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WIJNGILDE 27/11/2017

ALBARIÑO : ORBALLO



WAAROM IS DIT MIJN KEUZE

• DE DINGEN DES LEVENS

• GENOT VAN WITTE WIJN : ZALIG ONTSPANNEN - VAAK VERFRISSEND, VERRASSEND, SPEELS

• DOOR SPANJE ANDERS TE LEREN KENNEN

• MIJN LIEFDE VOOR DE STREEK = DE GEBOORTEPLAATS VAN MIJN SCHOONZOON



SPANJE – GALICIË

RIA’S BAIXAS DO



RIAS BAIXAS

 ‘GROEN SPANJE’ 

 HET VAST GESTEENTE VAN VAN GALICIË IS EEN BEDRIEGLIJK, ROZE GEKLEURD GRANIET, MET KLEINE SCHERFJES ZILVER-ZWARTE 

HARS.

 DE GEMIDDELDE HOOGTE IS 500M VANAF DE ZEESPIEGEL MET PIEKEN TOT DE 2000M LANGS DE MIÑO VALLEI DIE DE GRENS 

VORMT  MET PORTUGAL.

 CAMBADOS IS DÉ HOOFDSTAD VAN DE ALBARIÑO

 MILD KLIMAAT :

 VERSCHILT QUA KLIMAAT OPMERKELIJK VAN DE REST VAN SPANJE 

 ZOWEL VERNIEUWDE ALS TOTAAL NIEUWE BODEGAS.

GEKENMERKT DOOR  EEN TOENEMENDE BELANGSTELLING VOOR DE VERSHEID EN KWALITEIT VAN DE DRUIVEN ALS ZE AAN DE 

BODEGA GELEVERD WORDEN.

 VELE HEBBEN HUN PNEUMATISCHE PERSTECHNIEK AANGEPAST : DE RUBBEREN BALLON WORDT NIET LANGER GEVULD MET 

LUCHT MAAR MET WATER – DOOR DE TEMPERATUUR VAN HET WATER AAN TE PASSEN IS MEN VERZEKERD VAN EEN PERFECTE 

KOELING TIJDENS HET PERSEN. HET IS DIÉ AANDACHT VOOR DETAIL WAARDOOR DE RÍAS BAIXAS ZICH ONDERSCHEIDT ALS IETS 

HEEL SPECIAALS.



 ÉÉN VAN DE MEEST TOONAANGEVENDE DO’S VAN SPANJE ALS HET OM WITTE WIJN GAAT – BESTAAT SINDS 1988

 DE DRUIF “ALBARINO” DOMINEERT ER MET EEN AANPLANTING VAN 90%: ALBARIÑO : DÉ DRUIF VAN DE STREEK –

IN PORTUGAL ONDER DE NAAM “ALVARINHO”: HET IS EEN KLEINE DRUIF MET EEN HOOG SUIKERGEHALTE, DIE 

ALS ZE VERBOUWD WORDT IN DE ‘VAL DO SALNES’ KNAPPERIGE WIJNEN MET VEEL FRUIT EN EEN VERFIJNDE 

AROMA GEEFT. IN HET BINNENLAND GEEFT ZE NET ZOVEEL FRUIT MAAR MET EEN MINDER UITGESPROKEN 

AROMA

 MEN WIL ER “DE WITTE WIJN” VAN SPANJE VAN MAKEN , NET ZOALS DE RIOJA DE “RODE WIJN” VAN SPANJE IS

 VOOR VELEN “DE” BESTE WITTE WIJN VAN SPANJE



PROEVEN



BESPREKING

• RIAS BAIXAS – ALBARIÑO

HERKOMST : SPANJE

PRIJS : 7,59 

SPAR (COLRUYTGROEP)

• OPENT OP DISCRETE TONEN VAN JASMIJN, GEEL FRUIT EN BOTER EN GAAT VETJES EN ZACHT OVER DE TONG 

MET EEN HEEL DELICATE FIJNE TINTELING

• DE AFDRONK IS PERFECT DROOG MET EEN KLEINE OPFLAKKERING VAN KWEEPEERBITTER EN EEN LICHTE ZILTE 

ZEETOETS

• ERG GESLAAGD OOGSTJAAR (12,5%)



GUY VAN SEVEREN

• PRESENTATIE

• MIJN GOEST(ING)



DOMAINE DE LA MORDORÉE IN 
TAVEL (FRANCE)



DOMAINE DE LA MORDORÉE IN TAVEL (FRANCE)

• WIJN : CÔTES-DU RHÔNE 2015 14,5% VOL.

