Foire aux Vins de
Sancerre te bezoeken in de Caves de la
Mignonne (in 2013 op 18 en 19 mei) om de
dynamiek van deze appellatie vast te stellen, boordevol nieuwe wijntalenten. Naast
de vele grote namen uit Sancerre, zoals
Bourgeois, Fouassier, Mellot, Prieur, Laporte,
Bailly, Balland-Chapuis, Saget, Reverdy en
Château de Sancerre, staat voortaan ook
een nieuwe generatie klaar. Vaak zijn het
nakomelingen van gekende wijnfamilies - er
zijn vandaag misschien wel meer wijnmakers
met de naam Reverdy in Sancerre dan er in
binnenstad parkeerplaatsen zijn - maar ook
zien we minder gekende namen als Jolivet,
Fleuriet, Millet of Guadry. Samen zetten ze
heel de wijnhiërarchie op zijn kop, wat duidelijk wordt in het glas ...

De degustatie
Ons proefpanel proefde 92 wijnstalen witte
Sancerre, afkomstig van 56 domeinen. Meteen
was dit voor IVV een van de grootste proeve-
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SANCERRE EN DE BODEM
Waarom maakt men Sancerre zoals in Sancerre, en niet zoals in Marlborough? Ongetwijfeld
speelt daar de bodem een beetje in mee. Een overzicht.
• Silex
De ‘cailloux’, zoals men ze hier noemt, bevinden zich vooral aan de oevers van de Loire. Ze
slaan makkelijk de warmte op en dragen die vervolgens over aan de wijnplant, waardoor de
druiven sneller rijpen. Wijnen van dit terroir zijn in hun eerste jaar meestal vrij hard en
gesloten, maar openen daarna. Eens in die fase zijn ze krachtig, scherp en tonen ze een
mooi bewaarpotentieel. Sauvignons van een silexbodem bezitten vaak toetsen van specerijen en vuursteen.
• Terres Blanches
Deze bodemstructuur, een mix van klei en kalk, is relatief koud en remt de rijping van de
druiven af. Maar daar zijn ook voordelen aan verbonden, want deze later geoogste druiven
zijn meestal kerngezond. De wijnen van ‘terres blanches’ hebben tijd nodig om open te
komen. In het algemeen bezitten ze florale en groene aroma’s, maar hun smaak is vrij rond.
Elegante wijnen zijn het, met een uitstekend bewaarpotentieel.
• Caillottes
Deze bodem van kalksteen is eigenlijk een laag aan de oppervlakte van maximaal 40 cm.
De wijnen hiervan zijn tegelijk pittig en fruitig, met een licht zoetje. Vaak zijn het de eerste
wijnen die op dronk zijn.
• Marnes Kimméridgiennes – mergel uit het Kimmeridgien
Relatief zeldzaam in Sancerre – een fraai voorbeeld is de Côte des Monts Damnés – waarbij de mergel voor wijnen zorgt die tijd nodig hebben om zich te uiten maar tegelijk evenwichtig, fruitig en zacht zijn.
Hervé Lalau (met dank aan Benoît Roumet)
rijen ooit (die van de Californische zinfandels
niet meegerekend, een degustatie die destijds
ongeveer hetzelfde aantal flessen telde). Een
heel representatieve wijndegustatie dus.
Speciale dank gaat uit naar het Bureau
Interprofessionnel des Vins du Centre en aan
de vele wijnbouwers die stalen verstuurden.
Hoofdzakelijk stonden er wijnen van 2011 op
de proeftafel, aangevuld met enkele wijnen
van 2010.

Op het einde van de rit hielden we 22 wijnen over – één op vier ongeveer, wat een
prima score is - die we hieronder verder
belichten.

