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Château Lagrange 
 

 

Group Suntory 

Stéphane Leboucher 
Maître de chai 

Werkt bij Lagrange sedert 2010. 

Na ervaring bij Ch. Haut-Brion, Château Pape-Clémént ,  en na een universitaire opleiding bij 

de universiteiten van Bordeaux (oenologie ampéologie en DNO) en Besançon (ecologie des 

organismes) 

 

Hij presenteerde een prachtige powerpoint over het domein. We kregen een duidelijk 

overzicht over de percelen waar de verschillende appellaties vandaan kwamen (bordeaux,  

haut-médoc, grand cru Saint-Julien) 

 

Lagrange heeft 118ha wijngaard in één blok. 

Cabernet sauvignon 67%, merlot 27%, petit verdot 6%, 

Biodynamisch voor 10% 

 

 

 



 
 

 

 
 



 



Les Arums de Lagrange 2017, Bordeaux 

 
 

 

Licht van kleur, toetsen van licht exotisch fruit, citrus, ananas, perzik, zuivere toetsen die in 

de mond naar boven komen, lichte houtlagering van vijf maanden is niet overheersend, een 

middellange afdronk, begeleidt goed asperges of zalm zonder saus. 

Germain Lanneau 

 

 

Le Haut-Médoc de Lagrange 2016, Haut-Médoc 
 



 
De eerste rode wijn. 

60% cs, 40% merlot, 37hl/ha, wijnstokken van 30 jaar oud, 

 

Donkerrode diepe kleur,  immobiel gesloten door zijn jeugd, na walsen komt hij snel open 

met cassis en rode vruchten, de smaak is eerst bitter en ontbreekt wat invulling, goed 

gemaakte wijn die nog niet op dronk is, het bittere moet nog versmelten. 

Jo Noppe 

 

De tannine moet nog versmelten en de wijn wordt best gedronken na vijf jaar. 

Les fiefs de Lagrange 2014, Saint-Julien 
 



 
 

Kersenrood, intense kleur, weinig doorschijnend, een mooie schittering, een licht fruitige 

start, ceder, zwart fruit, kersen, een elegante aanzet in de mond , de temperatuur van de 

opgediende wijn verbergt de volheid, een evenwicht tussen tannine en fijne zuren. Komt tot 

zijn recht als begeleider van lam, zal  gemakkelijk  zeven jaar bewaren. 

Anne Vion 

 

Les fiefs de Lagrange 2010, Saint-Julien  
 



 
 

Kersenrood met weinig evolutie in de kleur, mooie schittering en gekleurde viscositeit, in de 

neus is hij onmiddellijk open met zwart fruit en sous bois, lactisch en ook duidelijk de 

cassisneus, een zachte aanzet met een fruitig midden , met een mooie harmonie tussen de 

molligheid, de zuren en de tannine, een zachte middellange afdronk. 

Jos Leplae 

 

 

 

 

Lagrange verticaal: 2013,2014,2010,2005 

en 2000 



 

 

Château Lagrange , Saint-Julien  2013 



 
75% cabernet sauvignon, 21% merloy en 4% petit verdot. 

2013 heeft zijn reputatie niet mee, in sommige gevallen onterecht.  Minder helder in het 

voorkomen, een lichte evolutie aan de rand, een mooie viscositeit, na walsen kregen wij 

kruidigheid: witte peper en laurier, wat lactaat en wat rood en zwart fruit, cassis en 

zoethout, start met wat droge tannine, een mooie middenstrook en mist wat pittigheid in de 

finale.Toch een mooi product voor een moeilijk wijnjaar.         

Jerome Debaere 

 

Château Lagrange , Saint-Julien  2014 
 



 
 

76% cabernet sauvignon, 18% merlot en 6% petit verdot. 

 

Mooi rood in het glas, intenser en helderder dan de vorige wijn,ietwat evolutie in de rand, 

toch gesloten in de neus, impressies van rood en zwart fruit en peper, de smaak is zacht van 

aanzet met evenwicht tussen zuur en tannine, rond  maar waarschijnlijk niet helemaal 

versmolten, ik vind hem een goede begeleider bij lamsvlees of een stukje kaas. 

Siska Buysschaert 

 

De wijnmaker vindt dat de verhouding prijs/kwaliteit voor de  2014 zeer gunstig is. 

 

 

 

 

Château Lagrange , Saint-Julien  2010 
 



 
 

 

75% cabernet sauvignon,25% merlot. 

In het voorkomen helder en kersenrood, animale geuren met ceder, en veel karakter,  witte 

peper en koffie in de lange afdronk, het is wijn met veel verouderingspotentieel. De mooiste 

wijn die we vanavond mochten proeven. 

 

Lieve Christleven 

 

 

 

 

 

Château Lagrange , Saint-Julien  2005 
 

 

 



 
 

Robijnrood en getaande randen, hoge viscositeit met dito tranen, de geur is intens, complex 

met fijne aroma’s van cassis, braambessen, getoast en specerijen, een genoegen om aan die 

wijn te ruiken, rond en zeer fruitig van aanzet in de mond met veel zwarte bessen: een rijke 

indrukwekkende concentratie en zuiverheid, krachtig en evenwichtig en een krachtige en 

monumentale afdronk met mooie tannine en bewaarpotentieel. Deze wijn toont werkelijk 

de essentie van een grote saint-julien. Doet mij denken aan de Lagrange 1986. 

Johan Vandamme 

Château Lagrange , Saint-Julien  2000 
 

 



 
 

 

In 2000 werd alleen 35% van de oogst als Lagrange gevinifieerd en 65% als Fief de Lagrange. 

 

73% cabernet sauvignon , 27% merlot 

 

Het is een voorrecht om de Lagrange 2000 te kunnen bespreken: donkerrood gekleurde wijn 

met weinig evolutie in de kleur, een vrij complex aroma, na rokerig cederhout met een 

achtergrond van zwart fruit, bosbessen, braambessen en cassis, een mooie kruidigheid met 

laurier, peper en wat groene paprika met een animale toets met hinten van leder, de wijn 

komt in de mond zacht over met een lichte houtlageringtoets, elegant met mooie 

versmolten tannine: ‘puissant et élégant en même temps,’ 

 Ik zou hem graag serveren bij een gerijpte black-angus op de grill. 

Geert Huysentruyt 

 

 

Verslag: Luc Van der Straeten 

Foto’s: Inez Vandenbroucke en Lvds. 