• DOMEIN : DOMAINE DE LA MORDORÉE IN TAVEL (FRANCE)

• STREEK : ZUIDELIJKE RHÔNE

• SOORT : BIOLOGISCHE RODE WIJN

• DRUIVEN : GRENACHE, SYRAH, CINSAULT

• PRIJS : € 7,95



DIRK COURTEYN

• PRESENTATIE

• MIJN GOEST(ING)



Château Bessan Ségur 2014

Médoc Cru Bourgeois 





Médoc-gebied
Linkeroever v/d Gironde (±80 km op ±10 km) 

2 zones met eigen appellation: 
- vanaf Bordeaux, de Haut-Médoc
- verder stroomafwaarts, de Médoc

In de Haut-Médoc bezitten 6 entiteiten hun 
eigen appellation (‘absolute top’):
Saint-Estèphe; Pauillac; Saint Julien;
Listrac-Médoc; Moulis en Margaux

De classificatie van 2003, in:
crus bourgeois,
crus bourgeois supérieur, 
crus bourgeois exceptionnel,

werd geannuleerd in 2007

Sinds 2010 enkel nog crus bourgeois du 
Médoc met jaarlijkse selectie; met in de:  
- ‘Sélection Officielle 2014’: 278 Châteaux
- ‘Sélection Officielle 2015’: 271 Châteaux









Château Bessan Ségur 2014

De druivenrassen:

50% Merlot

50% Cabernet Sauvignon



Merlot
Meest voorkomende druif in de 
Bordeaux streek

Heeft soepel en rond karakter en 
heeft veel kleur en aroma's van 
sappig rood fruit, zoals pruimen 
en vijgen

Na enkele jaren op de fles krijgt 
de Merlot vaak ook geroosterde 
toetsen

De naam is afkomstig van de 
gelijkenis met het blauwzwarte 
verenkleed van de merel



Cabernet Sauvignon
De traditionele druif van de 
Bordeaux

Door de optimale rijping en dankzij 
de warmte van de grindhoudende 
grond op de linkeroever,  geeft dit 
druivenras wijnen structuur en 
krachtige tannines

Is diep van kleur en
zeer aromatisch met aroma's van:

 donkere vruchten
 zwarte bessen
 zoethout
 munt

De tannines zijn bevorderlijk voor 
de goede rijpingspotentie

De naam is waarschijnlijk afgeleid 
v/d rode kleur, "carminium" (latijn)



Crus Bourgeois du Médoc

Algemeen:

Aroma's
• Zoethout, kleine rode en donkere vruchten, met 

na rijping een dierlijk aroma en een aroma van 
gebrande koffie

Smaak
• Gestructureerd, robuust en rond

Rijping
• 5 - 20 jaar

Serveertemperatuur
• 15 - 17°C 

https://www.bordeaux.com/be-nl/Ons-terroir/Medoc/Medoc

http://www.crus-bourgeois.com/


Château Bessan Ségur 2014
Wat men zegt over deze wijn:

• Oog:
helder, medium robijnrood, gemiddelde tranen

• Neus (aroma):
ontwikkeld, met geconfituurd fruit en rooktoets

• Smaak:
fruitig, rond en mondvullend met versmolten 
tannines; middellange afdronk

Andere bron:
• aangename wijn met aroma’s van zwart, rijp fruit 

en een kruidige toets en vanilletoets in de 
afdronk

• dankzij de kwaliteitsvolle tanninestructuur krijg 
je een rond en gestructureerd mondgevoel



Château Bessan Ségur 2014
Wat men zegt over deze wijn (vervolg):

