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Chablis 2014 met Billaud-Simon
Opzet van de avond:
Billaud-Simon staat symbool voor de producenten van Chablis. De rijkdom van dit wijndomein
en de creativiteit van deze wijnbouwer worden weerspiegeld in de expressieve, unieke wijnen.
Dit domein produceert chabliswijn met een bewonderenswaardig evenwicht tussen frisheid,
perfecte rijpheid van de druif en mineraliteit van de terroir. Dit familiebedrijf stamt voort uit een
groot geslacht van wijnbouwers sinds 1815.
Vader Bernard en zoon Samuel worden door dezelfde ambitie gedreven: het tot leven brengen
van de terroir in hun wijnen en dit geldt voor al hun wijnen.
In 2014 heeft domaine Faiveley er een erezaak van gemaakt het gerenommeerde chablishuis
verder te ontwikkelen. 'In de grote traditie van Bernard Billaud, zullen we ons blijven richten op
de uitstekende eigenschappen afkomstig van de Kimméridgien-terroirs van Chablis, om met
deze druiven een, met uiterste precisie, perfect gevinifieerde minerale wijn te maken.'
We proeven het millésime 2014. Dit is de eerste jaargang volledig onder de nieuwe directie van
Faiveley, onder leiding van de verantwoordelijke van Billaud-Simon: Olivier Bailly. Het domein
heeft 17ha wijngaard. Gemiddelde leeftijd van de stokken is ongeveer 37 jaar.

 1. Petit-Chablis 2014 – domaine Billaud-Simon – 12,5% - 14 Euro
Er is in totaal 782 ha geklasseerd als Petit-Chablis, domein heeft 1,33 ha – op Kimméridgien – zuid en
zuidoost oriëntatie – 60hl/ha - 100% chardonnay. Alcoholische gisting gedurende 15 dagen en malolactische gisting in december. Elévage op inox gedurende 9 maanden. 30 jaar oude stokken, mooie ligging.
1. Kleur: lichtgeel met schitterende spiegel, lichtgroene schijn.
2. Neus: witbloemige neus met een beetje agrume, appeltjes. Meloen, pompelmoes en citrus. Complex.
3. Mond: aangename aanzet met fruit, frisse zuurtjes, mineraliteit.
4. Afdronk: leuke afdronk, relatief kort.
5. Conclusie: heel aangenaam, leuke en levendige wijn; een wijn met prima niveau. Knap gemaakt. Fris
mineraal en elegant. Jonge wijn met speelse zuurtjes.

 2. Chablis 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 17,10 Euro
Er is 3256ha geklasseerd onder de appellatie Chablis. Het domein heeft 3,17 ha. 100% chardonnay, 100%
cuve inox. 30 jaar oude stokken, mooie ligging op Kimméridgienbodem (fossielrijk), zuid-orïentatie.
Gelijklopende vinificatie als de Petit-Chablis.
1. Kleur: lichtgeel misschien iets meer intens ook lichtgroene schijn.
2. Neus: een beetje meer gesloten, iets meer geconcentreerd met lichtgeel fruit, kaapse appeltjes
3. Mond: aanzet met wit fruit, iets minder strakke zuurtjes, fijne fraîcheur en mooie mineraliteit.
4. Afdronk: middellang en zacht.
5. Conclusie: mooie minerale wijn heel zacht.

 3. Chablis Tête d’Or 2014 – domaine Billaud-Simon – 14% - 18,70 Euro
Het huis heeft 2,83 ha geklasseerd als “Tête d’or’ - 100% chardonnay, uit drie percelen: La Maladière,
Chapelot, Côte de Bréchain, 100% eiken vat. 28 jaar oude stokken, mooie ligging nabij de 1er cru Montée
de Tonnerre. Zelfde vinificatie maar blijft 12 maand op inox.
1. Kleur: lichtgeel nog een tikkeltje meer intens maar zeer gelijkend aan de vorige.
2. Neus: discrete inbreng van hout, citrus en agrume, na walsen bloemetjes en groene kruiden.
3. Mond: strakke pittige aanzet met opnieuw iets hogere mineraliteit en zuurtjes, goede zoet-zuur balans,
elegantie en finesse.
4. Afdronk: plezante en meer complexe middellange afdronk.
5. Conclusie: finesserijk en klasse.

