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Vinresa Sancerre/Pouilly Fumé och Chablis/Irancy 

Datum: onsdag 29 maj till söndag 2 juni 2019 

Grupp: Björn Bryde 

Antal: 26 personer  

Program 

Onsdag 29 maj: Ankomst till Paris 

12.15 Vi träffas på Paris/Charles de Gaulle-flygplatsen, terminal 1, nivå ”departure”, exit 20. 

Transfer till Sancerre (cirka 3 timmar).  

Vi äter ingen lunch tillsammans denna dag. Men vi gör en paus på vägen då det finns möjlighet att 
köpa smörgås (eller så äter ni en smörgås innan vi träffas). 

16.00 Besök i Pouilly-Fumé (Tracy) 
Vi besöker Comte Henry d'Assay och hans hustru Corinne d’Assay på vackra Château de Tracy. De 
grundade 2016 en liten négoce-firma, specialiserad på druvan sauvignon blanc. Vi får en intressant 
provning av sauvignon blanc från olika terroirer, bl.a. Pouilly Fumé naturligtvis. 
 
Därefter incheckning på Hotel Panoramic i Sancerre. Hotellet gör skäl för namnet. Det ligger högst 
upp i byn med en fantastisk utsikt över vingårdarna. 

Middag på stjärnkrogen La Tour i Sancerre.  

Torsdag 30 maj: Sancerre 

09.00 Avfärd från hotellet. 

09.30 Vi besöker den välrenommerade Domaine Henri Bourgeois i lilla byn Chavignol. Provningen 
efter besöket kommer att visa exempel på sauvignon blanc-druvans mångsidighet. Den kan t ex 
ibland vara förvånansvärt lagringsduglig. Vi får även tillfället att ta en promenad i vingården för att 
inspektera vinrankorna och förundras över de branta sluttningarna. 
 
Chavignol är känd för sin runda lilla getost, le crottin de chavignol och den kommer vi att få 
provsmaka under provningen. 

Vi åker sedan vidare till lilla byn Thaimeny. 

Besök och casse croute vigneron hos Domaine Eric Louis, Thaimeny-Sancerre 

Familjeegendom med mark i Sancerre, Pouilly-Fumé, Menetou-Salon och Quincy. Totalt har man 32 
hektar. Vi provar igenom sortimentet tillsammans med en lunch bestående av goda charkuterier och 
ostar 
 
Eftermiddagsbesök att konfirmeras. 
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Sen eftermiddag är vi tillbaka på hotellet i Sancerre. Lite fri tid och sedan träffas vi för gemensam 
middag på Auberge Joseph Mellot  
 
Fredag 31 maj: Irancy/Chablis 

Transport från Sancerre till Chablis på morgonen. 

Färden går genom den vackra franska landsbygden, på landsvägar, genom små städer. Det är en resa 
på 120 kilometer. 

09.00 Avfärd från hotellet (med bagage!) 

11.00 Besök Domaine Benoit CANTIN, Irancy 

Den lilla byn Irancy är känd för sina eleganta pinot noir-viner. Domaine Cantin odlar nästan 
uteslutande denna druva men också 10 % av den mer ovanliga césar. Familjen har 15 hektar. 

Lunch på Le Soufflot, en trevlig bistro i Irancy, Vinlistan är exceptionell och vi kommer att kunna 
prova många olika intressanta viner från trakten. 

15.30 Besök hos Domaine Courtault & Michelet i Lignorelles 

Stéphanie Courtault började jobba på familjens egendom i Chablis, Domaine Jean-Claude Courtault, 
för några år sedan. Nu driver hon dessutom en liten verksamhet tillsammans med sin man Vincent 
Michelet. 

Därefter åker vi mot lilla staden Chablis. Sen eftermiddag checkar vi in på vårt hotell, trevliga 
Hostellerie des Clos. Här ska vi bo i två nätter.  

Vi installerar oss på våra rum och träffas lite senare på Restaurant Au Fil du Zinc i Chablis. Maten är 
fransk men inspirerad av det japanska köket. Vi äter en menu dégustation med utvalda viner. 

Lördag 1 juni: Chablis 

Vingårdsbesök i Chablis. 

09.30 Avfärd från hotellet. 

10.00 Besök Domaine Céline & Frédéric Gueguen i Préhy är en ganska nystartad egendom som 
drivs av ett ambitiöst ungt par. Céline är dotter till välkände Jean-Marc Brocard. 

12.00 Besök och lunch på Château de Béru. Detta är något så ovanligt som ett slott i Chablis. Det 
har varit i samma familjs ägo i 400 år. Under phylloxerans härjningar i slutet av 1800-talet försvann 
slottets vingårdar helt och hållet och de återplanterades inte förrän på 1980-talet. Appellationerna 
är Chablis och Chablis Premier Cru.  

Eftermiddagsbesök hos välkända Domaine William Fèvre. Egendomen ligger mitt inne byn Chablis, 
nära vårt hotell.  

I kväll äter vi en lyxig middag i hotellets utmärkta restaurang.  

Söndag 2 juni 

10.00 Transfer till flygplatsen i Paris. Räkna med cirka 3 ½ timme. Ett toalett- och kaffestopp på 
vägen. 


