
La Bastide Saint-Dominique 

Het domein La Bastide Saint-Dominique is gelegen de zuidelijke Rhône, binnen de appellatie 

Châteauneuf-du-Pape. Het domein van de familie Bonnet bestaat sinds de jaren ’70. In deze 

periode kweekte men, zoals gebruikelijk in de Rhônevallei, zowel  fruit, groenten en 

wijndruiven. In 1976 maakten Gérard & Marie-Claude Bonnet de keuze om groenten- en 

fruitteelt achter zich te laten en zich te focussen op wijnbouw. Een goede keuze zo blijkt. Sinds 

1999 kwamen zoon Eric en later ook 

dochter Véronique Bonnet in de zaak. 

Sinds 2011 produceert het volledig BIO. 

Het BIO-label volgde 3 jaar later. Op de 

wijngaarden van het domein vind je met 

andere woorden geen pesticides of 

kunstmeststoffen. 

De wijnstokken van La Bastide-Saint-

Dominique groeien op diverse 

ondergronden binnen diverse 

appellaties: zand, klei & kiezel voor de 

IGP Méditerrannée, zand & kalkrijke 

kleigronden bedekt met de typische rolkeien in Côtes du Rhône; rode klei en rolkeien voor de 

Côtes du Rhône Villages, kalkrijke kleigronden in Cairanne, en mergel en rolkeien in 

Châteauneuf-du-Pape. De diversiteit in ondergrond en appellaties mag dan groot zijn, toch is 

er ook 1 constante: de leeftijd van de 

wijnstokken. Allemaal ‘vieilles vignes’ 

of oude wijnstokken die zorgen voor 

lagere rendementen en volle, 

geconcentreerde wijnen. 

In de fermentatiezaal installeerde 

wijnbouwer Eric Bonnet moderne 

installaties die toelaten om volgens 

de meest recente technieken wijn te 

maken. Druiven die bij de oogst 

binnenkomen worden minutieus 

getrieerd en ontdaan van steeltjes en 

onzuiverheden. Alle verschillende druivensoorten (of cépages) van de verschillende terroirs 

gisten in aparte ‘cuves’. Dit zorgt er onder andere voor dat de terroirexpressie niet verloren 

gaat en er op een ideale manier geassembleerd kan worden. 

 

  



Wij hebben volgende wijnen van La Bastide Saint-Dominique in ons assortiment: 

IGP Méditerranée: 

- Rosé Centifolia   € 6,50 

- Roussanne:    € 7,05 

- Grenache vieilles vignes:  € 7,65 

Côtes du Rhône: 

- Côtes du Rhône   € 8,95 

- Cuvée Jules Rochebonne,  € 29,85 

(Magnum: 1,5 liter) 

Cairanne: 

- Cairanne:    € 12,45 

Chateauneuf du Pape: 

- Châteauneuf-du-Pape rouge: € 24,55 

(0,75 liter) 

- Châteauneuf-du-Pape rouge: € 59,95 

(Magnum: 1, 5 liter in houten kist) 

 

In de reeks ‘Réserve Saint-Dominique’ hebben we volgende schitterende wijn in ons aanbod: 

- Vacqueyras    € 14,35 

- Lirac      € 15,50 

 


