
 

Próximo Mês – Tema: Pinot Noir no Velho Mundo. 
 

Clube 50  Clube 90  Clube 130 
L’Ile de Beaute  Prendo  Hautes Côtes de Nuits 

Tinto – 2011  Tinto – 2009  Tinto – 2011 
François Labet  Elena Walch  Dom.Antonin Guyon 

França – Córsega  Itália – Alto Adige  França – Borgonha 
Decanter  Decanter  Decanter 

De R$66,50 por R$58,00  De R$107,70 por R$98,00  De R$162,00 por R$140,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 31/10/13. 
 

 

CClluubb
ee   

 

Outubro 2013 

 
Vinho Cuvée des Princes d’Orange Safra 2009 
Produtor Dom.Christian Bonfils País França 
Tipo Tinto Seco Região Vale du Rhône 
Volume 750ml Sub.reg Côtes du Rhône 
Uvas Grenache 50%, Syrah 40%, Mourvèdre 10%. Álcool 14% 
Importadora Galeria do Vinho Valor De R$73,00 

Por R$58,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 15° Consumir até 2017 

 
 

Histórico 

 
Empresa familiar localizada aos pés do Mont Ventoux e Dentelles de Montmirail, no 
coração da AOC Côtes du Rhône (Sul da França). A família Bonfils se dedica ao cultivo da 
vinha desde o século XVII. Atualmente, a direção da vinícola está nas mãos de Christian 
Bonfils (5ª geração), ele completou seus estudos técnicos na Borgonha, onde adquiriu 
vasta experiência não só em termos de viticultura, mas também de enologia. Por fim 
casou-se com Cathy, uma “bourguignonne”, com a qual retornou para a cidade de Sablet 
afim de substituir seu pai no comando dos vinhedos (50 hectares divididos em 06 AOCs), 
formando mais de 120 parcelas plantadas com 16 castas diferentes. 
 
Em uma região onde a tradição e a arte de mesclar diferentes castas e expressões 
minerais dos solos estão diretamente ligados à experiência do vinicultor, é na elaboração 
dos vinhos que Christian mostra seu talento. 
 
Os vinhos, que também levam o rótulo de Domaine de Boissan, são marcados por um fino 
caráter frutado cheio de frescor e equilíbrio. Os vinhedos estão em conversão para 
viticultura orgânica desde 2008. 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Cada casta foi colhida manualmente em vários vinhedos próprios. Após a 

seleção e o desengace, as castas foram misturadas e enviadas para 
tanques de cimento onde ocorreu a fermentação alcoólica com leveduras 
selvagens. Em seguida, o vinho foi transferido para grandes barris de 
madeira velha, onde permaneceu por 08 meses. Finalmente, o vinho foi 
trasfegado, estabilizado e engarrafado. Foram produzidas apenas 08 mil 
garrafas !!! 

 
Visual: Rubi pleno sem traços violáceos. Apresenta intensidade média alta e 

densidade média. Sem halo de evolução. 
 
Olfativo: Boa amplitude aromática, com destaque para as frutas vermelhas e 

pretas passadas (ameixa, mirtilo, cereja), especiarias (cravo, zimbro, anis 
estrelado), mineral (pedra ardósia, granito). Num segundo momento 
surgem aromas de azeitonas pretas e ervas secas. 

 
Gustativo: Bom volume de boca, com acidez, álcool e taninos ainda presentes e 

equilibrados. Apresenta corpo médio para maior, bem seco e com ligeiro 
amargor final. Persistência longa e intensidade alta, um vinho de estilo 
mais masculino. Os aromas de boca não confirmam o nariz, com destaque 
para os terrosos, animais (couro velho, caça), herbáceos e algo de 
almíscar. A passagem por madeira é marcada pelos aromas de serragem, 
chão de tabuas e madeira velha. Bem estruturado. 

 
Combinação: Sem dúvida, este vinho pede comida. Recomendo os cortes bovinos em 

molhos marrons ou de ervas. Frango caipira, Galinha d’Angola e Coq au 
Vin também são ótimas pedidas. Cogumelos selvagens com ervas ou em 
risotos e pratos à base de legumes (Ratatouille, Caponata) combinam 
bem. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Este vinho é feito por um produtor minúsculo que utiliza técnicas antigas com o mínimo 
de interferência possível. Ele é um excelente exemplo do que a região é capaz de fazer 
em matéria de vinhos para o dia a dia, sem perder a característica local e a tradição. 
 