 4. Chablis 1er Cru Les Vaillons 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 24 Euro
Er is 15 ha 1er cru Les Vaillons waarvan 2,95ha eigendom van het domein.100% chardonnay, vooral uit
Roncières en Sécher, vatlagering. 34 jaar oude stokken, mooie ligging, Zuid-Oost op Kimméridgien.
Gelijkaardige vinificatie gedurende 14 maand met een korte passage over Frans eiken vaten.
1. Kleur: bijna identieke kleur. Opvallend meer tranen.
2. Neus: fijne ronde neus met rijp fruit, finesse en complex, zure appeltjes.
3. Mond: malse aanzet met nootjes, rond en lekkere zure appel. Goed onderbouwde zuren.
4. Afdronk: middellang en persistente aroma’s.
5. Conclusie: stapje omhoog in volle en rijkere aroma’s.
.

 5 Chablis 1er Cru Fourchaume 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 26,60 Euro
Van de 155 ha Fourchaume heeft Billaud-Simon 0,25 ha in bezit. 100% chardonnay. 25 jaar oude stokken,
mooie ligging zuid, zuid-oost op Kimméridgien. 50hl/ha. Identieke vinificatie als “Les Vaillons”.
1. Kleur: iets denser van kleur met toch weer de flauwgroene gloed. Mooie spiegel.
2. Neus: mineraliteit en fijn citrusfruit, rijp en zuiver. Zeer expressief.
3. Mond: floraal, rijp fruit met citrus, pompelmoes. Intense aanzet, elegant pallet. Ziltig
4. Afdronk: mooie lengte en krachtige aroma’s
5. Conclusie: Heel elegant en met groot potentieel.
.

 6. Chablis 1er Cru Mont du Milieu 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 25,15 Euro
Totaal 34 ha en hiervan is 2,77 ha eigendom. 100% chardonnay, gelijke vinificatiemethode voor de premier
crus met ook een beetje vatlagering. 53 jaar oude stokken, mooie ligging op Kimméridgien.
1. Kleur: identieke kleur met telkens het groenige schijntje, trage traantjes.
2. Neus: gesloten, nadien: mineralen, wit steenfruit, perzik, agrume.
3. Mond: duidelijke verderzetting van de neus, strakke en droge evenwichtige wijn, molligheid en zuren in
evenwicht. Agrume springt er uit.
4. Afdronk: Mooie afdronk
5. Conclusie: loepzuiver.

 7. Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2014 – domaine Billaud-Simon– 13% - 26 Euro
Totaal 30 ha en 2,15 ha in bezit. 100% chardonnay met identieke vinificatie. 45 jaar oude stokken, mooie
ligging, iets hoger gelegen op de kalk- en fossielrijke Kimméridgienbodem.
1. Kleur: mooie schitterend spiegelende wijn met iets intensere kleur. Iets tragere tranen.
2. Neus: lichte mineralen, citrus, appel, florale toets
3. Mond: ziltige aanzet m
4. Afdronk: puur met langere afdronk.
5. Conclusie: finesserijk en puur, gedragen en zeer strak, maar lekker.

 8. Chablis Grand Cru Les Preuses 2014 – domaine Billaud-Simon – 14% - 56 Euro
Van deze grand cru appellatie is er in totaal 11,4 ha in exploitatie waarvan 0,41 ha van het domein. 100%
chardonnay, 63 jaar oude stokken, mooie ligging, meest westelijk climat met zuidexpositie op
Kimméridgienbodem. Gelijke vinificatiestijl en methode. Zeker geen overdreven houtinbreng.
1. Kleur: fris lichtgeel met glanzende spiegel, kristalhelder, loepzuiver met flauwgroene toets.
2. Neus: zeer fijne neus, complex, floraal, citrus, appel, agrume, zeer uitgesproken boeket van
uiteenlopende aroma’s tot zelfs een beetje romig, honing.
3. Mond: ronde aanzet met mooi middenstuk volledig in overeenstemming met de expressieve neus. Het
resultaat is een zeer evenwichtige wijn met fijne, niet agressieve zuurtjes, frisse geiodeerde mineralen
en aangename rondeur.
4. Afdronk: fantastische lengte.
5. Conclusie: prachtige wijn gemaakt op finesse.

