
BEAU MARAIS
Wijndomein in de kijker

Je moet maar zot zijn. En in een Mijndomein een Wijndomein willen starten.

We bevinden ons in Beringen, een middelgroot stadje in het westen van Limburg, vooral 
bekend door een rijk mijnverleden. Maar dat is buiten Andries Schepers gerekend. Want 
het was Andries die -vergezeld van zijn vrouw Elisa en geïnspireerd door zijn al even 
impulsieve ouders- wijngaarden in Beverlo en Koersel plantte.  

Er ging een hobby-wijngaard in het Franse Normandië aan vooraf. Er werden cursussen 
gevolgd en stages doorlopen. Er werd stevig geëxperimenteerd. En geïnvesteerd ook. 
Team Schepers nam een oenologe uit Champagne in de arm die een avontuur in België 
wel zag zitten. Met vallen en opstaan kregen Andries & Co het wijnmaken in de vingers.

In 2014 verwierf Beringen zijn eerste professionele wijngaard, toch redelijk noordelijk 
in Limburg. Een volkomen onzinnige uitdaging dachten velen. Fout. Want beide lapjes 
wijngaard -we praten hier over een kleine 1.5 hectare- liggen echter zéér beschut en op de 
sterk ijzerhoudende zandgronden op een onderlaag van klei blijken chardonnay, pinot noir 
en pinot meunier uitstekend te gedijen. En ja, dat zijn inderdaad dé rassen uit de regio’s 
Champagne en Bourgogne. Mooie rassen.

Het geheim van de chef(s)? De natuur. Er wordt niet gerommeld in wijngaard en kelder. 
Rare stofjes zijn niet welkom. Lage rendementen zorgen voor een bijzonder goede 
kwaliteit. Dat laatste maakt de wijnen tevens exclusief, ze zijn immers maar beperkt 
leverbaar. Ook na het persen gaat er niets verloren: de persresten worden in Normandië 
uitgestookt tot een op een zachte grappa lijkende eau-de-vie en een rijke, kruidige gin. 
Beestjes uit de bossen en weiden rondom het domein sieren de etiketten. De natuur dus.

En nee, er wordt niet aan uitbreiden gedacht. Want wat goed is, moet je zo houden.

Een typisch aroma van rood fruit door 
Pinot Noir en Pinot Meunier primeert in de 
neus en wordt gevolgd door een vleugje 
citrus van de Chardonnay, aangevuld met 
een bescheiden hint van vanille.   Een 
lichtvoetige, zeer zachte eau-de-vie, 
perfect om de maaltijd mee af te sluiten.

De aroma’s van de druiven geven een 
sensuele gin die mooi combineert met een 
Mediterranean tonic, een gevolg van een 
huwelijk van zuiderse én inheemse kruiden. 
Werk uw gin tonic af met wat verse rode 
en zwarte besjes of doormidden gesneden 
druifjes.

Gin  
Ceci n’est pas un Gin 

Grappa 
Ceci n’est pas un Grappa
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La Chouette de Beau Marais
Blanc de Noirs 
Druivenrassen: Pinot Noir en 
Pinot Meunier

Pas Noir
Blanc de Noirs
Druivenrassen: 100% Pinot Noir

Le Loup de Beau Marais
Druivenrassen: Pinot Gris en Zweigelt

Le Lapin de Beau Marais
Druivenrassen: Chardonnay, Pinot 
Gris, Zweigelt en Pinot Blanc.

Gemaakt volgens de méthode traditionnelle 
op gebruikte vaten van eik. De wijn is niet 
gefilterd. Een mooie mousserende wijn met 
fruit en body die als aperitief geschonken 
kan worden maar ook kracht heeft om een 
maaltijd te begeleiden.

Een gevalletje apart deze witte wijn van de 
blauwe Pinot Noir. Heerlijk fruit met een 
piepklein vleugje vanille dankzij een korte 
rijping van 3 maanden op eiken.

Zeer herkenbaar Pinot Gris fruit -citrus, 
perzik- is opgefrist een heel klein 
percentage Zweigelt. Een korte opvoeding 
op barriques van 7 maanden geeft de wijn 
een rijke body mee.

De Chardonnay geeft kracht, de Pinot Gris 
een sappige levendigheid, de Zweigelt 
verfrissing en de Pinot Blanc een extra 
dosis fruitigheid. Oude barriques zorgen 
voor een delicate houttoets. Een écht 
smaakbommeke!

Dieu Merci de Beau Marais
Druivenrassen: Chardonnay, 
Pinot Noir en Pinot Meunier

Een goddelijke wijn met een enorme 
complexiteit. Verschillende jaargangen, 
verschillende vinificatieprocessen én 
opvoeding op oude barriques smelten 
samen tot een weelderig smakenpallet.

Heerlijk fruitige rosé dankzij een 
temperatuurgecontroleerde vergisting. 
Sappige tonen van rode besjes, kersen en 
krieken met een verfrissend zuurtje in de 
mond.

Les Hirondelles 
de Beau Marais
Druivenrassen: 100% Zweigelt 
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