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Met een vader als wijnboer in Chablis was Philippe Goulley niettemin een relatieve buitenstaander 
toen hij in rond 1990 in de wijnbouw stapte. Hij start dan zijn eigen domein, wat hem de 
mogelijkheid geeft zijn eigen weg te gaan. Hij gelooft dat ondanks alle risico’s in dit noordelijk 
gelegen gebied biologisch werken de enige wijze is om het bijzondere terroir van de wijngaarden 
van Chablis in de wijn te kunnen uitdrukken. Hij staat daar heel lang behoorlijk alleen in, hoewel 
recent schoorvoetend ook anderen in Chablis het natuurlijk werken hebben ontdekken.  
 
De wijngaarden liggen verspreid over de twintig dorpen die samen de Chablis-wijngaard vormen. 
Het domein voert de appellations Fourchaume, Montmains en Mont de Milieu met Petits Chablis, 
Chablis en Chablis 1er Cru. 
 
Zijn wijnen zijn van een uitstekende kwaliteit en worden daarom -ook in het buitenland en met 
name Engeland- breed gewaardeerd. Philippe heeft daarom nauwelijks voorraad, we krijgen 
jaarlijks een gelimiteerd volume toegekend.  
Desalniettemin is hij een bescheiden, rustige man. Gevraagd naar het waarom van hun succes zegt 
hij: 'Als onze wijnen een goede reputatie hebben verworven, is het vooral dankzij hun mineraliteit, 
hun zuiverheid en hun levendigheid. Zoals de echte Chablis van weleer.'  
 

100% Chardonnay van vier percelen gelegen op de beste hellingen van de Chablis, in het dorp La 
Chapelle Vaupelteigne. De kalkrijke steenachtige bodem zorgt voor een kracht in de wijn, de klei 
draagt bij aan de subtiliteit.  
 
Terroir: ‘Kimmeridgien’ bodem, een mengsel van kalk, klei en fossiele oesterschelpen. Deze 
bodemsoort zorgt voor het specifieke karakter van Chablis (en ook van Champagne).  
 
Opvoeding op de fijne lies gedurende 9 maanden op temperatuur gecontroleerde inox vaten. De 
fijne lies draagt bij aan de complexiteit van de wijn en de breedte van de smaak.  
 
Proefnotitie:  

Een prachtig glas, sappig en aangenaam. Een open en genereuze neus met tonen van rode appel en 
ananas. De smaak is vuurstenig, vol en mineralig met diepte. Een wijn met lengte en een 
geroosterde, amandelachtige afdronk. Geef de wijn lucht om zijn pracht en nuances te tonen.  

 
 


