
 
 

 

 

Roeselare, 10 februari 2022. 
 

 

 

Château Dacher de Delmonte 

Listrac-Médoc 

   

***  Vrijdag 11 maart 2022  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
Chateau Dacher de Delmonte is een kleine wijnmakerij gelegen in Listrac, te 
midden het Médoc-gebied in de Bordeaux-regio. 
 
Een woordje uitleg over de gemeentelijke appellatie van deze degustatie, Listrac: 
 
Situering: 422 ha aan de Atlantische kust, genepen tussen de dennenbossen van de 
Landes en de linkeroever van de Gironde 
GRONDSOORT: drie grindterrassen met een kalksteenondergrond 
DRUIVEN: cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot en petit verdot 
AROMA'S: rijk en complex met aroma's van braam, aalbes, zoethout, zachte 
specerijen en leer 
SMAAK: eerlijk, evenwichtig, gestructureerd en vlezig 
HOUDBAARHEID: 5 - 30 jaar 
 
In mei 2012 hadden we nog een verticale degustatie van 2000 tot 2009 met hun 
buurman, Yves Raymond van Château Saransot Dupré. 
Deze keer ontvangen wij de heer en mevrouw Francine en Alain Capdevielle van 
Château Dacher de Delmonte.  
 
Francine Dacher richtte het wijnhuis op in 2006 en beheerde het tot einde 2021 
samen met haar man Alain Capdevielle, een oud piloot en burgemeester van 
Listrac. 
 



Met 3 hectare oude wijnstokken op Pyrenees grind is Chateau Dacher van Delmonte 
de kleinste wijnmakerij in Listrac-Médoc. Het wijngoed is beplant met 60 % merlot, 
30 % cabernet sauvignon, 10 % petit verdot en produceert per jaar ongeveer 8000 
flessen van uitstekende kwaliteit. In 2015 hebben ze nog hun wijnmakerij volledig 
vernieuwd en een degustatiezaal met zicht op de wijngaard gebouwd. 
 
Gedurende meer dan 10 jaar volgen we hem op de wijnbeurs van de Vignerons 
Indépendants in Séclin. In al die tijd hebben we een degustatiereeks opgebouwd. 
Op het einde van hun wijnmakerscarriére bezoeken Francine en Alain ons nu om 
ons te begeleiden bij een verticale degustatie met hun rode wijnen van 2008 tot en 
met 2016. 
 
Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen. 
 
 
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 11 maart 2022 om 20.00 h stipt  
 

  In CM kantoor – Mandellaan 79 te 8800 Roeselare 
 
  Er is ruime parkeergelegenheid naast  
  en achter het gebouw. 
 
Vergeet niet uw degustatieglazen, uw kwispedoor en uw coronapas! 
 

 
 
Mocht corona weer opflakkeren worden we misschien verplicht de avond te 
cancelen. Wil daarom de coronabarometer en onze e-mailberichtjes in de gaten 
houden. 
 
Wegens de corona-situatie verzoeken wij u forfait te geven indien u 
ziekteverschijnselen vertoont of geen coronapas kunt voorleggen. 
 
Breng een trui mee voor het geval het frisjes wordt als de ramen geopend zijn. 
 


 Wil secretaris Bruno verwittigen indien je niet aanwezig zal zijn!  

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