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Vinblad nr. 68 
 
 
 

Le Côteau 1999 Cabernet Franc 
 

kr. 135,00 inkl. moms 
 

Saint Nicolas de Bourgeuil,  AOC Loire  
 
Efter otte år i modebranchen i henholdsvis New York og Paris 
skiftede David Léger fremstilling af modetøj ud med fremstilling 
af vin på egen vingård i Loiredalen. I 1982 mens han stadig var i 
modebranchen besøgte han Loiredalens vinmarken for første 
gang og det blev til kærlighed ved første blik. Han fandt, at 
området med sine druestokke med Cabernet Franc og Chenin 
havde et større potentiale, end det generelle udbytte man kunne 
præsentere i starten af 1980´erne. Hans favoritområde blev 
Saint Nicolas de Bourgueil – en lille landsby omgivet af markante 
grønne ”halvtage” af Cabernet Franc vinstokke. I 1990 købte han 
sin første vingård, som han gav navnet ”Clos des Vignes” 
inspireret af den hvide stenmur, der omgiver vinmarken. På 
”Clos des Vignes” producerer han sine fine Cabernetvine. Det 
er efter David Léger´s opfattelse et paradis for fremstilling af 
verdens bedste Cabernet Franc- og Cheninvine. Det er store ord, 
men godt smager i hvert fald vinene fra David Léger. 
Over de seneste 10 år har David Léger etableret et samarbejde 
med ejerne af fire fremragende vinmarker for at kunne 
producere vinene ”Le Coteau” fra Saint Nicolas de 

Bourgueil, ”Terrace” fra Saumur Champigny samt to marker med Cheninvinstokke. Her udover producerer 
han en tredje cabernet franc vin ved navn Clos des Vignes. Alle tre cabernetvine er i vores sortiment. 
 
”Le Côteau” 1999 er høstet ved håndkraft den 1. og 2. oktober 1999, da druerne var fuldendt modne. De 
blev lagt og transporteret i små kasser for at bevare druerne så hele som muligt. Derefter blev de sorteret 
ved håndkraft forud for gæringsprocessen gik i gang. Den færdiggærede vin blev – stadig varm – hældt på 
barrigues (225 liter) fremstillet i Bourgogne og modnet i 22 måneder ’sur lie’. Vinen blev flasket uden 
filtrering den 28. marts 2002, hvorefter den blev lagt til yderligere lagring i seks måneder. 
 
”Le Côteau” 1999 karakteriseres ved en klar, sund mørkerød farve. Kraftige aromaer af mosede røde bær, 
bagekrydderier, kirsebær og røget eg. Smagen har en sødmefuld og saftig karakter med en kraftig 
antydning af røde bær. Smagen afsluttes med en subtil lang eftersmag. Den vil lagre fint og udvikle sig over 
en periode på 10 år efter høsten. Der er produceret 4.662 flasker af denne årgang.  
 
”Le Côteau” 1999 vil være velegnet til fuglevildt hvad enten de er stegt hele eller indgår i en gryderet, 
krydrede retter med kanin samt den store kalvesteg med et varieret tilbehør af grønsager. Le Côteau 1999 
vil også være velegnet til såvel de ”store klassiske” kødpatéer, som mere moderne terriner og postejer 
sammen med salat og brød. Herudover egner vinen sig udmærket som ledsager til ikke for kraftige oste.   



 

 
 
 
Vinblad nr. 29 
 
 

