
Château FRANC MAYNE, St. Emilion Grand Cru classé 

Eigenaars 

Château Franc Mayne, St. Emilion Grand Cru classé, was tot 1984 eigendom van Jean 

Theillasoubre. Verzekeringsmaatschappij Axa nam het dan over tot 1996.  Georgy Fourcroy van 

de Brusselse wijninvoerdersfamilie Fourcroy kocht zelf dit domein in 1996.  

Eind 2004 kwam Ch. Franc Mayne in handen van mevrouw Griet Van Malderen , afkomstig uit 

Buggenhout . Zij zette toen onmiddellijk de 

grote middelen in om de kwaliteit van de 

productie te verhogen. Zo werd een nieuwe 

chai & cuvier (inox en houten cuves) 

gebouwd volgens de meest moderne 

principes . Ook in de wijngaard werd vooral 

geïnvesteerd in vernieuwing van bepaalde 

percelen en in bodemonderzoek om het 

“terroir” nog beter te leren kennen.  

Griet begon samen met haar echtgenoot 

Hervé Laviale met succes in de wijnbouw in 

2000 met de aankoop van Ch. De Lussac, 

26 ha in de appellation ‘ Lussac-saint-

Emilion ‘ ( enkel productie rode wijn) .Dit 

domein werd in 2007 uitgebreid met 7 ha,  

afkomstig van filmacteur Gérard Depardieu en de Franse wijnmagnaat Bernard Magrez, voor de 

productie eerst van een roséwijn en later ook van een witte wijn. 

In 2003 volgde een tweede wijndomeinaankoop: Château Vieux Maillet, 5 ha in Pomerol en goed 

voor een productie van ongeveer 16.000 flessen, waarbij ook nog Château Saint-Jean de 

Lavaud, 1,1 ha Lalande-de-Pomerol, werd toegevoegd. 

Wijn en wijntoerisme 

Chateau Franc Mayne is bijzonder omdat het over een unieke ondergrondse steengroeve 

beschikt, die zich uitstrekt over 2,5 ha. Chateau Franc Mayne ( 7 ha ) geniet  van een excellent  
terroir met een unieke bodem ( gelegen op het beroemde kalksteen-plateau van St-Emilion) . De  
wijn geniet reeds van een sterke reputatie … Sinds het ontstaan van het “Classement des Grands 
Crus Classés” in Saint-Emilion , maakt Chateau Franc Mayne er deel van uit . 
 



Na de overname heeft 

Griet ook de 5 
gastenkamers in het 
kasteel vernieuwd. Dit 
gebouw in Girondijnse 
stijl dateert van de 
16de eeuw. Het is een 
voormalig Relais de 
Poste en ligt op de 

oude galloromeinse weg 
tussen Libourne en St. 
Emilion. Door al deze 
inspanningen, ook op 
toeristisch vlak, is  
Château Franc Mayne 
opgenomen in de 
selectie van de beste 

guesthouses van 
Bordeaux. 
 

                                Château Franc Mayne en zijn hotel 

 
Het heeft zelfs de “ Best of d’ Or 2009 “ in de 
wacht gesleept in de categorie Architecture, 
Parc et Jardin.  Ondertussen telt het “Relais 
de Franc Mayne” reeds 12  opvallend 

gedecoreerde en luxueuze hotelkamers, die elk 
een aantrekkelijk thema meekregen: British 
Landscape, Indian Fusion, Campagne Française, 
Asian Mood, Popart Room, African Lodge, Black 
& White, Stella di Mare en Out of Africa…  
Vanaf de lente 2012 kan je ook verblijven in 
een exclusieve boomhut die ingericht is als een 
luxe kamer .  

 
De drie wijndomeinen beschikken nu over de 
modernste installaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht om op die manier 
het overpompen te vermijden. 
 
Aanvankelijk was Michel Rolland oenoloog-conseil op het domein, maar nu  zorgt zijn rechterhand  
dhr Jean-Philippe Fort ( labo Rolland ) samen met Solène Vouillon ( oenologe ) en Aurélien Baylan  

( maître de chai ) voor de kwaliteitsvolle en gastronomische wijnen  die o.a. ook de Amerikaanse 
wijngoeroe Robert Parker kunnen bekoren. 
 
Te vermelden is ook dat Ch. Lussac lid is van de Cercle de Rive Droite, Vieux Maillet lid van 
Pomerol Séduction en Cercle de Rive Droite, Franc Mayne lid van Union des Grands Crus ( UGCC ) 

en Association des Grands Crus Classés ( AGCC ).  
 
 
 



Wat cijfermateriaal 
 

JAARGANG 
FRANC 
MAYNE 

QUOTERING 
WINE 

SPECTATOR 

QUOTERING 
GUIDE 

HACHETTE 

QUOTERING 
ROBERT 
PARKER 

AANTAL 
FLESSEN 

QUOTERING  
G.H. Bdx 

Rouge 

2000 91/100 V 88/100 22.000 18/20 

2001 85-88/100 (PR) V met 1 * 86-87/100 29.000 15/20 

2002 80-84/100 (PR) V met 1 * 86-88/100 (PR) 27.000 14/20 

2003 85-88/100 (PR) V  88-90/100 (PR) 18.000 15/20 

2004 89/100 V met 1*  27.000 14/20 

2005 91/100 V met 1 * 91/100 20.000 18/20 

2006 85-88/100 (PR) V met 1* 87/100 23.000 14/20 

2007 83-86/100 (PR) NV 83-86/100 (PR) 29.000 14/20 

2008 87-90/100 (PR) V met 1 * 89-91/100 (PR) 18.700 15/20 

- De quoteringen zijn deze van degustaties na botteling, tenzij anders vermeld ( = in 

primeur: PR ) 

- NV: Niet Vermeld in Guide Hachette 
- V: Vermelding in Guide Hachette des Vins 

- V met 1 *: Vermelding met 1 ster  
      ( mogelijk: vermelding, vermelding met 1 , 2 of 3 sterren en Coup de Coeur ) 

 