Serveertemperatuur
• 17 - 18°C 

Wijn en gerecht:
• pasta: cannelloni, lasagne, spaghetti bolognaise
• vlees: gevogelte, rood vlees (rund, varken, lam), 

wit vlees
• vleesbereidingen: goulash, carpaccio, 

charcuterie
• bereidingen: Gentse waterzooi, moussaka, pizza





Meron
Harry van den Dungen

AH
Aldi
…

310.000
wijnen

https://nl.aldi.be/index.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim2vmh-rjXAhWMLMAKHUGQBscQjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Heijn_(supermarkt)&psig=AOvVaw1esgdMsWxNlNx5tXTI1Lqc&ust=1510573318557274
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi32NWa-MDXAhUHL8AKHerHBqgQjRwIBw&url=http://wibnet.nl/mens/hersenen/5-optische-illusies&psig=AOvVaw1oIJeGP1yyI1HzYflWkWXm&ust=1510847571156722


CV van Harry van de Dungen

38 jaar actief in de wijnwereld

binnen HEMA in 1979 benoemd tot inkoper v/d 
wijnen: op korte tijd kreeg HEMA een 
uitstekende naam voor wijn

stichtte in 1994 MERON, een onderzoekinstituut 
voor wijn: inmiddels het grootste v/d Benelux;
MERON waarborgt in NL de kwaliteit van wijnen 
voor bijna alle grote supermarkten, wijn-
speciaalzaken, importeurs, bottelbedrijven en 
producenten

de laatste jaren ook actief in omringende landen 

in het lab kan de smaak van wijn (aroma’s)
technisch gedetecteerd worden

https://hubrechtduijker.com/2017/06/maandmagazine-juni-2017/

Harry
van den Dungen



Meron

WAT?
 grootste wijnlaboratorium
v/d Benelux
 unieke ondersteuning aan de klant die
wijnen produceert, importeert en/of verkoopt

 analyseert, proeft en verzamelt informatie over alle 
wijnen die de klanten aandragen

 database van ± 310.000 wijnen wereldwijd

 geeft de klant informatie over de kwaliteit v/d wijn op 
chemisch, commercieel en smaaktechnisch gebied



Meron
HOE?

 op iedere wijn worden standaard 12 analyses verricht

 onderzoek i.v.m.:
• de houdbaarheid
• voldoen de meetwaardes aan de geldende appellatie
• voldoet de wijn aan de wettelijke bepalingen

 het merendeel van de wijnen wordt ook 
organoleptisch getest in proefsessies met een 
professioneel proefpanel



Meron
ADVIES

 Meron heeft een adviserende functie:
tijdens besprekingen en/of proefsessies wordt het 
assortiment kritisch doorgenomen om te komen tot een 
optimaal aanbod van de retailer op gebied van 
(constante) kwaliteit, diversiteit en prijs

 Meron heeft een wijninformatiesysteem ontwikkeld 
voor de retailmarkt: dit communicatiesysteem geeft de 
consument in de winkel informatie over bepaalde 
smaakeigenschappen van een wijn



Meron

WIJNPROEVERIJ

 Chemisch onderzoek is geen garantie voor kwaliteit 
én een goede smaak van wijn: daarom heeft Meron
een eigen professioneel proefpanel (halfjaarlijkse 
proefsessies met de klant)

 Het proefpanel bepaalt de smaak-technische
specificatie en legt deze vast: dit laat toe in de tijd terug 
te kijken op de ontwikkelingen v/d wijn en eventueel 
bijsturen waar nodig



Meron
DE SMAAK-TECHNISCHE SPEC-ONDERDELEN:

 KLEUR: de kleurintensiteit wordt aangegeven en 
onderbouwd met een spectrometrische analyse

 GEUR (orthonasale olfactie): beschrijving aanwezige 
geuren op basis van een internationaal erkend model

 BALANS: de verhoudingen van smaakbepalende 
elementen als zuren, suiker en van tannine

 AROMA (retronasale olfactie): de aanwezige aroma’s 
en eventuele off-notes worden geïdentificeerd

 AFDRONK: de afdronk/lengte wordt vastgesteld



Geur en smaak van wijn objectief onderbouwd:

• m.b.v. Proton Transfer Reaction - Massaspectrometrie worden 
de aromacomponenten bepaald en via berekeningen worden 
de aroma’s in een wijn blootgelegd ( “± 85% v/d aroma’s 
kunnen heden technisch bepaald worden” )

