Maison Sichel Château
Argadens Rouge
Land

Frankrijk

Wijnstreek

Bordeaux

Druivenras

Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot

Merk

Famille Sichel

Smaakprofiel

Elegant rood

Wijn en spijs

Eend, Kaas, Rundvlees,
Wildgerechten

Jaargang

2018

Inhoud

750 ml

Alcoholgehalte

14%

Omschrijving

Château Argadens maakt onderdeel uit van Maison Sichel, wat toebehoort aan
de familie Sichel. De familie Sichel uit Bordeaux is van oorsprong van Britse
kom af. In 1883 verhuisde familie Sichel naar Bordeaux en vestigde een
kantoor aan Quai de Bacalan 19, nog steeds het huidige hoofdkantoor van de
groep, in het hart van de legendarische wijk Chartrons. Dit is het historische
centrum van de Bordeaux-wijnhandelaren. In die tijd was het bedrijf een
acquisitiebureau dat wijnen inkocht voor de Sichel-bedrijven in Mainz, Londen
en New York. Met de aankoop van Château Palmer in 1938 en de diverse
overname van andere Châteaus in de vorige eeuw zette Maison Sichel zichzelf
echt op de kaart. Anno nu is het bedrijf voorloper in innovatie, ook op het
gebied van ‘sustainabel winegrowing’. De overname van Château Argradens
vond plaats in 2002. Het landgoed ligt 60 km ten zuiden van Bordeaux, de
naam is een verwijzing naar de adelijke familie die het landgoed stichtte in de
dertiende eeuw. Na aankoop werd direct een uitgebreid renovatieprogramma
doorgevoerd met als doel de wijn tot een referentie in de Bordeaux-categorie
te maken. Argadens rood is door en door moderne Bordeaux met veel

geconcentreerd fruit en een mooie soepele balans. Het is niet verrassend dat
het constant hoge cijfers haalt bij proeverijen en wedstrijden. Bij Château
Argadens werd een groot investeringsprogramma gelanceerd om de wijngaard
te herstructureren, de plantagedichtheid te vergroten, de wijnmakerij te
moderniseren en een verouderingskelder te bouwen. Er worden inspanningen
geleverd om dit werk met de grootste precisie en zorg uit te voeren, met als
doel de kwaliteit van het terroir volledig tot uiting te laten komen. Familie
Sichel was dan ook vastberaden om Château d'Argadens een plaats onder de
beste wijnen in zijn appellatie Bordeaux Supérieur te bezorgen. Bij Château
Argadens hebben ze gekozen voor Integrated Farming. Dit is een bewuste
keuze die ons in staat stelt te handelen in lijn met onze waarden, waarbij
respect voor het milieu een fundamentele rol speelt. De diep rode wijn heeft
een royaal pallet van intens rood fruit, licht getoast en subtiel spicey. De wijn
heeft een zachte structuur, vriendelijke tannine en een lange finale. Zeker
een wijn met een brede inzetbaarheid als het op eten aankomt, een lekker
kaasje alleen al voldoet.
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