
 
 

 

 

Roeselare, 31 maart 2022. 
 

 

 

Château Pigoudet 

Coteaux d’Aix-en-Provence 

   

***  Vrijdag 22 april 2022  *** 
 
 
Beste Wijnvrienden,  
 
Chateau Pigoudet, met zijn 40 ha wijngaarden beplant met cabernet sauvignon, 
cinsault, grenache en syrah voor hun rode wijnen en hun rosés en grenache blanc, 
sauvignon, ugni blanc en vermentino (rolle) voor hun witte wijnen, is het meest 
noordelijk domein onder de appellatie Coteaux d’Aix en-Provence maar ook een 
van de meest gerenommeerde. 
Dank zij een rigoureus beheer van de goed gelegen wijngaard, een verregaande 
controle bij de pluk en doorgedreven verzorging van de vinificatie mogen Sabine 
Rabe en haar echtgenoot Hans Ulrich terecht hun witte wijnen vol finesse noemen, 
hun rosés terecht uitzonderlijk en hun rode wijnen buitengewoon evenwichtig. 
Het devies van hun keldermeester Ivan Khougazian is dan ook: "toujours plus de 
qualité”. 
 
Nergens is de productie van rosé zo groot als in de Provence. Rosé is bij ons niet 
meteen de meest gewaardeerde wijnsoort. Maar na degustatie van de rosés van 
Château Pigoudet hebben we niet geaarzeld om dit domein met o.m. 3 rosés op de 
agenda te plaatsen. 
 
Om u wegwijs te maken in de fabricage van roséwijnen hebben we op onze site 
hierover een artikel geplaatst. 
Maar voor de rest laten wij u gewoon uzelf overtuigen van de mogelijkheden die 
rosé te bieden heeft met drie van de acht wijnen die u op deze avond kan 
degusteren. 
 



In wit drinken wij: 
 

La Chapelle Blanc 2021 
Oratoire Blanc 2020 

 
In Rosé: 

La Chapelle Rosé 2021 
Oratoire Rosé 2021 
Signature 2018 
 

In rood: 
La Chapelle Rouge 2017 
Grand Pigoudet Rouge 2017 
Grand Pigoudet Rouge 2016 
 

 
Onder ‘Overzicht druivenrassen’ vindt u de samenstellende wijnrassen terug van 
alle wijnen van Château Pigoudet die actueel in aanbod zijn. 
 
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 22 april 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! 
 

 
 
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! 

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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