Terrace 1999 Cabernet Franc 

For bestilling og yderligere information: 
Compagniet af 2004 ApS 

kr. 135,00 inkl. moms 
Saumur Champigny AOC Loire  
 
Efter otte år i modebranchen i henholdsvis New York og Paris 
skiftede David Legér fremstilling af modetøj ud med 
fremstilling af vin på egen vingård i Loiredalen. I 1982 mens 
han stadig var i modebranchen besøgte han Loiredalens 
vinmarken for første gang og det blev til kærlighed ved første 
blik. Han fandt, at området med sine druestokke med 
Cabernet Franc og Chenin havde et større potentiale, end det 
generelle udbytte man kunne præsentere i starten af 
1980´erne. Hans favoritområde blev Saint Nicolas de 
Bourgueil – en lille landsby omgivet af markante grønne 
”halvtage” af Cabernet Franc vinstokke. I 1990 købte han sin 
første vingård, som han gav navnet ”Clos des Vignes” 
inspireret af den hvide stenmur, der omgiver vinmarken. På 
Clos des Vignes producerer han sine fine Cabernetvine. Det er 
efter David Legérs opfattelse et paradis for fremstilling af 
verdens bedste Cabernet Franc- og Cheninvine. Det er store 
ord, men godt smager i hvert fald vinene fra David Legér. 
Over de seneste 10 år har David Legér etableret et 
samarbejde med ejerne af fire fremragende vinmarker for at 
kunne producere vinene ”Le Coteau” fra Saint Nicolas de 
Bourgueil, ”Terrace” fra Saumur Champigny samt to 
marker med Cheninvinstokke. 
”Terrace” 1999 er høstet ved håndkraft den 8. oktober 
1999, da druerne var fuldendt modne. De blev lagt og 
transporteret i små kasser for at bevare druerne så hele som 
muligt. Derefter blev de sorteret ved håndkraft forud for 
gæringsprocessen gik i gang. Den færdiggærede vin blev – 

stadig varm – hældt på barrigues (225 liter) fremstillet i Bourgogne og modnet i 22 måneder ’sur lie’ i de 
hvidkalkede kælderrum. Vinen blev flasket uden filtrering den 28. marts 2002. Efter seks måneders 
flaskelagring blev vinen sat til salg, hvilket var i september 2002. 
Vinen karakteriseres ved en ’spillevende’ relativ mørkerød farve. Intense aromaer af blåbær, mørke kirsebær 
og røget eg. I smagen føjes en intens smag af solbær. Den afslutter blødt med en lang, fin eftersmag. Den 
vil lagre fint over en periode på 10 år efter høsten. Der er produceret 4.662 flasker af denne årgang.  
 
V nen vil være velegnet til fuglevildt hvad enten de er stegt hele eller indgår i en gryderet, krydrede retter 
med kanin samt den store kalvesteg med et varieret tilbehør af grønsager. Terrace vil også være velegnet til 
kolde kødpatéer sammen med salat og brød samt ikke for stærke oste.   
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Vinblad nr. 118 
 
 

 
AMPELIDÆ Le K 2000  VdP 

kr. 100, 00 inkl. moms 
Manoir de Lavauguyot, Marigny-Brizay, La Vienne 
     
Famillien BROCHET har siden den franske revolution, været indehavere 
af en mindre gård med vinproduktion - Manoir de Lavaugoyut i kommunen 
Marigny-Brizay lige nord for byen Poitiers i de franske departement La 
Vienne - hvor kældrene er gravet direkte ind i kalkstenene under 
vinmarkerne. Gennem tiden solgte famillien vinmarkerne fra, da der ikke 
var nogen, der seriøst interesserede sig for vinproduktionen længere. 
Imidlertid besluttede den nuværende indehavers far, Christian BROCHET, 
der havde beholdt sin fars bedste parcel på ½ ha., i 1980 at genplante 
den med Pinot Noir-stokke for at lave vin til familliens private forbrug. 
Matrikelnummeret på den ½ ha var og er stadig A2 1328. 10 år senere i 
1990 beslutter Christian, at overlade familiens vinproduktion til sin ældste 
søn, Frédéric, der på det tidspunkt er 17 år gammel og lige har afsluttet 
sin studentereksamen. Frédéric BROCHET havde allerede dengang 
udvist stor interesse for vinproduktionen, og det skulle vise sig at blive en 
både værdifuld, flot og helt sikkert fremtidsafgørende gave. Den første vin 
fra 1990 blev en fantastisk vin, og beskeden som Frédéric er, siger han, at 
det ikke skyldtes vinmagerens meriter, men et fantastisk år klimamæssigt. 
Frédéric BROCHET fik blod på tanden og øvede sig i praktisk vinmageri 
samtidig med, at han læste videre. Først en Master i Bio-kemi og siden 