• aangevuld met getraind proefpanel

Rapport met 4 onderdelen:

1. Tasting panel (puntenscore van 0-20)

2. Sensory analysis, onderbouwing met smaaksystematiek 
afgeleid v/d internat. methode van WSET-3 (Wine & Spirit 
Education Trust)

3. Off-notes screener: ± 9 veel voorkomende fouten in wijn 
kunnen worden vastgesteld

4. Purchase Quality Control: gebaseerd op statistische data 
(vaststellen of geleverde wijn nog voldoet aan de eerder 
vooraf vastgestelde selectiecriteria)



Meron



Meron



Meron



Meron



Meron





GILLES COLMANT
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D’Arry’s Original
Presented by Gilles COLMANT



• Wijn met een (dubbel) familieverhaal en onze 

“waarneming” hangt ook van onze “brein”, van 

onze beleving af…





Joseph  Frank  d’Arry Chester

Family History
• Established in 1912 by Joseph Osborn

• Joseph’s son Frank joined him on the land and they set about 

acquiring some more vineyards. Joseph Osborn died in 1921 leaving 

full control of the business to Frank.

• d’Arry took full control of the business in 1957 upon Frank’s death 

and in 1959 he launched his own wine label named in honour of his 

mother, Helena d'Arenberg, who died shortly after giving birth to 

him. d’Arry decided to put a red stripe on the label, inspired by 

happy memories of his school days at Prince Alfred College, where 

he wore the crimson-and-white striped school tie.

• d’Arry’s son Chester joined the business in 1984 as Chief 

Winemaker and makes distinctive wines using traditional methods 

both in the vineyard and the winery.



• Uit de Mc Laren Vale, een warme regio ten zuiden van Adelaide. 

• Deze wijn is gemaakt van Shiraz, Grenache druiven. De druiven hebben 12 

tot 21 maanden gerijpt in gebruikte Amerikaans en Frans eikenhouten

vaten. 

• Alcoholpercentage: d'Arry's Original Shiraz Grenache heeft een

alcoholpercentage van 14,5%.

• De druiven werden geplukt in maart en april volgens rijpheid. 1.1 gr/L 

restsuiker - 6.95 Tart Ac - PH 3.5. 



• D'Arenberg d'Arry's Original Shiraz Grenache is een volle, zachte rode wijn 

met veel rijp (rood) fruit, leertonen en zachte tannines. De geur heeft aroma's 

van pruimen, graniet, drop en leer. Mondvullend, stevige smaak en lange 

afdronk…

• Dit is één van de beste prijs/kwaliteitswijnen van d'Arenberg!

• Lekker bij rijke en krachtige gerechten als lam, chili's, stoofpotjes en blauwe 

schimmelkazen



€ 13.28 per fles







RIBERA DEL DUERO
CRIANZA 2012

EL LAGAR DE ISILLA
door

Marc Van Den Steen

Presentatie

Mijn Goest(ing)



Maandag 27 november 2017



SPANJE





STREEK RIBERA DEL DUERO



VALLEI VAN DE DUERO



RIBERA DEL DUERO
Wat is het geheim?

1. De ligging:

850 m boven de zeespiegel waardoor het 
seizoen en de vorstvrije periode kort en 
de nachten koud zijn.



RIBERA DEL DUERO

2. De tempranillo druif heeft op deze 
hoogte een dunne schil en frisse zuren, 
zelfs als ze heel rijp is.



RIBERA DEL DUERO

3. De bodemsamenstelling is een 
schoolvoorbeeld van de ideale 
wijngaardgrond: kalk, klei, rivierslib, 
kwarts en spoorelementen.



WIJNBEREIDING

• Oude methode: Men laat de wijn vele dagen lang in 
open kuipen gisten en de wijn rijpt 10 jaar, voordat hij 
gebotteld en verkocht wordt.

• De moderne methode is iets anders: de wijnen kunnen 
nu redelijk jong gedronken worden (2 à 3 jaar), maar tot 
10 jaar lang worden ze beter.



