
Beaujolais ‘Oh’, Yann Bertrand “19     49 
De instap Beaujolais van de super getalenteerde Yann Bertrand; hij nam een aantal jaar geleden het 
domein van zijn ouders in Fleurie over en maakt nu fenomenale wijnen van bio dynamische 
wijngaarden. Voor deze sappige fruitbom koopt Yann druiven in van bevriende wijnmakers.  
 
Beaujolais ‘Gisous’, Séléné “19    7  42 
Séléné (een verbastering van ‘c’est le Nez’) is een klein domein net buiten Morgon. Sylvère Trichard 
begon het domein met wijngaarden van zijn ouders en werkt inmiddels bio dynamisch. Gisous is een 
perceel met 80 jaar oude stokken, de naam verwijst naar de oma van Sylvère die nog steeds op het 
domein woont.  
 
Beaujolais ‘Les Bulands’, Justin Dutraive “19    46 
De zoon van de legendarische Jean-Louis van Domaine de la Grand’Cour is opgegroeid met top 
Beaujolais en dat laat hij sinds 2015 zelf zien. Met behulp van zijn vader kocht hij een paar piepkleine 
percelen aan en daar maakt hij spannende wijnen. Les Bulands is een heerlijk, lichte, fruitsappige Vin 
Nature Beaujolais.  
 
Beaujolais, Mee Godard “18      49 
Mee, geboren in Korea, werd in haar eerste levensjaar geadopteerd door de familie Godard en 
groeide op in Lyon. In 2013 kreeg ze de kans om 5 hectaren van de allerbeste wijngaarden van de 
Morgon te kopen. Hier maakt Mee krachtige, complexe Beaujolais Villages. De wijnen zijn een beetje 
boers met florale tonen, sappig rood fruit en laurier. 
 
Fleurie ‘La Madone’, Justin Dutraive “18     57 
In de gemeente Fleurie maakt Justin wijn op het perceel La Madone. Fleurie wordt ook wel de 
‘Koningin van de Beaujolais’ genoemd vanwege de meer ‘feminine’ karakteristieken. La Madone is een 
elegante, florale wijn. De aroma’s zijn zwoel en complex en doen denken aan de Bourgogne.  
 
Fleurie, ‘Cuvee Tardive’, Clos de la Roilette “18    45 
De wijngaarden in het oosten van Fleurie geven deze traditionele Beaujolais zijn structuur, power en 
aroma van rijpe paarse kersen. Gemaakt door de ‘burgemeester’ van Fleurie, Alain Coudert.  
 
Julienas, ‘…100%’, Yann Bertrand “19     55 
De meest noordelijke Cru geeft lichte, fruitige Beaujolais wijnen. Deze wordt gemaakt door de 
aimabele Yann Bertrand; Yann heeft 3,5 hectare wijngaard in Fleurie en koopt daarnaast druiven in 
voor o.a. deze ‘naturel’ Julienas. 
 
Morgon, ‘Côte de Py’, Foil lard “18     58  
Een van de grootmeesters van de oude garde. Jean Foillard bezit wijngaarden in het beste stuk van de 
Côte de Py en maakt ongekunstelde, sappige Beaujolais wijnen zoals het hoort. 
 
Chiroubles, Domaine Lafarge Vial “17     65 
Domaine Lafarge in Volnay is een van de laatste echte ‘old school’ domeinen. Bio dynamisch in de 
wijngaarden en in de kelder een lange inweking voor hun krachtige, karaktervolle Bourgognes; dat 
geldt ook voor hun krachtige maar fijne Beaujolais wijnen, zoals deze Chiroubles. 
 
Côte de Brouil ly, Domaine Blain “17   10  55 
Gamay gemaakt door Marc-Antonin Blain uit de top van de Bourgogne. De druiven hangen aan 
stokken die meer dan 50 jaar oud zijn die hun de complexe vulkanische smaken aan de wijn 
doorgeven. De vinificatie gebeurt op Bourgondische stijl in Chassagne-Montrachet. 


