
B&B CHARMANT

anguedoc är numera ett av de ”hetaste” vindistrikten i Frankrike. Det är till ytan världens 
största och har tidigare varit känt som producent av enkla bordsviner. Idag är denna region en 
av de allra mest dynamiska, inte bara i Frankrike utan i hela världen. Här finns många nya, 
unga, ambitiösa och framåtsträvande vinproducenter. Ett modernt miljötänk i kombination 
med ett friskt och kreativt experimenterande gör att det idag produceras unika och karak-
tärsfulla viner i toppklass här. Och som man fortfarande har råd att köpa! Vinerna smakar 
som bäst när vi gör hembesök och skakar hand med vinmakarna själva. Vi har valt ut några 
av distriktets mest lovande och spännande vingårdar, alla med olika karaktärer. Under denna 
livsnjutarresa kombinerar vi besöken på vingårdarna med restaurangupplevelser där vi smakar 
traktens godaste mat och specialiteter. 

Vi arbetar med en sommelier som lär oss mer om vindistriktet Languedoc, de typiska druvorna 
och deras karaktär.

Ni bor på La Belle Vue, ett litet boutique Chambre d´hôtes i den charmiga byn Neffiés. Huset, 
som är byggt 1857 av ett känd vinfamilj är idag varsamt renoverat och har fem gästrum, alla 
personligt inredda med möbler från epoken och med eget badrum. Ni avnjuter frukostbuffén 
på den stora terassen med en milsvid utsikt över vinfälten, relaxar vid poolen eller tar en drink 
i vardagsrummet. Mer om La Belle Vue här: www.labellevue.se 

Vinerna som ni provar under dagarna går alla att beställa på plats och självklart levereras de 
till dörren hemma.

VÄLKOMNA TILL FYRA DAGAR REN NJUTNING
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DAG 1 

DAG 2

När ni checkat in på era rum så äter vi middag på L’Escampette, Neffiés härliga 
genuina bistro där stämningen alltid är hög och maten vällagad. Så mycket mer 
franskt än så här blir det inte. Här brukar man bli sittande länge, avnjutandes 
 maten, vinet och samtalen. Nilda och José stänger när sista gästen går. Tur att vi 
bara har 150 m hem!

8.30 serveras frukostbuffé

10.00 Vinprovning hos La Belle Vue
Vi provar olika viner tillsammans med grundsmakerna, sött surt salt, beskt och 
umami för att hitta vilka viner som passar till vad och hur smaken förändras på vinet. 
Vi serverar en  noga utvald smakbricka till varje gäst tillsammans med sex olika 
viner som kommer att illustrera hur olika typer av mat påverkar smaken av vin 
och vice versa. Denna provsmakning är en riktig aha-upplevelse för de flesta och en 
mycket uppskattad metod för att lära sig grunderna i att kombinera olika smaker 
tillsammans med vin.

Lunch
Vi promenerar 100 m till Le Verry Table i Neffiés där vi äter lunch. En familje-
ägd restaurang som rankats som en av de bästa i Languedoc. Sebastian och Valerie 
 serverar utsökta menyer till bra priser. 

Vingård 1- Domaine Saint Cecile du Parc
En relativt ny vingård anlagd på gammal mark med 100-åriga vinplantor och en 
stor historia.

Christine Mouton-Bertoli och hennes man Stéphane, köpte gården för 10 år 
sedan och har byggt nytt, byggt till och renoverat i gammal stil, bara med noga 
utvalda material för regionen och vinproduktionen.

Gården som blivit ordentligt uppmärksammad de senaste åren producerar sex 
olika ekologiska viner, alla med fina utmärkelser från vinkritiker. Specialiteten är 
kanske Notes de Franc som är producerad på Cabernet Franc och Sonatina, det här 
är Christines favoritvin. Till det vita vinet, Notes Pures, finns varje år en väntelista, 
så här gäller det att vara ute i god tid.

Att få lyssna till parets berättelser och drömmar förgyller en stor del av besöket. 
Man tar inte miste på deras kärlek och passion till sitt jobb.