Wijnen van 2011
DOMAINE DES TROIS NOYERS - REVERDY-CADET
VERDIGNY 2011
Intens groen met gouden nuances. Gekonfijte
neus, kruidig en floraal. De smaak verbaast

door zijn structuur die tegelijk breed en
rechtlijnig is. Mooi kruidig met daarbovenop
een gegrild accent dat overgaat naar een
bijna knapperig mineraal reliëf. Deze basis zet
zich verder richting een fijn en elegant bitter
met de smaak van zoethout.
De wijnstokken zijn 20 jaar oud en staan op
caillottes, terres blanches en klei met silex. De
vinificatie vindt plaats in inox tanks met een
rijping op fijne droesem door overpompen.
DOMAINE FOUASSIER - SANCERRE 2011,
«LES VALLONS»
Vrij uitgesproken geelgroen. Van in het begin
zitten we op een duidelijk mineraal spoor
met veel vuursteen in de neus. Daarna
komen er impressies van rabarber en zoethout vrij. Hetzelfde scenario qua smaak, die
eerst gesloten is en vastberaden een strak
raster uitrolt dat alle subtiele aroma’s verplettert, maar in de afdronk vegetale aaneenschakelingen aanbiedt van fijngehakte kruiden, kruisbessen, rabarber en een vleugje
ceder.
Wijnstokken van gemiddeld 25 jaar oud (bio
en biodynamie) op kalksteen van Buzançais.
Vergisting met eigen gisten. Vinificatiewerken
op het ritme van de maankalender.
DOMAINE TINEL-BLONDELET 2011
«LA CROIX CANAT»
Groengoud van kleur. Een klassieke Sancerre
die vooral omwille van zijn luchtig karakter
(witte bloemen) geapprecieerd wordt. Mooi
citrusfruit in de smaak, heel open, een lichtheid die tot in de finale aanhoudt.
Evenwichtig en met precieze zuren, nooit
scherp: een fraai voorbeeld binnen de
appellatie.
Wijnstokken van 35 jaar oud op silex. Koude
‘débourbage’ (klaring vóór vergisting) van 24
tot 48 uur. Trage gisting aan lage temperaturen in inox tanks. Rijping op de fijne droe-
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2011 IN SANCERRE
Trompetgeschal in het begin van het jaar
(uitbotten 3 weken eerder dan normaal),
een warme lente, vroegtijdige bloesem,
gecompenseerd door een koudere en
relatief vochtige maand juli. Eerste oogst
van witte druiven op 29 augustus.
Relatief hoge suikers, maar eerder lage
zuren. Dat alles zorgt voor vrij zachte
wijnen, verleidelijk van in het begin, heel
aangenaam door hun fruit, maar ook
relatief vlezig, wat een mooi bewaarpotentieel voorspelt. Als we tenminste de
moed hebben om te wachten ...
 JEAN-YVES & MATTHIEU DELAPORTE

sem met bâtonnage. Filtering door diatomeeënaarde (kiezelaarde).
FRANÇOIS CROCHET À MARCIGOUÉ - BUÉ,
«LES AMOUREUSES» 2011
Lichte kleur met een hint van strogeel. Luchtig
door zijn geur van veldbloemen, exotisch door
zijn mix van roze pompelmoes en limoen. De
aanzet daarentegen is vief en pittig, een spanning die het fruit knapperig maakt. Tot op het
allerlaatste moment is de wijn bijzonder fris, eindigend met een vleugje venkel. Speels en
opwindend.
Wijnstokken van een 30-tal jaar oud op een
bodem van klei en kalk, manuele oogst. Zachte
persing van volledige druiven, statische klaring,
vergisting in inox tanks, 10 tot 11 maanden
opvoeding ‘sur lies’, geklaard maar niet gefilterd.
CHÂTEAU DE THAUVENAY 2011- THAUVENAY
Mooie heldere kleur met goudgele schijn.
Expressieve geur, tegelijk floraal en fruitig.
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Tussen takjes varen vinden we meidoorn,
maar ook vetiver en limoen met een streepje zoethout. In de smaak krijgen we een
vleugje vanille, hoewel de wijn geen hout
gezien heeft. Een aangenaam parfum dat de
citrusachtige frisheid omkadert, met op het
einde een toets van peper dat voor extra
smaakplezier zorgt.
Wijnstokken van 40 jaar oud op een kalkbodem. Geen malo, opvoeding ‘sur lies’ in inox
tanks gedurende 6 maand.
DOMAINE SERGE LAPORTE 2011 - CUVÉE MILLÉSIA
Goudgeel tot licht koperkleurig. Witte perzik, abrikoos, peer en peper in de neus, een
hint van amandel en wat sterfruit, en tot slot
gekonfijte rabarber. Goed mineraal van smaak
en extra charmant door zijn mooie concentratie. De vrij lage zuren worden perfect
gecompenseerd door een opvallende zilte
toets.

