DOMAINE DE MAUBET – VIGNOBLES FONTAN
Domaine de Maubet gelegen in Noulens in Gascogne was tot de jaren 80 een klassieke boerderij waar vooral
mais en granen geteeld werden.
In 1985 beslissen Aline en Jean-Claude Fontan om de boerderij om te vormen tot een wijngoed. De bestaande
wijngaarden produceren druiven van zo’n hoge kwaliteit dat het zonde zou zijn deze niet te
commercialiseren.
Dankzij grote investeringen, oenologie opleidingen en het werken in harmonie met de natuur en het grootste
respect voor het produkt, groeit Domaine de Maubet al snel uit tot een vaste waarde in de wijnwereld van
de wijnen van Gascogne.
In 2006 neemt de vierde generatie: Nadège en Sylvain Fontan het wijngoed over.
Vandaag is Domaine de Maubet 80 hectare groot en de wijngaarden zijn verspreid over de gemeentes
Noulens en Vic-Fezensac. Het is net deze diversiteit van terroir die de wijnen van Domaine de Maubet hun
eigen karakter geven.
DOMAINE DE MAUBET blanc IGP Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan 2017
Droge frisse wijn op basis van Colombard, Ugni blanc, Gros Manseng en Sauvignon blanc druif. De wijn is niet
gerijpt in eiken vaten om de frisheid te behouden. In de neus intense aroma’s van exotisch fruit, pompelmoes
en agrumes. In de mond een sappige witte wijn met opnieuw citrus en appel als turbo’s maar stilaan
evoluerend naar een meer romige textuur met gele en witte vruchten. Een passe-partout die zowel als
aperitief kan gedronken worden maar ook de perfecte begeleider is bij tal van gerechten.
Prijs: 7,90 euro
SAUVIGNON & GROS MANSENG IGP Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan 2017
Deze blend opent met een zonstralende, heldere gele kleurenspiegel. In de neus intense impressies van witte
perzik, verse abrikozen en passievrucht. Daarna een rijke exotische smaakstart met de sappigheid van
citrusfruit, doyenne peer en nectarine in de kern en zachtjes kruidig finishend. Deze wijn behaalde pas 2
sterren in de Guide Hachette 2019.
Prijs: 8,90 euro
DOMAINE DE MAUBET rouge IGP Côtes de Gascogne, MD Vignobles Fontan 2016
Donkergekleurde vlezige rode wijn op basis van Tannat en Merlot druif. We vinden in deze wijn een perfecte
combinatie van de kracht en vlezigheid van de Tannat en de elegantie en souplesse van de Merlot terug. Het
boeket start met ceder-aroma’s, gedroogde specerijen, rijp zwart fruit, zoethout en gekonfijte pruimen. Qua
mondvulling fluwelig rijp met impressies van zwarte bessen, braambessen, cacao en zijdezachte tannines.
Prijs: 7,90 euro