Vingård 2- Domaine Savary de Beauregard
Några mil österut ligger denna vingård belägen mitt ute i vinfälten. Med lera- och 
kalkstensjord samt en härlig havsbris skapas här ett mikroklimat som är perfekt för 
vinerna. Får druvorna dessutom bada i solsken så har man de bästa förutsättningarna 
för ett fantastiskt vin. Christophe Savary, som är femte generationens vinbonde på 
gården, förvaltar de traditionella metoderna kombinerat med dagens miljötänk.

Gården är en av de stora producenterna av vinet Picpoul, en druva som endast 
återfinns i området och som är utsökt tillsammans med ostron och skaldjur.  Här 
produceras välbalanserade och eleganta viner allt från Classics till gårdens Cuvèe 
för mer komplexa smakupplevelser.  

EXEMPEL PÅ PROGRAM
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DAG 3 

DAG 4 

Middag
Vi äter middag på La Belle Vue tillsammans där vi provar två olika vin typer till två 
rätter. Vi kommer att bedöma tillsammans hur vinet och maten påverkar varandra. 
Vi avslutar middagen med tre olika desserttyper och sex olika viner/starkviner - så 
att det blir en twist; några av vinerna smakar förfärligt med en dåligt matchad 
dessert och några viner förhöjer upplevelsen avsevärt! Efterrätten är ibland måltidens 
höjdpunkt och det är därför vi verkligen skall lära oss vilket vin som passar bäst 
ihop med vilken dessert. 

8.00 frukostbuffé

Vingård 3- Domaine du Vieux Chai
Vi börjar förmiddagen med en åktur genom ett fantastiskt landskap till bergen
bortom Rouqebrune och kommer fram till en underbart liten fin vingård i den lilla 
byn Ceps. Bara byn med sina 50 invånare är värd ett besök, där den ligger på berg-
sluttningen omgiven av vinfält med floden L’Orb nedanför. 

Gården är familjeägd sedan många generationer och drivs idag av två systrar. 
Sophie Jean brukar vara på plats för alla besökare och berättar gärna om sitt liv på 
gården och kärleken till sina viner. De sex olika vinerna tillverkas framför allt av de 
lokala druvorna Grenache Noir, Carignan, Syrah och Cinsault som växer på slutt-
ningarna. Missa inte 1001CEPS och det söta, röda vinet Cartagène! 

Sophie tar oss med oss ut på vinfälten innan vi bjuds in på en härlig lunchbuffé 
bestående av traktens godsaker tillsammans med en underbar vinprovning.

Lunch: äter vi på Domaine Vieux Chai 

Vinprovning på La Belle Vue – Ost och vin i kombination
I likhet med dessert glömmer vi middagsvärdar ibland att hitta ett bra vin för att 
matcha osten vi serverar efter (eller innan!) måltiden. Ostar är ganska komplicerade 
att matcha med vin, särskilt eftersom många oftast vill servera flera olika ostar. Låt 
oss visa dig hur man kan imponera med idéer för servering av ost tillsammans med 
lämplig dryck. Servera inte bara det röda eller vita vinet du serverar med måltiden!

Middag
Vi äter middag på Le Baliverne i grannbyn Caux. Här kan du välja på á la carte 
meny eller deras fantastiskt goda tapas. Restaurangen är känd för sitt samarbete 
med flera fina vingårdar och har ett brett vinsortiment. 

9.00 Frukostbuffé

11.00 Utcheckning

Besök i Pezenas
Här har ni möjlighet att på egen hand strosa runt i Pezenas. Staden där Moliére har 
bott är full av vackra gamla hus och gränder med små charmiga butiker. Här kan 
du ta en fika, titta på folklivet eller ägna dig åt antikvitetsshopping. Pezénas är en av 
Frankrikes mest kända antikbyar. Det finns flera små trevliga lunchrestauranger som 
vi gärna ger dig rekommendationer kring. 
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I priset ingår: boende på La Belle Vue, välkomstdrink, en middag hemma, 4 olika vinprovningar 
(grundsmaker, till middag, till dessert, till ostar) tillsammans med välrenommerad sommelier, besök 
på vingårdarna med vinprovning, en lunch på vingården Domaine Vieux Chai, transporter till och 
från vingårdar och restauranger. Tillkommer kostnader för restaurangbesök. 

Varmt Välkomna!
Yvonne och Micke
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