
 
 

 

 

Roeselare, 6 Mei 2022. 
 

 

 

Domaine de la Tourade 

AOP Gigondas, AOP Vacqueyras 

en VDN Muscat de Beaumes-de-Venise 

   

***  Vrijdag 20 mei 2022  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
In de Vaucluse ligt zuidelijk van Vaison-la-Romaine een lage bergketen -de hoogste 
top is slechts 734 m hoog - maar samengesteld uit meer dan duizend scherpe, 
rotsige pieken: de Dentelles de Montmirail. Voor wie vanuit het Rhônedal naar het 
oosten kijkt ligt daar achter, gescheiden door een dal, de reus van de Provence: de 
Mont Ventoux, die met zijn 1913 m de horizon domineert. 
 

 

Via de A7 en de afrit Bollène kom je in 
Suze-La-Rousse, bekend van zijn 
‘wijnuniversiteit’.  
Via Sainte-Cécile-les-Vignes en de D8 
naar Carpentras heb je die mooie 
scenerie voortdurend links van je en 
kom je voorbij Gigondas, Vacqueyras, 
en Beaumes-de Venise. 
Domaine de la Tourade ligt op die 
mooie weg. 

 
Virginie en Frédéric Haut-Richard zijn de zesde generatie wijnboeren die Domaine 
de la Tourade uitbaten. 
Ze hebben wijngaarden op de vlakte van klei-kalk in Vacqueyras, op de bovenvlakte 
en de hellingen in Gigondas en op de hellingen voor de Muscat de Beaumes-de-
Venise. We volgen deze ‘vignerons indépendants’ al jaren op de wijnbeurzen in 



Noord-Frankrijk en zochten hen ook thuis op. 
Met hun 2 crus en een uitzonderlijke lekkere zoete versterkte muskaatwijn uit de 
zuidelijke Rhône garanderen wij u een interessante wijnavond in het gezelschap 
van Frédéric Haut 
 
 
In wit drinken wij: 
 

AOP Vacqueyras blanc 2017 
 

In rood: 
AOP Vacqueyras rouge 2017 
AOP Gigondas rouge 2018 
 
l’Euse AOP Vacqueyras rouge 2017 
Font des Aieux AOP Gigondas rouge 2017 
Font des Aieux AOP Gigondas rouge 2015 
Morgan AOP Gigondas rouge 2016 
 
 

Tot slot een “Vin doux naturel”: 
AOP Muscat de Beaumes-de-Venise blanc 2017 

 
 
Het bestuur 
 
Francky Taelman, voorzitter: 0475 42 80 16     fta@skynet.be 
Bruno Provoost, secretaris: 0477 91 16 30     bruno.provoost@skynet.be 
Marnik Bucket, wijnmeester: 0475 86 54 47     marnik.bucket@gmail.com 
Freddy Verslyppe, ondervoorzitter-keldermeester: 0468 25 60 81 freddy.verslyppe@telenet.be 
Luc Veracx, ondervoorzitter-penningmeester: 0468 46 51 13   lucmarleen@telenet.be 

 
 

 

Afspraak: Op vrijdag 20 mei 2022 om 20.00 h stipt  
 

  In CM kantoor – Mandellaan 79 te 8800 Roeselare 
 
  Er is ruime parkeergelegenheid naast het gebouw. 
 

Vergeet uw degustatieglazen en uw kwispedoor niet! 
 

 
 


 Wil secretaris Bruno verwittigen indien je niet aanwezig zal zijn! 

Ook wanneer je jouw plaats aan een vriend wil doorgeven. 
Dit helpt ons erg goed om de avond optimaal voor te bereiden. 
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