Château PABUS
Kris Couvent, Belgische wijnbouwer in Frankrijk

Geschiedenis
Château Pabus is gelegen in Sadirac, op slechts 15 km van het centrum van Bordeaux.
Het domein bestaat uit een kasteel omgeven door een park, beschermd vanwege zijn ceders, met
3 mooie vijvers. Het wijndomein omvat 3 ha voor rode wijn en 3 ha voor de aanplant van witte
druiven.
Het kasteel is in de vroege 18de eeuw gebouwd voor Jean d’ Arnaud,
een officier uit het leger van Maarschalk de Richelieu, zelf een
achterneef van kardinaal de Richelieu. De architect was Victor Louis
( 1731 – 1800 ), die slechts 7 jaar in
Bordeaux gewerkt heeft en o.a. Le Grand
Théâtre en Le Grand Hôtel de Bordeaux
ontworpen heeft.
Het gehucht waar het kasteel gelegen is, heet nog steeds ‘ Lieu-dit
Jean d’ Arnaud ‘.

De eigenaar
De ouders van de Vlaming Kris Couvent zijn artsen, waar wijn en eten belangrijke
gespreksonderwerpen aan tafel waren. Als kind bezocht hij al vele wijnkelders in Zuid-Frankrijk.
Vandaar zijn studiekeuze voor biochemicus, gevolgd door een hotelopleiding in avondschool.
Tijdens zijn stages bezocht hij in de jaren 1990 reeds dit domein. Door zijn passie voor wijn en
zijn volharding in het werk kon hij Huis Vossen te Lennik overnemen,
wat op zich al uitzonderlijk is, want Kris is de eerste buitenstaander
die deze familiale wijnhandel leidt sinds de stichting in 1860.
Door zijn werk kreeg Kris stilaan de ambitie om naast wijn te
verkopen ook zelf wijn te maken.
Wegens zijn werk bij huis Vossen zocht hij een niet al te grote
wijngaard en toen Château Pabus te koop kwam, voldeed dit aan zijn
verwachtingen en zo werd hij in 2003 de nieuwe eigenaar.

De wijnen
De wijngaard ligt op de grens met de Premières-Côtes-de-Bordeaux en de wijnen behoren tot de
appellation Bordeaux. Kris laat zich bijstaan door deskundige hulp voor het werk in de wijngaard
en heeft ook geïnvesteerd in de installaties.

- Château Pabus Bordeaux Clairet
Is samengesteld uit een mix van Merlot en Cabernet. Werd vermeld in “ De beste 300 wijnen
beneden de 10 euro -2005 - “ van Frank Van Der Auwera.

- Château Pabus Bordeaux Rouge
Is een klassiek gevinifieerde wijn met houtlagering op nieuwe eiken vaten.

- Prestige du Château Pabus Bordeaux Rouge Cuvée Matisse
Wordt gemaakt van de oudste druivenstokken van de beste percelen. Hiervan zijn er slechts
3000 flessen, gerijpt op 100 % nieuwe Franse eiken vaten. Deze cuvée is genoemd naar het
jongste zoontje van Kris en zijn vrouw Carla Diegenant.
De “ 2005 “ behaalde 1 *-quotering in de Guide Hachette 2008.

- La Réserve de Pabus
Is een Crémant de Bordeaux, gemaakt volgens de “ méthode traditionnelle “ van voornamelijk
Sémillon, die met de hand geoogst wordt. De schuimvorming gebeurt in de fles en heeft 9
maanden veroudering.

- Les Bulles de Pabus ( Rosé )
Is een Crémant de Bordeaux, gemaakt volgens de “ méthode traditionnelle “ op basis van Merlot
en Cabernet Franc, die eveneens met de hand geoogst worden. De schuimvorming gebeurt in de
fles en heeft 9 maanden veroudering.
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