
Château Mandirac Corbiéres - 2019 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De historie van het schitterend gelegen kasteel gaat te-

rug tot 1202. Vandaag de dag vinden wij nog diverse ori-

ginele elementen terug van het oorspronkelijke kasteel 

zoals de toegangspoort en de toren. Diverse oorlogen en veldslagen heeft 

het kasteel doorstaan en het groeide uit tot het huidige landgoed van 150 

hectare wijngaarden met diverse druivenvariëteiten. In 1905 kocht de over-

grootvader van de huidige eigenaren het landgoed en hervormde het tot 

een modern wijnbedrijf. Dit domein ligt in het hart van de Languedoc. De 

huidige eigenaren, de broers Jerôme, Robert en Bruno Vic, behoren tot de 

5e generatie wijnmakers van de familie Vic die het landgoed beheren.  Doel 

is om toegankelijke, maar kwalitatieve betaalbare topwijnen te maken. 

Daarnaast voegt Aurélie Vic-Trébuchon, oenologe, gepassioneerd wijnmaak-

ster en echtgenote van Jérôme Vic, met deze wijn een extra dimensie toe 

aan dit prestigieuze wijndomaine. Ze wil met haar wijnen buiten de gebaan-

de paden treden. Dit is ruimschoots gelukt en resulteert in deze prachtige 

originele topwijn, Château Mandirac. Het landgoed ligt nabij Vias tussen Bé-

ziers en Agde, niet ver van de Middellandse Zee. De wijngaarden strekken 

zich uit over 390 hectare en hebben een bijzonder karakter. De ondergrond 

bestaat namelijk uit basalt van vulkanische oorsprong, klei en kiezel. Dat is 

dus een arme voedingsbodem waarop de druivenstokken hard moeten wer-

ken om te kunnen overleven. Dit resulteert in weinig druiven maar wel in 

druiven van ongehoord goede kwaliteit en concentratie. 

Onze ervaring: 

Harmonieus, kruidig en granaatrood. Met intense aroma's van bramen en 

bessen. In de smaak zwarte peper en anijs. 

Zijn lange afdronk en zachte tannine kenmerken deze typisch Méditerrane 

wijn.  De druiven voor deze wijn worden met de hand geselecteerd, waarna 

de druiven op natuurlijke wijze worden vergisten in een houten kuip.   

Producent: Domaine Preignes Le Vieux 

Wijnmaakster: Aurélie Vic-Trébuchon 

Druivensoorten: Syrah | Cinsault | Grenache | Carignan | Mourvèdre 

Advies serveertemperatuur: 17-18 graden 

Drinken: Nu op dronk t/m 2025 

Alcoholpercentage: 13,5% 

Serveertip: Rood vlees van de grill en wild 

Serveeradvies: Maak de fles minimaal één uur voor het 

serveren open en eventueel vanuit een karaf schenken. 

Verbluffend lekkerder ! 