Wijnstokken van 25 jaar oud op een kalkbodem. Traditionele vinificatie in inox tanks.
DOMAINE PATRICK NOËL 2011 - ST-SATUR
Opvallende gele kleur. Qua geur ruiken we
acacia, voorbijgestoken door mooi fruit als
citrus en kruisbes. Eerlijke en gestructureerde
smaak voorzien van een zekere minerale
diepte. Aangenaam volume, mooi evenwichtig en ook heel typisch. Zonder potten te
breken, uiterst aangenaam en speels.
Wijnstokken van 25 jaar oud op silex in
Sancerre, caillottes in Chavignol en klei-kalk
in Saint-Satur en Chavignol. Traditionele
wijnbouw, onkruid verwijderen en bewerken
van de grond. Mechanische en manuele
oogst. Trage persing, débourbage (klaren voor
de vergisting), vergisting aan lage temperatuur in inox tanks en opvoeding op fijne
droesem gedurende 4 tot 6 maand.
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PASCAL & NICOLAS REVERDY - MAIMBRAY 2011
«LES ANGES LOTS»
Lichte kleur, kristalhelder, doet denken aan witgoud. Pittige, subtiel landelijke en zeer complexe geur, breed en volumineus. Volle smaakaanzet met fris fruit dat onmiddellijk voor een
brede smaakstructuur zorgt. Onstuimige zuren
aan de basis, met daaraan een fraaie minerale
spanning gekoppeld. In de lange finale ontwikkelt de wijn een mooi bitter, wat herinneringen
oproept aan de ‘terres blanches’ waar hij vandaan komt
Wijnstokken van gemiddeld 25 jaar oud op een
bodem van klei en kalk, manuele oogst, vinificatie in inox tanks, opvoeding ‘sur lies’ gedurende 6 maand met bâtonnage.
HENRI BOURGEOIS 2011
«LA CÔTE DES MONTS DAMNÉS» - CHAVIGNOL
Zuiver licht groengoud. Qua geur krijgen we
een hele fruitmand over ons heen, vooral
met exotisch fruit waaronder veel passievrucht en ananas. Al deze rijkdom vinden we
in de smaak terug, uitbundig en swingend.
Het lijkt wel Rio! Op dit moment bevindt de
wijn zich in een fase van olé-olé, maar we
durven ervoor wedden dat de onderliggende
mineralen binnenkort meer invloed zullen
uitoefenen.
Wijnstokken van 40 jaar oud op mergel uit
het Kimmeridgien, trage persing, koude
débourbage (klaring), vergisting in inox tanks,
opvoeding ‘sur lies’ met regelmatige bâtonnage.
DOMAINE ERIC LOUIS/CELLIER DE PAULINE 2011
CUVÉE PAULINE
Intens goudgeel met in de neus een ietwat
oxidatieve toets, fascinerend. In de smaak vinden we een opvallend evenwicht terug, apart
van stijl, met een fraaie minerale spanning die

