
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Domaine de Baronarques Rouge 

Producent  Domaine de Baronarques 

Website https://www.domaine-de-baronarques.com/ 

Herkomst Limoux, Frankrijk  

Classificatie AOC Limoux 

Bodem  De bodem is voornamelijk klei en kalksteen, met 

uitzondering van een paar percelen waar er meer grind 

en zand aanwezig is. 

 

Druivenras  54% Merlot, 22% Cabernet Franc, 17% Syrah,  

4% Cabernet Sauvignon en 3% Malbec 

 

Vinificatie  De druiven worden boven de cuve gesorteerd en dus 

door de zwaartekracht in de vaten gevoerd, een proces 

dat helpt om het fruit in zijn geheel te behouden. De 

druiven worden voorzichtig ontstemd en licht geperst, 

vervolgens gefermenteerd in roestvrijstalen tanks. 

Alcoholische gisting duurt ongeveer acht dagen bij een 

maximumtemperatuur van 30°C en wordt gevolgd door 

een maceratieperiode van twee tot vier weken, 

afhankelijk van de druivenrassen. Na malolactische 

fermentatie wordt de wijn gedurende 12 maanden 

gerijpt in eiken vaten, hetzij nieuw (25-50% afhankelijk 

van de vintage) of één tot drie jaar oud. 

Serveer temperatuur   16-18 °C  

 

Smaakomschrijving  Diep robijnrood van kleur met smaken van klein rood 

fruit. Hoge concentratie met een volle lange afdronk 

Biologisch    - 

 

Beschikbare jaargangen  2016   

 

Beoordeling Robert Parker  91 

 

Informatie producent In 1998 kocht Barones Philippine de Rothschild het 

domein van 103 hectare, gelegen aan de voet van de 

Pyreneeën in Zuid West Frankrijk, samen met haar 2 

zonen. In totaal is 47 hectare aangeplant met 

wijnstokken. Na grondige renovatie van twee decades is 

het potentieel van de kalk en klei bodem, afgewisseld 

met graniet zeer veel belovend. Dankzij deze grondige 

ingreep werd in 2003 de beschermde 

herkomstbenaming Limoux verworven en wordt deze 

gezien als één van de cru’s uit deze regio. Eigen aan de 

wijnen van de hand van de Rothschilds wordt 

Baronarques beschouwd als een van de 

vooraanstaande wijnen uit de Languedoc en breekt 

deze langzaam door, met zijn twee rode en witte wijnen. 

Recent kregen zij ook internationale faam dankzij 

opvallende recensies van de recente oogstjaren. 

 

 

https://www.domaine-de-baronarques.com/