ønologi for at i år 2000 at ende med en doktorgrad i ønologi fra Dr. Dubourdieu's laboratorium ved 
Universitetet i Bordeaux. I dag producerer Frédéric BROCHET sine AMPELIDŒ vine på Pinot Noir, 
Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc og Gamay og de tilsvarende 2. vine under navnet Marigny-Neuf. 
Denne AMPELIDŒ Le K 2000 er lavet på 90% Cabernet Sauvignon og 10% Cabernet Franc. Stokkene er i 
gennemsnit godt 30 år gamle. Druerne blev høstet med hånden og 100 % afstilket. Derefter alkoholisk gæ-
ring på naturligt gær i lukkede tanke og 5 dages maceration ved 30o. Vinen er udelukkende lavet på ’vin de 
goutte’ og den malolaktiske gæring er foretaget på barriques. Vinen er herefter 
lagret i 15 mdr. på nye barriques (50 % amerikansk eg og 50 % fransk eg). Vinen 
holder 12,9 %. Der blev lavet 10.000 flasker af årgang 2000.  
Le K 2000 fik i Smag & Behag 4/2007 3½ glas (ud af 5): "Ungdommelig næse 
med betydelig frugt og dybde. Smagen tilføjer bredde, tør frugt og røg. Stilen er 
robust og udfordrende med tryk på tør frugt. Den er kun til mad, men kan klare lidt 
af hvert, bare ikke højtidelighed."  
 
AMPELIDŒ  Le K 2000 bør nydes ved 17-18o og kan p.t. med fordel dekanteres. 
Frédéric foreslår selv, at man skal drikke vinen til en Côte du Bœuf, som er en 
fransk udskæring af højrebet, der svarer til en ca. 5 cm tyk oksekotelet. Ofte 
steges/grilles dette stykke hel for derefter at blive skåret ud i tynde skiver til 
fordeling på to tallekener. Der er i øvrigt mange andre muligheder med denne vin, 
blot der er tale 1.kl. kød. 
 



 

 
 
Vinblad nr. 22 
 
 

 

For bestilling og yderligere information: 
Compagniet af 2004 ApS 

AMPELIDÆ Le PN 1328  2000  VdP 
Manoir de Lavauguyot, Marigny-Brizay, La 
Vienne 
                                          kr. 145, 00 inkl. moms 
Famillien BROCHET har siden den franske revolution, været 
indehavere af en mindre gård med vinproduktion - Manoir de 
Lavaugoyut i kommunen Marigny-Brizay lige nord for byen 
Poitiers i de franske departement La Vienne - hvor kældrene er 
gravet direkte ind i kalkstenene under vinmarkerne. Gennem 
tiden solgte famillien vinmarkerne fra, da der ikke var nogen, 
der seriøst interesserede sig for vinproduktionen længere. 
Imidlertid besluttede den nuværende indehavers far, Christian 
BROCHET, der havde beholdt hans bedstefars allerbedste 
parcel på ½ ha., i 1980 at genplante den med Pinot Noir-
stokke for at lave vin til familliens private forbrug. 
Matrikelnummeret på den ½ ha er A2 1328. 10 år senere i 
1990 beslutter Christian, at overlade familiens vinproduction til 
sin ældste søn, Frédéric, der på det tidspunkt er 17 år gammel 
og lige har afsluttet sin studentereksamen. Frédéric 
BROCHET havde allerede dengang udvist stor interesse for 
vinproduktionen, og det skulle vise sig at blive en både 
værdifuld, flot og helt sikkert fremtidsafgørende gave. Den 
første vin fra 1990 blev en fantastisk vin, og beskeden som 
Frédéric er, siger han, at det ikke skyldtes vinmagerens 
meriter, men et fantastisk år klimamæssigt. Frédéric 
BROCHET får blod på tanden og øver sig i praktisk vinmageri 