RIBERA DEL DUERO

•De rode wijnen gaan van de dure pracht 
van de grote GRAN RESERVAS tot 
bescheidener jonge wijnen.

•Wettelijk bepaald minimum 
alcoholpercentage bedraagt 11%



RIBERA DEL DUERO
Nieuwe generatie

•De jóvenes hebben veel fris, 
framboosachtig fruit. Op dronk reeds 8 
maanden na de oogst.

•De crianzas hebben een elegante, 
donkere kruidigheid. Op dronk na 3 jaar.



RIBERA DEL DUERO
DRUIVENSOORTEN

•De belangrijkste druif van de Ribera del 
Duero, en tevens de enige “aanbevolen”, is 
de TINTO FINO. Dit is de plaatselijke variant 
van de TEMPRANILLO.

•Deze druif beslaat 85% van het totale 
wijngaardareaal



HET KLIMAAT

•Spaanse binnenland: in de Duero vallei een 
mix van continentaal en gematigd-
mediterraan: meestal warm en droog met 
bescheiden tot weinig neerslag (430 tot 580 
mm) en hete, droge zomers (2.200 uren 
zon)



RIBERA DEL DUERO
TERROIR

•Bodemsamenstelling: zand, klei, mergel, 
kalksteen, kalk.

•De wijngaarden volgen de loop van de 
Duero, van de grens met Soria, door het 
zuidelijk gedeelte van Burgos tot in 
Valladolid



RIBERA DEL DUERO
TOPNAMEN

•ALIÓN

•AALTO

•PINGUS

•PESQUERA

•HACIENDA MONASTERIO





RIBERA DEL DUERO

CRIANZA 2012

EL LAGAR DE ISILLA



EL LAGAR DE ISILLA CRIANZA 2012

• Origine: RIBERA DEL DUERO

• Productie: 48.000 flessen / jaar

• Druivensoort: 100% TEMPRANILLO (Tinto Fino)

• Rijping: 14 maanden in nieuwe Amerikaanse en Franse eiken 
vaten.

• Gastronomie: geroosterd rood vlees en wild.



WAT NU ???



PROEVEN !!!
Salud.



Dank u en geniet 
van deze 
uitstekende 
Spaanse wijn !



GRACIAS



HERMAN BRACKENIER CHRIS CANSSE
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Côtes du Rhône
Plan de Dieu 2015



Plan de Dieu 2015 (1)

Het productiegebied strekt zich lang en smal uit langs 
de oevers van de Rhône en is zo'n 200 km lang. 

Mede daardoor kunnen de Côtes du Rhône-wijnen 
sterk van elkaar verschillen voor wat betreft kleur, 
smaak en productiewijze. 

Het gebied wordt in het noorden begrensd 
door Vienne en in het zuiden door de Middellandse 
zee. 
Voorheen werd de grens bij Avignon gelegd, maar 
sinds enkele jaren worden ook de wijngebieden 
tussen Avignon en de Middellandse zee tot deze 
wijnstreek gerekend. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vienne_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avignon


Plan de Dieu 2015 (2)

Men onderscheidt een noordelijk en 
zuidelijk Rhônegebied. 

Het noordelijke gebied, strekt zich uit 
van Vienne tot net voorbij Valence. 
De wijngaarden liggen vrijwel allemaal op 
de westelijke oever met uitzondering van 
Hermitage en Crozes-Hermitage. 
Het Rhônedal is hier smal en de hellingen 
waarop de wijngaarden liggen zijn steil. 

Het zuidelijke gebied ligt hier ten zuiden van 
en strekt zich uit tot aan de Middellandse 
zee. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vienne_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valence_(Dr%C3%B4me)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee


Plan de Dieu 2015 Terroir:

Wijngaard:

De appellation strekt zich uit over de 

gemeenten Camaret-sur-Aigues, 

Jonquières,Travaillan en Violès in het 

departement 

Juist het feit dat de druiven hier op een vlakte 

groeien en niet op de terrassen en hellingen 

van de omliggende Dentelles, geeft de wijnen 

van 'de Goddelijke Vlakte' een eigen karakter. 

De beruchte mistral-winden hebben hier veel 

meer vrij spel dan in de andere wijngaarden, 

waardoor de rijping van de druiven wat 

vertraagd wordt en wijnen een pittiger structuur 

hebben.

