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Château Bélingard, Réserve 2014 

 

Streek: Monbazillac 
Proefnotitie:  
-abrikoos, ananas, acaciahoning, verraadt wat botrytis 
 -flink zoet, redelijk fris, schoon, mooi geconcentreerd, uitgebalanceerd zoet 
Importeur: De Monnik Dranken, cat. 4 
 
Het probleem van streken als Monbazillac is dat veel liefhebbers bij het kopen van edele 
zoete wijnen uit Frankrijk direct aan de Sauternes moeten denken. Nu worden daar ook 
prachtige zoete wijnen gemaakt, maar het fenomeen ‘edele rotting’, wat aan de basis van 
deze wijnen staat, komt ook elders voor. Monbazillac, met mooie, op het zuiden gelegen 
wijngaarden op de noordelijke oever van de Dordogne, bij Bergerac, is een perfect 
voorbeeld. De druiven die hier staan aangeplant, zijn ook nog dezelfde als in de Sauternes. 
En ook hier kan onder invloed van mist en vocht edele rotting optreden, waardoor de druiven 
een mooie concentratie krijgen. Verschil is dat de wijnen een tikje lichter zijn dan Sauternes, 
maar dat is zeker niet altijd een nadeel. Het karakter is verder eigenlijk hetzelfde. 
 
 

The problem of regions such as Monbazillac is that many enthusiasts should think of the 
Sauternes when buying noble sweet wines from France. Now there are also beautiful sweet 
wines made, but the phenomenon of 'noble rot', which is the basis of these wines, also 
occurs elsewhere. Monbazillac, with beautiful, south-facing vineyards on the north bank of 
the Dordogne, near Bergerac, is a perfect example. The grapes that are planted here are 
also the same as in the Sauternes. And here too, noble rot can occur under the influence of 
mist and moisture, giving the grapes a nice concentration. The difference is that the wines 
are a little lighter than Sauternes, but that is certainly not always a disadvantage. The 
character is actually the same. 
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