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Ch. Vieux Maillet  
 

 
Millésime :     2008  

 

Appellatie :     AOC Pomerol  

 

Domein :    Château Vieux Maillet 

 
Château Vieux Maillet bevindt zich aan de zuid-oost kant van het plateau 

van Pomerol. Griet Van Malderen, afkomstig uit Buggenhout en een telg 

van de onderneming Ontex, maakte de droom van haar vader – een 

fervent wijnliefhebber – waar met de aankoop van Château Vieux Maillet in 

de gemeente Pomerol. Diep in de grond ligt een zeldzaam voorkomende 

ijzerhoudende strook die een fijne smaak geeft aan de wijn. Een 

eigenschap die Vieux Maillet deelt met onder andere het welbekende 

Château Petrus.  

 

Oppervlakte :   8.65 ha 

 

Druivensoorten :    90% Merlot 

     10% Cabernet Franc 
 

Gemiddelde leeftijd van de  28 jaar 

wijnstokken :  

 

Bodem :    leem, zanderig leem met een ijzerhoudende strook 

 

Rijping : 12 à 15 maand op eik (90% nieuw/10% vaten van 1 jaar)

    

 

Alcohol Percentage:  13.5%  

 

 

 

Wine Spectator:    89/100 

 

“Ripe and fleshy, with delicious core of raspberry, damson plum and cherry compote, woven with 

dusty tobacco and cocoa notes. The finish is long and stylish. Solid. Merlot and Cabernet Franc.” JM 

(Issue Web Only 2011) 
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Ch. Vieux Maillet  
 

 
Millésime :     2008  

 

Appellation :     AOC Pomerol  

 

Domaine :    Château Vieux Maillet 

 

Superficie :    8.65 ha 

 

Cépages :     90% Merlot 

     10% Cabernet Franc 
 

Âge moyen en vignes :   28 ans 

 

Sol :     argileux, sableux sur sous-sol riche en fer  

 

Elevage : 12 à 15 mois en barriques de chêne 

français  (90% neuf/10% de 1 vin) 
 

Taux d’alcool:   13.5%  

 

Wine Spectator:    89/100 

 
“Ripe and fleshy, with delicious core of raspberry, damson plum and cherry compote, woven with 

dusty tobacco and cocoa notes. The finish is long and stylish. Solid. Merlot and Cabernet Franc.” JM 
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