 9. Chablis Grand Cru Vaudésir 2014 – domaine Billaud-Simon – 14% - 52 Euro
Van deze grand cru appellatie is er in totaal 14,7 ha in exploitatie waarvan 0,49 ha van het domein. 100%
chardonnay, 32 jaar oude stokken, mooie ligging, op de zuidhelling iets ten oosten van Les Preuses op
Kimméridgienbodem. Gelijke vinificatiestijl en methode. Zeker geen overdreven houtinbreng. 40hl/ha.
1. Kleur: iets dieper geel van kleur, intens mooie spiegel en trage tranen.
2. Neus: zeer fijne neus met iets meer hout, minder agrume, meer perzik, aromatische perzik en peer,
romigheid
3. Mond: zeer fijne aanzet met grote mineraliteit en een frele ziltigheid. Edele zuurtjes van agrume, meer
ingekapseld, prachtig met een boeket van linde en acaciabloemen.
4. Afdronk: grote lengte.
5. Conclusie: finesse en bewaarpotentieel, schitterende finale.

 10. Chablis Grand Cru Les Clos 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 67 Euro
Van deze mythische grand cru is 26 ha aangeplant waarvan 0,37 ha geëxploiteerd door Billaud-Simon.
100% chardonnay, discrete vatlagering en gelijke vinificatie. 49 jaar oude stokken, mooie ligging op de zuidoosthelling van het grand cru gebied. 40hl/ha.
1. Kleur: mooie pittige lichtgele kleur met ook weer dat flauwgroene schijntje, trage visceuse tranen.
2. Neus: de in het begin heel discrete neus opent zich traag, maar geeft na walsen een exotische rijkdom
met perzik en fijne vanille tonen.
3. Mond: krachtige aanzet met een mooie mineraliteit tegelijk romig. De aangename krachtige zuren zijn
prachtig strak en heel finesserijk. Komen helemaal niet streng over door zijn geweldig potentieel.
4. Afdronk: Finesserijk superlange afdronk
5. Conclusie: Unieke kracht in een jonge, veel te jonge wijn.

 11. Chablis Grand Cru Les Blanchots 2014 – domaine Billaud-Simon – 13% - 64 Euro
Van de 12,7 ha is 0,18 ha in exploitatie door het klasserijke domein. 40hl/ha. 100% chardonnay 44 jaar
oude stokken, mooie ligging op de grand cru helling. Gelijke vinificatie.
1. Kleur: lichtgeel stroperig met mooie viscositeit en weerom dat groene schijntje. Opvallende glycerine.
2. Neus: in aanvang vrij gesloten, expressief bloemig, linde en kampernoelie. Rijp fruit en toch heel strak.
3. Mond: heel delicate aanzet, samengebalde expressie van grote wijn, fijnheid, plezier, raffinement en
kracht. Het aromatisch pallet vertoont getoaste tonen met mooi verfijnd fruit.
4. Afdronk: Superlengte
5. Conclusie: Ook weer veel te jong, maar zo mogelijk nog complexer en groter en dat was moeilijk !
Olivier Bailly, de verantwoordelijke voor het domein heeft Faiveley op een fantastische manier geëxposeerd.
Hij bracht een memorabele avond waarbij we een wandeling maakten door het verfijnde Chablis met 11
haltes. Heerlijk toeven op hoog niveau !
Gewoontegetrouw een edele en memorabele proefavond. Bedankt Hugo voor al uw connecties.
Leve de Vlaamse Wijngilde Commanderij Land van Waas.
Kaartje van de regio:

