
INFO FICHE

INTRO

WIJNHUIS

CHÂTEAU MARGAUX
Premier Grand Cru Classé

1990
MARGAUX

Dit is een wijn met 100 punten van verschillende wijncritici waaronder de topcritici Robert Parker en Neil Martin (Vinous). 
Proefnotities (zie verderop in deze PDF) omvatten o.a.  "legendary wine (Parker)", "sensational wine (Neil Martin)" en "one of 
the top ten Bordeaux's ever made (Cellar Tracker)". In de rangschikking van beste Margaux wijnen (gemiddeld voor alle 
jaargangen van betrokken wijn), staat deze wijn dan ook op # 1 !  Ook wordt Château Margaux beschouwd als de meest 
elegante van de 5 Premier Grand Cru Classé-wijnen uit Médoc en Pessac-Léognan/ Graves. 

Als wijndomein opgericht in de jaren 1570 manifesteerde Château 
Margaux zich snel als een topwijn en kreeg dan ook in 1787 van 
Thomas Jefferson reeds de aanzet voor zijn Grand Cru Classé 
nominatie in 1855. Sindsdien is het een van de 5 Premier Grand Cru 
Classés (Médoc en Graves); de andere vier zijn Haut-Brion, Latour, 
Mouton Rothschild en Lafite Rothschild. 

Het iconische kasteel, bijgenaamd "Het Versailles van de Medoc", 
werd gebouwd in het begin van de 19e eeuw om de reputatie van de 
wijngaard te evenaren.

De wijngaarden van Château Margaux hebben een, voor het gebied 
unieke, bodem bestaande uit kalkachtige klei onder een toplaag van 
grind; een bodem waarop cabernet sauvignon (75% van de aanplant) 
goed gedijt. 
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APPELLATIE

DRUIVENSOORTEN

De Margaux wijnen staan bekend als een combinatie 
van de diepe robijnrode kleur, structuur en concentratie 
van elke top Médoc met een aangrijpend parfum en een 
zijdeachtigere textuur die in St Estèphe, Pauillac of St 
Julien niet wordt gevonden. Oz Clark verwoordde dit als 
“More than any other Médoc commune, Margaux and its 
wines are the stuff of dreams”.  

Deze kenmerkende aroma's, smaken en texturen 
worden vaak toegeschreven aan de lokale bodem. In 
Margaux hebben de gronden een hoog grindgehalte 
(Pauillac en Saint-Estèphe hebben iets meer klei), wat 
leidt tot een uitstekende afwatering en een laag gehalte 
aan voedingsstoffen. Wijnstokken groeien goed in arme, 
losse, rulle grond; hoe armer de grond, hoe dieper de 
wijnstokken moeten gaan om water en voedsel te 
vinden. Hierdoor worden ze fysiek sterker en kunnen ze 
ook de specifieke kenmerken van de diepere bodems 
weerspiegelen. 

75% Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot en 5% Cabernet Franc en Petit Verdot 

(4) De populariteit van de naam Cabernet Sauvignon heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op (nieuwe) wijnbedrijven 
die op zoek zijn naar een betrouwbaar rendement op hun investering.
De beste (en duurste) voorbeelden van Cabernet Sauvignon-wijn zijn te vinden in Bordeaux (Médoc en Graves) en Californië 
(Napa Valley). Sinds enkele decennia zijn echter ook een aantal kwaliteitsvolle Cabernet Sauvignon-wijnen ontstaan in Nieuwe 
Wereld-regio's en zelfs in Piemonte en Toscane (voor Toscane een bewijs dat zelfs de oudste en meest traditionele 
wijninstellingen nu de waarde erkennen van de beroemdste aller druiven). 

Cabernet Sauvignon is waarschijnlijk de bekendste druivensoort voor rode wijn en in alle 
geval de belangrijkste druif in de Médoc en Graves (Bordeaux). Vanuit Bordeaux heeft ze 
zich met succes verspreid over bijna elk wijnbouwland in de wereld. Er zijn een aantal 
belangrijke redenen voor de opkomst en blijvende dominantie van Cabernet Sauvignon: 
(1) Deze wijnstokken zijn zeer breed inzetbaar: zowel in een zeer brede range van klimaten 
(van Zuid Canada tot Noord Argentinië) als op zeer veel verschillende grondsoorten  
(2) Ondanks de diversiteit van terroirs waarin de wijnstok wordt geteeld, behouden Cabernet 
Sauvignon-wijnen hun onnavolgbaar karakter (weliswaar genuanceerd met hints van 
herkomst) 
(3) Deze wijnstokken zijn een krachtige variëteit met een dichte bladluifel en relatief hoge 
opbrengst, waardoor wijnproducenten een vrije keuze hebben tussen kwantiteit en kwaliteit.

Margaux is reeds eeuwen een van de belangrijkste appellaties van 
de Médoc in Bordeaux. Zo werden bijvoorbeeld in de classificatie van 
1855 méér Margaux châteaus opgenomen dan van enige andere 
appellatie.

In het noorden van de appellatie liggen geen cru classé 
wijndomeinen, in tegenstelling tot het midden en het zuiden waar 20 
cru classé wijndomeinen liggen. Deze appellatie telt één Premier 
Grand Cru Classé, namelijk Château Margaux.

In Pauillac, Saint-Estèphe en Saint-Julien zijn de wijngaarden van elk 
kasteel vaak duidelijk verdeeld en geconsolideerd in één perceel, 
maar in Margaux is dit niet het geval. Hierdoor verwatert het idee van 
unieke terroirs, waardoor de keuze van druivensoorten, de leeftijd 
van de wijnstokken en vinificatietechnieken een belangrijkere rol 
spelen in het karakter van wijnen.
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WIJNTYPE

GEMIDDELDE SCORE 

ENKELE PROEFNOTITIES 

97 [ o.a. Parker & Neal Martin (Vinous) geven 100 ptn ]

- Stephen Tanzer (Jul 2002): "Full ruby-red. Wonderfully perfumed nose combines redcurrant, plum, mocha, minerals and rose 
petal. Plush, fat and rich, with great sweetness and class. This has utterly compelling mouthfilling richness. Finishes smooth 
and endless, with great breadth. This wine showed fabulous potential from barrel, but this is the first truly outstanding bottle I've 
had. Drink 2005 - 2035.   98 points "

- Robert Parker (Jan 2003): "A prototype Chateau Margaux that combines power and elegance. This wine, which seemed to 
be sound asleep for nearly a decade, has begun to open over the last several years. Dense ruby/ purple with a developing yet 
compellingly ethereal bouquet of sweet black fruits, violets, smoke, camphor, and licorice, this medium to full-bodied, silky-
textured wine still tastes like a 4 or 5-year-old barrel sample, but the aromatics are emerging, and the wine has thrown off that 
somewhat monolithic, sleepy stage it was in for nearly a decade. Despite the fact that, analytically, the acidity is low, this wine 
reveals plenty of delineation, very high levels of tannin, and tremendous concentration of ripe fruit, glycerin, and extract. The 
color shows very few signs of development. The fabulous bouquet is just emerging, and the wine is full-bodied, opulent, and 
very rich. It is a great achievement, and should be drinkable in another 4-5 years and last for at least 3-4 decades. Drink 2008 - 
2040 - 100 points " 

- Robert Parker (Jun 2009): "This wine offers an extraordinary aromatic display of spring flowers, camphor, sweet red and 
black fruits, a hint of licorice, and no evidence of its 100% new oak cask aging. Round and generous with low acidity, but an 
opulent, full-bodied richness that is fresh with laser-like precision, this stunning wine is just beginning to reach its plateau of full 
maturity, where it should remain for another three decades. A sensational effort, it is one of the legendary wines made at 
Chateau Margaux. Drink 2010 - 2040 - 100 points " 

- Jeff Leve (Sep 2011): "Perfection in a bottle. Those 4 words convey all you need to know about this Bordeaux wine. That is, 
if you're not interested in details. But for anyone interested in the experience... Intense aromatics offered flowers, truffles, ripe, 
jammy berries, earth, stone, licorice, smoke and exotic spices. The silk drenched layers of decadent, opulent, pure, sweet, fruit 
caress your palate and linger for at least sixty seconds. What makes 1990 Chateau Margaux unique, is the rare ability to please 
hedonistic, pleasure seekers and tasters looking for an intellectual experience. At 21 years of age, this Bordeaux wine has 
moved from adolescence to the beginning of maturity. There is no better example of Margaux that is drinking as well as this 
wine is today. 100 points "

(het gemiddelde van +/- 35 wijncritici - die in de meeste gevallen natuurlijk niet allemaal een score 
gegeven hebben aan deze specifieke wijn)

Smaakvol en klassiek. 
Dit type omvat de beroemdste wijnen, doordrenkt van traditie. De stijl bestrijkt een breed spectrum van smaakprofielen (zwarte 
bes, ceder, tabak, aarde) en heeft de neiging elegant en gestructureerd te zijn en kan lange tijd ouderen. Bijvoorbeeld Barolo, 
Barbaresco, Bordeaux, Bourgogne, Chianti, Rioja

Ze worden zowel gebruikt in mono-cepagewijnen (enkel Cabernet Sauvignon) als in blends (o.a. Merlot en Cabernet Franc in 
Bordeaux), Tannat (in Madiran), Shiraz (in Australië), Sangiovese (in Toscane) en Tempranillo (in Spanje en Zuid-Amerika). 
Cabernet Sauvignon-wijnen hebben steeds een aantal gemeenschappelijke karakteristieken: diepe kleur, goede 
tanninestructuur, matige zuurgraad en aroma's van zwarte bessen, tomatenblad, donkere kruiden en cederhout. 

Merlot is een rode wijndruif met sterke historische banden met het zuidwesten van 
Frankrijk waar ze de overheersende variëteit is in de meeste Pomerol en Saint-Émilion 
wijnen. Het de meest aangeplante druif in Frankrijk. In deze koelere regio's geeft Merlot 
aroma's en smaken van rode vruchtjes (meestal kersen en soms rode bessen), tabak en 
teer, en een textuur die zachter, ronder en vooral minder tanninerijk is dan de Cabernet 
Sauvignon.
Merlot wordt ook verbouwd in warmere wijnregio's zoals Italië, Argentinië, Californië en 
Australië. Hier geeft ze meer fruitige wijnen die minder structuur en tannines hebben dan 
in de koelere regio's en wordt deze druif dikwijls gebruikt om wijnen van meer tanninerijke 
wijndruiven (Cabernet Sauvignon, Tannat, Malbec, Sangiovese) te verzachten (of wordt 
de structuur opgekrikt door houtlagering).
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OP ZIJN BEST

90 - Op dronk
95
97 
100 Parker & Neal Martin
# 1
op hoogtepunt tot 2040
excellent

Deze inschatting is niet vanzelfsprekend en eenduidig. Immers:
- Een topwijn die zeer langzaam evolueert en dus slechts na vele jaren rijping op zijn hoogtepunt is, zal meestal ook jaren op dit 
niveau blijven en dan pas zeer gradueel evolueren naar een oudere wijn.    
- Deze evolutie kan in positieve én negatieve zin beïnvloed worden door vooral bewaarcondities maar ook door kwaliteit van de 
kurk. Zie een blog met alle details op  http://vinamundi.be/blog/vulniveau-van-een-fles-wijn
- Sommige wijnliefhebbers prefereren wijnen iets jonger te drinken dan anderen die echt op zoek zijn een optimisatie van de 
zintuiglijke sensaties (zoals fluwelige textuur, diepere en complexere tertiaire aroma's, mooi versmolten smaak) van een 
optimaal gerijpte wijn 
Het beste advies is om, indien mogelijk, meerdere flessen te kopen en, rekening houdende met bovenstaande indicaties, af en 
toe een fles te openen zodat je de graduele evolutie kan volgen en evalueren (zie verderop ruimte voor je proefnotities)

Op zijn hoogtepunt vanaf nu tot 2040

Dit is gebaseerd op:
- Vintage Chart Parker (gemiddeld voor alle wijnen van de appellatie):  
- Gemiddelde score voor alle jaargangen van deze wijn: 
- Gemiddelde score voor deze wijn:

- Plaats in de top 25 van de beste wijnen van deze appellatie:
- Bewaarpotentieel volgens wijncritici: 
- Bewaarcondities en kwaliteit kurk:

Daarna zal deze klassewijn gradueel evolueren naar een oude, gerijpte Margaux, die weliswaar zijn fruitige frisheid en veel van 
zijn tannines zal verloren hebben, maar in de plaats de tertiaire aroma's verder zal ontwikkelen (dit in tegenstelling tot de 
mindere wijnen die na hun hoogtepunt snel evolueren naar ondrinkbare wijn). Deze tertiaire aroma's in rode klassewijnen zijn 
een complex en mooi geïntegreerd samenspel van fruit aroma's (gedroogde pruim of vijg), animale aroma's (leer, natte hond, 
muskus, stal), houtige aroma's (ceder, sigarenkist, tabak, geroosterd, gerookt, mokka, cacao, chocolade), aardse aroma's (klei, 
bos, bladeren, mos, paddenstoelen, truffel) en chemische aroma's (teer).  

- Neal Martin (May 2016): "The 1990 Chateau Margaux has turned into a sensational wine. It has a gorgeous, ethereal 
bouquet with sumptuous red berry fruit, leather, camphor and licorice. It is the kind of nose in which you just immerse yourself. 
The palate is soft and sensual with incredible depth. Fleshy and corpulent for Chateau Margaux, and yet surfeit with breeding 
and finesse, there are layers or red fruit, kirsch, sage and fig, later tobacco and cloves. I feel that this 1990 Château Margaux is 
at its peak and yet the harmony, the sheer swagger of this wine just wins you over. Magnificent. 
Drink 2016 - 2040 - 100 points.   " 

- Cellar Tracker (Apr 2017): " Can any wine be so perfect!  Explosive nose displaying intense concentrated red fruit, cassis, 
caramel, dark milk chocolate, incense, lead pencil, lavender and mineral. Unbelievable concentration, layered upon layers of 
intense red fruit and cassis, silky and polished, perfect amount of acidity and mineral, incredible silky tannins and the never 
ending finish. The fruit is so opulent yet the overall palate impression is almost weightless. This once again is perfect in every 
way. I am convinced that this is the best wine made in 1990. For my palate, one of the top ten Bordeauxs ever made. Just 
Wow! - 100 points "

- Cellar Tracker (Aug 2017): "This wine is a youthful dark, slightly translucent garnet with no sign of age on the rim. Upon 
opening there was a lot of pleasant brett/ barnyard that stayed with the wine as a gentle overtone through the last drop. I could 
have just smelled this wine all for hours with the earthy tones accompanied by cassis, graphite, black plum and fresh picked 
mushrooms. There is plenty of acidity and modest, mostly integrated tannin. The flavor profile was gravelly, earthy mushroom, 
black currant/ cassis and ripe plum. Very layered and long with a leathery finish. A real Wow! wine among great wines this 
evening. My favorite red tonight and also seemed to be red "WOTN - Wine Of The Night" for 4 of the other 5 at the table. 98 
points "

- Cellar Tracker (Jun 2018): "Perhaps the most decadent nose of the flight (Domaine de la Romanée Conti, Yquem, SQN 
California, etc). Expressive nose displaying concentrated ripe black fruit, blackberry jam, crème de cassis, strong floral note, 
caramel, cedar and lead pencil. Incredibly concentrated, layers upon layers of explosive sweet black fruit, strong mineral and a 
long intense black fruit driven finish with strong floral note at the end. 98 points "
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SERVEREN BIJ

PS: Bij levering van de wijnen voegen we steeds een aantal van bovenstaande heerlijke recepten toe. Een topwijn met een 
heerlijk bijpassend gerecht combineren verhoogt immers het genot van wijn: 1 + 1 is dan niet 2 maar 3.

Om zo'n mooie klassewijn (die tegelijk complexere en delicatere aroma's heeft dan een 
jongere wijn) te combineren met een gerecht is het aangewezen om een recept te kiezen op 
basis van zeer goede producten, maar zonder al te krachtige, zoute of gekruide smaken. 
Vermijd ook te "groene" groenten en te veel look waarvan de plantaardige smaak moeilijk 
combineert met een grote wijn. 
Een paar mooie gerechten die voldoende ruimte laten voor deze klassewijn en gelijktijdig een 
perfecte combinatie creëren zijn: 
- Risotto met zwarte truffel of met eekhoorntjesbrood
- Ravioli met eekhoorntjesbrood en foie gras
- Een mooi stuk gevogelte (bijv Bresse kip) met eekhoorntjesbrood en truffel 
- Kalfsvlees met een vulling van truffel
- Kalfskarbonade met champignonsaus 
- Rundvlees is, voor een echte purist, best te combineren met Pinot Noir, maar er zijn natuurlijk vele andere combinaties 
mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, voor mooi rundvlees (bijv ossenhaas) bereid met (a) rode wijnsaus of (b) morieljes of (c) 
eekhoorntjesbrood en truffel of (d) foie gras (Tournedos Rossini)
- Vederwild met een uitgesproken smaak (patrijs, fazant, houtsnip, parelhoen, kwartel of duif) (a) bereid met truffel of (b) gevuld 
met foie gras en truffel of (c) gevuld met champignons en porto of (d) gegrild met rode wijnsaus 
- Lamsvlees is, voor de echte purist, best te combineren met een linkeroever Bordeaux, maar er zijn natuurlijk vele andere 
mooie combinaties mogelijk. Ga, bij deze oudere wijn, voor gebraden (zeker niet gebarbecued) zuiglam
- Mooie pâtés zoals pâté van konijn op Normandische wijze of Pâté de Chartres 
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Proefnotitie

ZICHT:  

AROMA:  

SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        

ZICHT:  
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CONCLUSIE:                        
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SMAAK:  

BESTENDIGHEID:  

AANTAL PUNTEN OP 100:    

CONCLUSIE:                        
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