 FAMILIE BOURGEOIS
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 FAMILIE LALOUE

deze rijke en rijpe sauvignon fris maakt. Zijn
complextiteit is verbazingwekkend, met specerijen als kurkuma, florale impressies van
gedroogde bloemen en fruit als kweeperengelei. De finale flirt met koolwaterstoffen en het
fijn bitter van gentiaan. Een originele wijn,
zoveel is zeker!
Wijn van oude wijnstokken met een opvoeding ‘sur lies’ van 10 maand in vaten van eik en
acacia.
DOMAINE SERGE LALOUE - THAUVENAY 2011
CUVÉE SILEX
Opvallend goudgroen. Met zijn gegrilde
accenten, richting vuursteen, kan hij zijn
afkomst (kleibodem met silex) niet verloochenen. Verleidelijke smaak met heel veel
fruit, waaronder rijpe citrusvruchten met een
zijdezachte aanzet. Smakelijk en rond met

een persistente afdronk. Kortom, een mooie
Sancerre zoals we vaker zouden willen tegenkomen.
Wijnstokken van 35 jaar oud op een silexbodem, beredeneerde wijnbouw, vinificatie in
temperatuurgestuurde tanks, opvoeding van
8 maand op fijne droesem met bâtonnage.
PAUL PRIEUR & FILS - VERDIGNY 2011 ET 2010
Mooi goudgeel met groene schijn.
Prikkelende neus, een cocktail van fruit (mirabel en perzik) en bloemen, genereus en
speels. Impressies van zacht citrusfruit met
fraaie hints van mandarijn. Tot daar smaakt
de wijn zacht en lieflijk, maar meer en meer
komt er een overweldigende frisheid opzetten die het geheel overneemt en richting een
evenwichtig finale gaat. Resultaat: we willen
hem opnieuw proeven!
Ook de 2010 vond ons proefpanel erg goed,
rijk en geconcentreerd. Een mooi duo dus.
Qua terroir hebben we het klassieke trio van
caillottes, silex en terres blanches, bijna in
gelijke delen. Manuele oogst, klaring (débourbage) van 24 tot 48 uur, trage vergisting in
temperatuurgestuurde inox tanks, opvoeding
op fijne droesem gedurende 7 maand.
DOMAINE VINCENT DELAPORTE 2011 - CHAVIGNOL
Helder en lichtgoud van kleur. In de neus
expressief rijp geel fruit dat naar een volle en
strakke smaakaanzet overgaat met een aangename en vlezige kant die een mooie rijpheid laat zien, aromatisch en genereus.
Tegelijk levendig en volumineus met een kleine pareling.
Wijnstokken van gemiddeld 35 jaar oud, voor
de helft op silex aangeplant en de andere
helft op kalk (caillottes en terres blanches).
Klassieke vinificatie: lange en zachte persing,
klaring (débourbage), vergisting in tempera-
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MATHIAS & EMILE ROBLIN - MAIMBRAY 2011,
«L'ENCLOS DE MAIMBRAY»
Goudgeel met groenachtige schijn. De eerste
geurindruk is fris met zachte groene bladeren
en impressies van veldbloemen, heel luchtig
allemaal. Maar verrassend is de smaak die vol
en verankerd is, weelderig zonder extravagant
te zijn, met heel precies fruit, strak en aards.
Wijnstokken van gemiddeld 25 jaar oud op
een klei-kalkbodem uit het Laat-Jura (2/3
Tithonien en 1/3 Kimmeridgien) met bodembewerking (schoffelen en ploegen), oogstselectie, pneumatische persing, statische klaring,
vergisting in inox tanks, opvoeding op fijne
droesem voor 6 maand met omroeren gedurende de eerste maanden, lichte klaring en filtering.

