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DAVIDE I Languedoc 
Paul Cooreman

lDAVIDE Blanc - VdP d'Oc 2017 6 0,75 6,85 6,23

70% Sauvignon

20% Chardonnay

10% Colombard

lDAVIDE Rouge - VdP d'Oc 2016 6 0,75 6,85 6,23

35% Merlot

45% Syrah

20% Carignan (stokken van 

70 jaar oud)

Aroma van lindebloesem, pompelmoes 

en limoenzeste.  2017 is een reuzejaar 

waardoor de trots aanwezige Sauvignon 

zachtjes wordt toegedekt met een 

discrete, mollige Chardonnay.  

Licht kruidig karakter en vooral fruit 

gerelateerd.  Het accent “kracht” gingen 

we opzoeken in een zeventig jaar oude 

wijngaard in de Hérault beplant met 70 

jaar oude stokken 

Carignan.

“Davide” is één van onze eigen creaties bestaande uit 
een witte en een rode “easy-drinking-wijn" waar we 
letterlijk grote kwaliteit willen brengen aan kleine prijs.  

"Zeer goed en niet duur" was ooit de vraag van een klant die jaarlijks een aanzienlijk 
aantal flessen kocht.  Dit cliché bracht ons op het idee zelf een wijn te blenden met net 
dat beetje meer.  Onze wijn "DAVIDE" is zelfs nog een stapje verder.  Binnen de 
Languedoc gaan we op zoek naar topkwaliteit bulkwijnen, of wijnen waar grootafnemers 
geen intresse in hebben (te duur).  

De laatste jaren heeft de natuur ons een flinke duw in de rug gegeven. 
Vooral de droogte van de laatste jaren, maar ook de vorst van 22 april 2017 heeft ons 
geholpen zeer mooie wijnen te vinden.  Gezien de wrakprijs voor mega afnemers niet 
meer aantrekkelijk is, hebben we momenteel een keuze aan uitzonderlijke wijnen wat de 
kwaliteit van onze DAVIDE ten goede komt.  

Informatief: 

De gemiddelde verkoopprijs door de individuele producenten bedraagt voor 
een fles witte Davide 9.97 € en voor een fles rode Davide 13.24 € inclusief BTW. 

Ontdekking tijdens de vakbeurs Horeca-Expo 2016 (nov 2016).

Vijf dagen na elkaar werden sommeliers en restaurateurs bij het verlaten van de 
beurs gevraagd welk product hen het meest was bijgebleven. Davide stond het 
hoogst geciteerd in de lijst en was bovendien de laagst geprijsde wijn onder de 

Het label “Davide”

Het etiket “Davide” is een ontwerp van singer-song writer “Davide”. Ze 
tekende deze klaproos op haar veertiende.  Momenteel studeert ze Jazz-
zang aan het conservatorium Artez te Zwolle (NL) waar ze samen met haar 
band de groep “Davide” oprichtte.  www.davidemusic.com
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