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Hervé en Diane Fabre hebben hun stempel op kwaliteitswijnen uit Mendoza gezet.
Sinds hun aankomst vanuit Frankrijk begin jaren 90 is zowel in Vistalba-Luján de Cuyo als
later ook in Río Negro met passie, hard werken en uithoudingsvermogen een
voorbeeld boutique bodega neergezet. In Vistalba en Las Compuertas bezit Fabre
prachtige oude Malbec-wijngaarden, traditioneel geïrrigeerd door flooding. Naast Hervé maakt Juan
Bruzzone de wijnen op klassieke wijze, met oog voor finesse en balans. Specialiteit is natuurlijk de
malbec die zowel in Luján als het iets koelere zuidelijk gelegen Río Negro excelleert. Naast
chardonnay is vooral cabernet franc onderscheidend en wordt steeds populairder. De topwijn
‘Grand Vin’ is een prachtige ‘Bordeauxblend’ op basis van malbec en behoort tot de beste wijnen van
het land.

Maurico Lorca is een innemende, gedreven wijnmaker die alles doet om een zo goed
mogelijke wijn te maken voor een nette prijs. Het wijnbedrijf bevindt zich in Luján de Cuyo,
maar de wijngaarden liggen zo'n 100 km buiten de stad Mendoza in Vista Flores (Uco
Valley). Uco Valley is naast Luján de Cuyo voor blauwe rassen het toonaangevende
wijngebied van Argentinië. Het verschil tussen dag- en nachttemperaturen is groot, ideaal voor het
rijpingsproces van de druiven. Maurico maakt in de Fantasía-lijn druifeigen wijnen met een
toegankelijk karakter en zeer doordrinkbaar. Voor de Torrontés haalt Mauricio speciaal geselecteerde
torrontés riojanodruiven uit het noordelijker gelegen La Rioja. Zeer speciaal is zijn lage rendement
Ópalo Malbec, een premium malbec zonder houtlagering. Opgevoed op traditionele betonnen
cuves, de essentie van malbec met een rendement van slechts 1 fles per wijnstok.
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Fabre Montmayou Chardonnay 'Reservado'
vergist voor 20% in Franse barriques
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Fabre Montmayou Cabernet Franc 'Reservado'
60% rijping 12 mnd in Franse barriques

2015

7,70

Fabre Montmayou Patagonia Malbec 'Barrel Selection'
60% rijping 12 mnd in Franse barriques
			
rr Fabre Montmayou Malbec 'Reservado'
60% rijping 12 mnd in Franse barriques
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Lorca 'Fantasía' Torrontés
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Lorca 'Fantasía' Malbec
30% rijping 3 mnd in Franse barriques

2018

5,45

Lorca 'Ópalo' Malbec
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Fabre Montmayou Malbec 'Gran Reservado'
rijping 12 mnd in Franse barriques
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11,20

rrr

Fabre Montmayou 'Grand Vin'
malbec 85, cabernet sauvignon 10, merlot 5%
rijping 16 mnd in Franse barriques

2015
2014

26,25
26,00
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