Wijnen van 2010

 CHÂTEAU DE SANCERRE

tuurgestuurde inox tanks, opvoeding op fijne
droesem gedurende 3 maand.
Domaine Reverdy-Ducroux 2011
«Chêne Marchand»
Intens goudgeel met groene schijn. Gegrilde
geur die doet denken aan een groot korenveld
waar we picknicken en genieten van witte perziken, citroen en gekonfijte rabarber, met zicht op
de oogst van knapperige en rijpe druiven.
Volumineus en breed maar niet overdreven, met
een frisse fruitigheid die voor evenwicht zorgt.
Wijnstokken van 30 jaar oud op caillottes.
Vergisting en opvoeding in inox tanks, geen
malo.
MAISON LAPORTE 2011 «LE ROCHOY»
Wit goudgeel, geurend naar zwarte bessen in
de knop en acaciabloesem met peper. De
frisse stijl valt in de smaak van bij het begin,
met al de voorgaande aroma’s die tot ont-

wikkeling komen, aangevuld met gekonfijte
citroen, mandarijnmarmelade en kruisbessenconfituur. De specerijen daarna zorgen voor
een aangename en lange afdronk.
Bodem van keien, klei en vuursteen.
Opvoeding op fijne droesem met bâtonnage.
DOMAINE FRANÇOIS MILLET 2011
CUVÉE CONFESSION
Geelgoud van kleur met in de neus impressies van gekonfijte venkel, limoen en Roomse
kamille. In de smaak komen al deze aroma’s
terug, sappig en smakelijk, onderstreept met
een fijne minerale ziltigheid die opvalt vanaf
de eerste slok. Vol, aangenaam en karaktervol, met op het eind een heerlijk en verfrissend bitter.
Wijnstokken van gemiddeld 30 jaar oud op
caillottes, gevinifieerd aan een lage temperatuur en met een opvoeding op fijne droesem
van 12 maand.

DOMAINE HENRY NATTER 2010
«CUVÉE FRANÇOIS DE LA GRANGE DE MONTIGNY»
Intens goudgeel, geurend naar marmelade
van pompelmoes en kumquat op een toast.
Ook witte bes en abrikoos ruiken we. De
smaak doet eerder denken aan wit fruit, afgewerkt met specerijen en citrus.
Wijnstokken van 50 jaar oud op een kalkbodem uit het Kimmeridgien. De wijn rijpt 12
maand in foeders.
DOMAINE PIERRE PRIEUR & FILS - VERDIGNY 2010
"CUVÉE MARÉCHAL PRIEUR"
Heldere kleur met gele en groene toetsen. De
geur doet ietwat zoet aan met impressies van
rijp geel fruit. De smaakaanzet is fluweelzacht
en uitermate rond. Een fraaie en vette wijn
zonder dipje of zwakte, genereus en sappig
met fijne zuren die alles mooi bij elkaar houden. In de afdronk proeven we wat hout dat in
dienst staat van deze heerlijke fruitmand. Een
bijzonder geslaagde wijn, want het gebruik van
hout in Sancerre is niet altijd even succesvol.
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Wijnstokken van 25 tot 35 jaar oud op terres blanches. Manuele oogst,
pneumatische persing van hele druiven. Vergisting voor 80% in tanks en
20% op vat. Rijping van 12 maand op fijne droesem met regelmatige
bâtonnage (op vat). Productie van maximaal 3000 flessen.
DOMAINE ALPHONSE MELLOT 2010
«GÉNÉRATION XIX»
Lichtgroene kleur met gouden glans. De geur komt met mondjesmaat
vrij, eerst met vleugjes citrus en daarna met impressies van kamille en
acaciabloesem. De smaak daarentegen doet denken aan rijpe en knapperige druiven. De rechtlijnigheid en structuur versterkt het karakter
van deze wijn, breed en fris.
Wijnstokken van bijna 100 jaar oud, biodyamisch benaderd en aangeplant op een kalklaag bovenop een laag mergel. De opvoeding vindt
plaats in houten cuves.
DOMAINE DES CLAIRNEAUX
(VIGNOBLES BERTHIER) 2010
Groen met een hint van goud, geurend naar perzik, citroen, rabarber en
sterfruit: elegant en aangenaam. De smaak is totaal anders en lijkt wel te
ontploffen! Een bijzonder levendige frisheid met een overdaad aan
limoen, kruisbes, witte roos, een streepje zoehout en peper.
Wijnstokken van 30 jaar op klei met silex en kalk. Trage vergisting in inox
tanks, geen malo, opvoeding op fijne droesem.

