
 
 

 

Roeselare, 5 november 2021. 
 

 

 

Vignobles Silvestrini 

Lussac Saint-Emilion - Montagne Saint-Emilion 

 en Pomerol 

   

***  Vrijdag 19 november 2021  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
Vignobles Silvestrini, gesticht door Aurélien Silvestrini in 1958, verwierf doorheen 
de jaren 36 hectaren wijnvelden in drie appellaties : Lussac Saint-Emilion (29ha), 
Montagne Saint-Emilion (5,7 ha) en Pomerol (1,26 ha) 
De heer Max Silvestrini, van opleiding chemisch ingenieur, stelde ons diverse keren 
voor zijn wijnen aan ons te komen presenteren. Wanneer wij het moderne bedrijf 
bezoeken om dat te concretiseren blijkt hij net het beheer te hebben doorgegeven 
aan zijn dochter Sabine die oenologie heeft gestudeerd. Zo maakten we meteen 
kennis met 2de en de 3de generatie van de familie. 
Max legde ons uit welke voordelen machinaal plukken te bieden heeft en Sabine 
lichtte de moeilijkheden van de vinificatie toe. Wij luisterden met verbazing. 
 
De drie appellaties van de Libournais op de rechteroever van de Dordogne blijken 
een combinatie die zich uitstekend leent om een boeiende degustatie op te zetten. 
We schenken achtereenvolgend: 
 

Château Vieux Moulins de Chéreau Montagne Saint-Emilion 2016 
65 % merlot - 20 % cabernet franc - 15 % cabernet sauvignon 
Kalksteenklei en slibrijke klei 
 
Château Chéreau, Lussac Saint-Emilion 2016 
70 % merlot – 20 % cabernet franc- 10 % cabernet sauvignon 
Klei-kalksteenbodems op een kalksteenbodem die kenmerkend is voor Saint-Emilion 
 



 
 
L'Egérie du Château Chéreau, Lussac Saint-Emilion 2016 
90 % merlot - 10 % cabernet franc van de betere loten in Lussac en gedurende 12 
maanden op eik gerijpt. Kalksteenklei op fossielrijke(zeester) kalkrots kenmerkend 
voor Saint-Emilion 
 
Domaine de la Pointe, Pomerol 2016 
85 % merlot – 15 % cabernet franc, gedurende 12 maanden op nieuwe Franse eik 
gerijpt. Grind en zandige kleigronden, met een ondergrond van grind en alios - de 
rijke band van ijzerhoudend zandsteen kenmerkend voor het Pomerol-terroir 
 
L'Egérie du Château Chéreau, Lussac Saint-Emilion 2015 
80 % merlot - 20 % cabernet franc 
 
Domaine de la Pointe, Pomerol 2015 
85 % merlot – 15 % cabernet franc 
 
L'Egérie du Château Chéreau, Lussac Saint-Emilion 2011 
75 % merlot – 25 % cabernet franc 
 
Domaine de la Pointe, Pomerol 2011 
85 % merlot – 15 % cabernet franc 
 
 
 

 

Afspraak: Op vrijdag 19 november 2021 om 20.00 h stipt  
 

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

Vergeet uw degustatieglazen en uw kwispedoor niet! 
 

 
 
Wegens de nijpende corona-situatie verzoeken wij u forfait te geven indien u 
ziekteverschijnselen vertoont of geen coronapas kunt voorleggen.  
Wij hebben bijgevolg beslist conform de nieuwe overheidsmaatregelen om vanaf 
heden te vragen uw Covid Safe pas voor te leggen aan de inkom om ons toe te laten 
deze scannen. 
 


 Wil secretaris Bruno verwittigen indien je niet aanwezig zal zijn!  

Dit helpt ons erg goed om de avond optimaal voor te bereiden. 
 
Tot binnenkort! 



 
 
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 
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