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Nicolas Morin heeft als midden dertiger een indrukwekkende staat van dienst. Na de middelbare 
school had hij geen idee wat hij wilde. Zijn vader stuurde hem naar zijn zwager, tonnelier in 
Bordeaux. Daar kreeg hij contacten en interesse in het maken van wijn met als resultaat dat hij in 
2001 begon aan de opleiding vigneron technicien superieur in Beaune. Hij kiest ‘option bio’ omdat 
dit naar zijn idee logisch is. Dan wordt hij chef de culture in Bordeaux, stuurt 50 man aan.  
In 2010 gaat hij naar Australië, Lurton, Kangaroo Island. Hij krijgt daar de verantwoordelijkheid 
voor de wijngaarden en het wijnmaakproces. Terug in Frankrijk werkt hij als chef de culture bij 
biodynamisch wijngoed Domaine de Vougeraie in Bourgogne.  
In 2014 start hij zijn handelshuis, koopt druiven en maakt zijn eigen wijn. Hij is een kei in het 
vinificatieproces en mede dankzij zijn kennis van houten vaten is zijn wijn direct subliem. In de 
kelder werkt hij loepzuiver. Hij gebruikt geen mechanische pompen, alleen zwaartekracht. 
Ongeklaard en ongefilterd met minimaal of geen toegevoegd sufliet. Hij omschrijft zijn wijnen als 
‘natuurwijn’. De volumes zijn gering.  
   
Hij vindt en restaureert een kelder naast de kerk in Nuits-Saint-Georges, investeert in modern 
topmateriaal en koopt nieuwe vaten. Nicolas heeft alle details geperfectioneerd. Omdat hij druiven 
koopt komen de wijnen onder het label Maison Nicolas Morin in plaats van Domaine.   
Nicolas volgt de zijn vrienden waarvan hij druiven koopt op de voet en bepaalt het 
oogstmoment. Hij koopt uitsluitend biologische en biodyamische druiven.  

In 2016 is de oogst als gevolg van het weer dramatisch gering. Hij maakt alleen Bourgogne 
Blanc en Monthelie 1er Cru. Daarom zoekt hij buiten de Bourgogne en vindt in de Rhône 
Grenache en Mourvèdere, die hij naar Nuits-Saint-Georges haalt -uiteraard niets aan het 
toeval overlatend- met koelwagens.  

In 2017, 2018 en 2019 maakt hij naar ons idee legendarische wijnen. In 2019 heeft hij 3 
hectare aaneengesloten wijngaarden kunnen overnemen van een biologische wijnmaker, bij 
het dorpje Mâlain ten westen van Dijon. Een spannende nieuwe ontwikkeling.   

 
100% Chardonnay van perceel direct onder Volnay 1er cru Les Santenots 
Handmatige oogst, selectie van druiven in de kelder – table de tri  
Vergisting en opvoeding op barriques: één nieuw vat, één van drie jaar en 
een feuillette (114L) van vier jaar.  
Geen klaring, geen filtering, 30 mg/l SO2 voor de botteling.  
 
625 flessen in 2018  
 

Proefnotitie:  
Een Meursault in de minerale stijl, open, geconcentreerd met focus op fruit. Jong, elegant, verfijnd 
en subtiel. Enorme concentratie in de smaak, die waaiert langdurig uit in de mond en afdronk. Het 
hout ondersteund de smaak voorbeeldig zonder geur en smaak te overheersen. Complex met 
bewaarpotentie.  