• Laporte Serge - Ghoos - www.domainesergelaporte.com
• Laloue Serge - Cattoor/Divo Club/'T Kasteelke/Sobelvin/Wijnimport Divino www.serge-laloue.fr
• Louis Eric - Cave du Sommelier/La Route du Vin - www.sancerre-ericlouis.com
• Maison Laporte - VA.S.Co - www.laporte-sancerre.com
• Millet François - Christiaens*/Le Compte/Spirigros/Boon
www.millet-francois-scev.com
• Mellot Alphonse - Courtiers Vinicoles/Petre - Couleur du Vin(Ch) - K&K
Promotion/Wijnimport Bart(Nl) - www.mellot.com
• Natter Henry - www.henrynatter.com
• Noël Patrick - http://patricknoel-vigneron.voila.net/domaine/index.html
• Prieur Paul & fils - Privinliège - http://paulprieur.fr/
• Prieur Pierre & Fils - 20/20/De Beukelaer - www.prieur-pierre-sancerre.com/
• Reverdy-Cadet - Brunins Guiller/Van Hende - Perdeman en Van Rooijen(Nl)
reverdy-cadet@orange.fr
• Reverdy-Ducroux – Scheveneels/Manigart - www.reverdy-ducroux.fr
• Reverdy Pascal & Nicolas - Courtiers Vinicoles/Wijnmakelaarsunie/Lierovins/
Vininvest - reverdypn@wanadoo.fr
• Roblin Mathias & Emile - Espace Vin Pirard - www.sancerre-roblin.com
• Tinel-Blondelet - Vino y Salud - www.tinel-blondelet.com
• www.vins-centre-loire.com/

En als joker een wijn uit 1996!
CHÂTEAU DE SANCERRE, SANCERRE 1996
Sancerre kan uitstekend verouderen en complexer worden met de
tijd. Het bewijs wordt geleverd met deze wijn. Nog steeds indrukken
van citrus, maar gekonfijt en meer versmolten, aangevuld met witte
bloemen en honing. Heerlijk en ragfijn, deze wijn.
Van dezelfde producent pikken we er ook de Cuvée Connétable 2008
uit.
Tropisch fruit, gele passievrucht en pompelmoes in de neus. Een klein
bittertje in de smaak maar afgerond door het hout. Heel rijk, mooi
rond en perfect rijp. En wat een pit voor een wijn van meer dan vier
jaar oud!
Bodem van silex, kalk en een deel caillottes.

Daniel Marcil, Marc Vanhellemont
& Hervé Lalau

Lijst van de verdelers
• Berthier - Dulst*/Poulet*
www.vignoblesberthier.fr
• Bourgeois Henri - Van den Bussche/Caves de France/VPS Belgique/Aux
Côteaux/Feys & Van Acker/W.E.R.C.O/Bacchus/Rob/Wijnrank/Goyens/ISPC/
Portovino/Cavinière/Wijnpartner/Despert/Wijnhandel Palms
www.henribourgeois.com
• Château de Thauvenay - Sobelvin - www.chateaudethauvenay.com
• Château de Sancerre - De Coninck* - http://fr.grand-marnier.com/product/
autres-produits/chateau-de-sancerre-blanc/12
• Crochet François - Thierry Martin Consulting/ Recovin/ Cave à Grains/ Terroir NV
francoiscrochet@wanadoo.fr
• Delaporte Vincent - Leymarie - www.domaine-vincent-delaporte.com
• Fouassier - Biobelvin/France Wine Service - www.fouassier.fr
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SMVDA RAOUDHA - DOMAINE SHADRAPA
Route de Kef - BP 41 - 9014 Slouguia - Tunisie
Tél. +216 78 599 300 - Fax +216 78 599 260
pilar.rodrigo@topnet.tn • www.domaineshadrapa.net