samtidig med, at han læser videre. Først en Master i Bio-kemi og siden ønologi, for at i år 2000 at ende med 
en doktorgrad i ønologi fra Dr. Dubourdieu's laboratorium ved Universitetet i Bordeaux. I dag producerer 
Frédéric BROCHET sine AMPELIDŒ vine på Pinot Noir, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc og 
Gamay og de tilsvarende 2. vine under navnet Marigny-Neuf.  
Denne AMPELIDŒ Le P.N. 1328  2000 er lavet 100% på Pinot Noir-druer. Stokkene er ca. 25 år gamle, 
og der høstes med et udbytte på blot 28 Hl/ha. Vinstokkene bliver dyrket uden brug af kunstige 
sprøjtemidler men kun med organsik gødning. Vinen gærer naturligt (dvs. uden chaptalisering) til 12,4% 
alkohol. Den malolaktiske gæring foregår på de samme egetræsfade, som vinen lagre på i 9 mdr. Lagringen 
sker på nye fade (50% russisk eg, 50% fransk eg). Der blev lavet ca. 4.000 flsk. af årgang 2000. 
Dr. Frédéric Brochet’s egne smagenoter er: ”Fundamentet i næsen er kogte kirsebær, let krydret 
med et strejf af nellike og meget delikat let røg  I munden er tanninerne flot afrundede allerede 
og næsens aroma’er bekræftes flot. Afslutningen er 
eksept onelt lang og der kommer en rigtig dejlig 
eftersmag.”
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AMPELIDŒ  Le P.N  1328  2000 bør nydes ved ca. 16-17 
grader C og kan p.t. med fordel dekanteres or iltningens 
skyld Dr. Frédéric Brochet foreslå  selv, a  man skal drikke
vinen il fasan, helstegt kalv ilét, eller kylling med svedsker.  
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Propriétaire : Alain BRUMONT
Chef de culture : Jacques BUSIPELLI

Responsable de production : Fabrice DUBOSC
32400 MAUMUSSON - Tél. 05 62 69 74 67 - Fax 05 62 69 70 46 - E-mail : brumont.commercial@wanadoo.fr

TERROIR : Plateaux d’argiles rouges
Superficie 8 ha

CEPAGES : Tannat 50 %, Cabernet Sauvignon 25 %, Cabernet Franc 20 %, Fer Servadou 5 %
Vignes de 30 ans d’âge

CULTURE : Rendement : 40-45 hl/ha, densité : 7 000 pieds/ha
Conduite de vignes en guyot simple 
Lutte raisonnée, compost naturel (fumier de mouton et de vache), sélection des bourgeons et des
grappes (4 à 5 grappes par pied), éclaircissage, effeuillage, vendanges effectuées à la main en cagettes
transportant une seule couche de raisins afin de préserver la qualité du fruit.

VINIFICATION : Vinifié en cépages assemblés
Fermentations à 28 °C dans une cuve en bois
Macération de 3 à 6 semaines
Pigeage
Fermentation malo-lactique en cuve bois.

ELEVAGE : En fûts (20 % neuf, 80 % un et deux vins) pendant 12 à 14 mois, sur lies.
Mise en bouteilles sans filtration ;

PRODUCTION : 26 000 bouteilles

Entrepris par Alain Brumont, le travail d’identification et de sélection
des différents terroirs nous a permis de mettre en valeur la qualité et la
particularité d’une parcelle située à mi-chemin entre Montus et Bouscassé.

En effet, ce terroir constitué d’argiles rouges (très rares à Madiran)
produit un vin élégant, fondu, aux tanins discrets et marqué par le coulis
de fruits rouges.

Il s’agit de la première vigne plantée à forte densité (7 000 ha) à
Madiran, il y a 30 ans.

La première cuvée Argile Rouge a vu le jour en 2001.