Vaucluse



Plan de Dieu 2015 Bodemgesteldheid

Bodemgesteldheid:
Een uitgestrekt alluviaal terras met een laag kalkhoudend grind uit het quartaire tijdperk. Het grind ligt 
op blauwe klei uit het plioceen of op zandsteenhoudende kobaltkalk waarlangs vocht kan opstijgen dat 
ervoor zorgt dat de druiven tijdens de droge zomerperiode relatief goed gevoed worden.

Productie
Omvang:
Maximaal potentieel1.500 ha wijngaarden met een opbrengst van 60.000hl
Daarvan waren er in 2016 1.054 ha met wijnstokken beplant. De productie bedroeg 40.900 hl met een 
gemiddeld rendement van 39 hl/ha.

Klimaat :
klassiek mediterraan type onder invloed van 
de mistral.



Plan de Dieu 2015
Het AOC decreet

Met het decreet van 25 augustus 2005 werd de wijngaard tot Côtes du Rhône Villages

met geografische herkomst verheven.De erkenning geldt enkel voor rode wijnen.

Het alcoholpercentage moet minsten 12,5% bedragen

De opbrengst mag maximaal 42 hl per hectare opleveren

De druivenrassen voor de rode wijnen zijn :Grenache ( minimum 50%),Syrah en /of Mourvèdre ( 

minimum 20%)

Toegelaten andere druivenrassen ( cinsault, carignan…) zijn deze van de Côtes du Rhône 

Villages voor max 20%



4 generaties wijnmakers. Het domein wordt geleid door Bernard Latour
en zijn vrouw Marie-France en hun zonen Julien en Emilien.

Plan de Dieu 2015 (1)



Plan de Dieu 2015 Domaine L’Espigouette

Domaine l’Espigouette

De 3 wijngaarden van Domaine de L’Espigouette liggen in de gemeenten 

Camaret-sur-Aygues en Travaillon en hebben een oppervlakte van respectievelijk 

7,  5 en 2,5 hectaren.

Totale productie/jaar : ong. 30500 hl

Gemiddelde jaaropbrengst : 32hl/ha  

Wijn Plan de Dieu 2015

Druiven : 75% Grenache, 20% Syrah en 5% Mourvèdre

Deze wijn wordt gemaakt van oude wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 

45 jaar en hebben een klein rendement, met als gevolg  een goede concentratie in 

de bessen en druiven van hoge kwaliteit.  Na de vergisting wordt de wijn 12 tot 18 

maanden in betonnen vaten bewaard, voordat de wijn gebotteld wordt. 



Plan de Dieu 2015 (2)



Plan de Dieu degustatie fiche

• PROEVEN 

• Kleur

• Mooie dieprode kleur met paarse tinten.
De wijn is helder en briljant

• Neus

De neus is zeer open, expressief
In eerste instantie ruik je vooral wat zachte kruiden (nootmuskaat, laurier,kaneel ) en vers donker 
fruit, maar na een beetje lucht smelten deze mooi samen tot een aangenaam subtiele zwoelheid.
Na walsen is de geur nog zoeter : rijpe braambessen, vleugje karamel en een beetje vanille.

De sappige volheid die je bij een dergelijke geur verwacht, is in de aanzet zeker aanwezig, maar al 
snel breken daar verrassend goede zuren doorheen die de wijn een prettige lichtvoetigheid geven. 
In de afdronk laten pittige tannines nog even hun tanden zien. Heerlijk bij langzaam gegaard 
lamsvlees

• Smaak

De aanval op de mond is soepel en rond.

• De tannines zijn goed aanwezig en kenmerkend voor deze vintage. De aroma's zijn die van de neus 
en bevestigen de eerste indruk. Een aangename wijn die 2 à 3 jaar in de kelder kan wachten voordat 
u hem serveert met Ossa-Bucco, lamsvlees of duif.

Prijs : 10€
Door Herman gekocht op de wijnbeurs in Seclin
Ook verkrijgbaar bij 
P§A Gelin
Rue de Tubize 51, 1440 Braine-le-Château



Plan de Dieu

•Dank U allen


