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Volgens de geschiedenis moeten er op La Gravette al in 
het begin van de 17e eeuw druiven gestaan hebben.  
In 1978 besloten Jean-Pierre et Josiane Orosquette zich 
in het zuiden van Frankrijk in de Minervois streek te 
vestigen. De Languedoc, toen bekend stond als 
 “de wijnschuur van Frankrijk” bracht dikwijls wijnen 
voort van matige kwaliteit omdat hoge productie 
prioriteit had. Echter, Jean-Pierre en Josiane, beide 
afkomstig uit families van wijnbouwers, waren er van 
het begin af aan van overtuigd dat ook in dit gebied 
kwaliteit uiteindelijk belangrijker zou worden dan 
kwantiteit. De afgelopen jaren werd er veel 
geïnvesteerd om minder maar beter te produceren.  
Een moderne bottellijn, een cave die in perfecte conditie 
verkeerd, waar oude en nieuwe vinificatie technieken 
samengaan. De wijngaarden, tegenwoordig ruim 100 hectare, liggen er smetteloos bij en zijn 
prioriteit no. 1. Want ondanks alle moderne voorzieningen blijft de filosofie van de familie: 
“ de expressie in onze wijn is simpel gezegd dat wat wij ons hebben ingebeeld in de 

wijngaard aan het begin van het seizoen, tijdens de ontwikkeling en het rijpen van onze 

druiven”. Alleen met gezonde, goede druiven is dat mogelijk. 
 

     

 
 
 
 
 
 

 

 

Rosé 
 

Cinsault (60%) 
Grenache (40%) 

maken deze rosé 
tot een frivole 
wijn met veel 
fruit. Lekker 

sappig en vlezig, 
met tonen van 

frambozen, lichte 
kruiderij en een 
zachte smaak. 
Een lekkere 

doordrinker met 
veel frisheid bij 
o.a. spaghetti, 
lichte vis/vlees- 

gerechten 

Blanc 
 

Sauvignon en 
Chardonnay (60%) 

met Chasan en 
Ariloba (40%) 

zorgen voor zacht 
wit fruit in geur 
en smaak. Rond, 

sappig en 
mondvullend. 

 
Prima aperitief, 
bij lichte en 
eenvoudige 

voorgerechten 

Rouge 
 

Merlot (40%) 
Syrah (30%) 
Caladoc (30%) 

Zijn de basis voor 
deze eigenzinnige 
wijn voor alledag. 

Rood fruit, 
kruidig zoals een 
Languedoc moet 
zijn en smaakvol. 
Prima bij kip, 
vleeswaren of 
een harde kaas 

Merlot 
 
Karakteristieke 
Merlot met veel 
kleur, lekker rood 

fruit en  een 
sappige smaak. 
Eigenwijs van 

karakter, een wijn 
met een “bite” 

waar het 
Zuidfranse 

karakter goed tot 
z’n recht komt. 

Prima glas bij een   
amuse, 

vleesgerechten 
met een 

(kruidige) saus 

Chardonnay 
 

Geen “overdone” 
Chardonnay uit 

een warm 
klimaat maar 

vooral een slanke 
wijn met frisheid, 

elegantie en  
mineralen die 

uitnodigt tot een 
2e glas. 

Lekker bij een 
amuse, een lichte 

salade of  
visgerechtje. 

 

La Gravette: eerlijke wijnen voor een betaalbare prijs! 