ARGILE ROUGE
Madiran

Château Bouscassé
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Vinblad nr. 92 
 
 
 

Château Montus 2003  
135,00 kr. inkl. moms 

A.O.C. Madiran 
 
I Gascogne ligger bl.a. vinområdet Madiran, hvor druesorten Tannat er den 
dominerende drue. I Madiran ligger Château Bouscassé & Château Montus, der 
begge ejes af Alain Brumont. Siden Alain Brumont i 1980 overtog driften efter 
sin far, Alban Brumont, har Alain Brumont gjort et stort stykke arbejde for at 
bevise overfor den internationale vinverden, at man med Tannat druen, og et 
seriøst og professionelt stykke arbejde, kan lave fremragende vine i Madiran. 
Château Montus kaldes af mange internationale vinskribenter for Madiran’s 
Pétrus, - det siger vist alt! Château Bouscassé er i øvrigt heller ikke så ringe. I 
dag ejer Alain Brumont ca. 200 ha svarende til ca. 10% af det samlede areal til 
vinproduktion i Madiran, og vel at mærke kun de allerbedste parceller. 
Derudover køber og vinificerer han druer fra andre vinbønder i området.  
Château Montus er lavet på 80 % Tannat og 20 % Cabernet Sauvignon. 
Vinstokkene er ca. 28 år gamle. Der produceres efter princippet ”lutte raisonée” 
bedst oversat med udtrykket ræsonnabel drift, hvor der bl.a. kun gødes med 
naturlig kompost fra får og køer. Der ”høstes grønt” således, at der max. 
efterlades 4-5 klaser per stok. Der høstes manuelt i små kasser med kun et lag 

drueklaser for at bevare druerne så intakte som muligt. Parcellerne er plantet med 7.500 stokke/ha. i 
gennemsnit, hvilket er ekstremt højt for området. Høstudbyttet ligger på mellem 40-45 HL/ha. Der udtrækkes 
(maceration) i mellem 3-6 uger og den alkoholiske gæring foregår ved 28 grader celsius. Den malolaktiske 
gæring foregår i nye egetræsfade. Herefter lagres vinen i 12-14 mdr. på franske egetræsfade, hvoraf 20% er 
nye og de sidste 80% har haft én vin allerede. Vinen flaskes i et parti for årgangen uden filtration. I 2003 blev 
der produceret ca. 250.000 flasker af Ch. Montus. 
Pierre Casamayor fra La Revue de Vins de France gav Ch. Montus 2000 fem stjerner ud af fem mulige med flg. 
smagekommentar (oversat efter bedste evne): ”Stor frugt med lakrids og en næse 
der allerede er meget udtryksfuld. I munden er vinen både fyldig og elegant med et 
intenst aromatisk udtryk igen med lakrids, modne tanniner, raffineret med en lang 
finale af mørke frugter og intensitet. Der er tale om en fuldendt vin fra en meget 
moden årgang.” 
Årgang 2003 står ikke på nogen måde tilbage for årgang 2000. Det er selvfølgelig 
en yngre vin og skal behandles som sådan, men der er for os ingen tvivl om, at den 
vil udvikle sig til noget stort om få år. Og så smager den i øvrigt godt allerede nu. 
 
Château Montus 2003 bør serveres ved ca. 18 grader C, og bør nu og de næste par 
år dekanteres en times tid før serveringen. Den passer flot til de fleste traditionelle, 
kraftige stegeretter af oksekød, lam eller vildt helst med en sauce, der rykker, f.eks. 
en fyldig rødvinssauce eller en kraftig glace. Vinen er helt eminent til de fleste 
serveringer af and (vild og tam) eller cônfit både på and, gås og gris.    
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Vinblad nr. 72 
 
 

 
Château Bouscassé 2003 Vieille Vigne 

kr. 185,00 inkl. moms 
A.O.C. Madiran 
 
I Gascogne ligger bl.a. vinområdet Madiran, hvor druesorten Tannat er den 
dominerende drue. I Madiran ligger Château Bouscassé & Château 
Montus, der ejes af Alain Brumont. Siden Alain Brumont i 1980 overtog 
driften efter sin far, Alban Brumont, er der løbet noget vand i åen og vin i 
tønden. Alain Brumont har gjort et stort stykke arbejde for at bevise overfor 
den internationale vinverden, at man med Tannat-druen og et seriøst og 
professionelt stykke arbejde kan lave fremragende vine i Madiran. Château 
Montus kaldes af mange internationale vinskribenter for Madiran’s Pétrus - det 
siger vist alt! Château Bouscassé er heller ikke så ringe. 
 
I dag ejer Alain Brumont ca. 200 ha eller 10 % af det samlede areal i 
Madiran og vel at mærke kun de allerbedste parceller. Derudover køber og 
vinificerer han druer fra andre vinbønder i området.  
 
Château Bouscassé 2003 Vieille Vigne er lavet 100 % på tannat druen og 
bliver som navnet indikerer produceret på de ældste og bedste parceller. De er 

alle over 50 år gamle endog er enkelte tæt på 100 år. Der produceres efter princippet "lutte raisonée" bedst 
oversat med udtrykket ræsonnabel drift, hvor der bl.a. kun gødes med naturlig kompost fra får og køer. Der 
høstes grønt således, at der max. efterlades 4-5 klaser per stok. Der høstes manuelt i små kasser med kun et 
lag drueklaser, for at bevare druerne intakte. Parcellerne er plantet med 7.500 stokke/ha. i gennemsnit, hvilket 
er ekstremt højt for området. Høstudbytterne ligger på mellem 40-45 HL/ha. Der udtrækkes (maceration) i 
mellem 3 – 6 uger og den alkoholiske gæring foregår ved 28 grader celsius. Den malolaktiske gæring foregår i 
nye egetræsfade. Herefter lagres vinen i 14-16 mdr. på franske egetræsfade, hvoraf 60 % er nye. Vinen flaskes 
uden filtration. I 2003 blev der produceret ca. 40.000 flasker af Ch. Bouscassé Vieille Vigne. 
 
Château Bouscassé 2000 Vieille Vigne bør serveres ved ca. 18 
grader C, og kan i dag med fordel dekanteres for at ilte vinen og 
gøre den drikkeklar. Dette gøres en time før serveringen. Den 
passer flot til de fleste traditionelle kraftige stegeretter af oksekød 
og vildt og da gerne med en sauce, der rykker, f.eks. pebersauce, 
eller en kraftig glace. Vinen er helt eminent til de fleste serveringer 
af and, både vild og tam. Velbekomme!     



Château Montus

Propriétaire : Alain BRUMONT
Chef de culture : Jacques BUSIPELLI

Responsable de production : Fabrice DUBOSC
32400 MAUMUSSON - Tél. 05 62 69 74 67 - Fax 05 62 69 70 46 - E-mail : brumont.commercial@wanadoo.fr

TERROIR : Fortes pentes à galets roulés, sous-sol d’argiles brunes, orangées en strates
Exposition générale Sud. Terroirs drainants et chauds, favorisant les fortes maturités
Partie la plus haute de Montus. Superficie : 5 ha

CEPAGE : Tannat 100 %
Vignes de 25 ans d’âge.

CULTURE : Rendement : 40 hl/ha
Densité de 7 500 pieds/ha
Conduite de vignes en guyot double, taille courte.
Lutte raisonnée, compost naturel (fumier de mouton et de vache), sélection des bourgeons et des
grappes (4 à 5 grappes par pied), éclaircissage, effeuillage, vendanges effectuées à la main en cagettes
transportant une seule couche de raisins afin de préserver la qualité du fruit.

VINIFICATION : Fermentation à 28 °C en cuves bois
Macération de 3 à 6 semaines (en fonction des millésimes)
Pigeage et fermentation malo-lactique en fûts.

ELEVAGE : Sur lies, en fûts (50 % neufs, 50 % un vin) pendant 14 à 16 mois.
Mise en bouteilles du millésime en une seule fois, sans filtration.
Production : 25 000 bouteilles.

DIVERS : Autres cuvées produites : Château MONTUS, La TYRE, XL

En 1985, Alain Brumont vinifie un Tannat pur en barriques neuves.
Ce vin bouleverse le Sud-Ouest car il est comparé et dépasse les premiers
grands vins français. C’est la naissance de la cuvée Prestige de Château
MONTUS.

La Cuvée Prestige de Château MONTUS est issue de la sélection des
meilleurs terroirs du vignoble et représente ce que le Tannat peut donner
de mieux. Vous la retrouverez dans le monde chez les grands restaurateurs
et cavistes prestigieux.

CHÂTEAU MONTUS
Cuvée Prestige Madiran
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