
Jean-Marc Millot, Côte de Nuits Village “Aux Faulques” 2017 
Producent: 

Domaine Jean-Marc Millot 

 

Geografi: Fra kommunen 

Comblanchien lidt syd for Nuits-

Saint-Georges, Bourgogne  

  

Årgang: 2017 

 

Klassificering: Village  (kommune) 

 

Normalpris:   359,- 

 

Medlemspris: 289, 
  

 Jean-Marc Millot er hurtigt blevet en go-

to producent for mig, hvis vine virkelig 

rammer et soft spot. 

De er skønne, charmerende og saftige, 

men stadig seriøse, med koncentration og 

kompleksitet.  

En af mine favorit vinanmeldere når det 

kommer til Bourgogne, Steen Öhman der 

har bloggen ”Winehog”, satte mig på 

sporet af Millot.  

Han er selv meget begrejstret for vinene 

og især deres ”Aux Faulques” her. Han 

beskriver den som ”Tremendous value” 

og anser den som noget af det bedste Côte 

de Nuits Village man kan finde.   

 Hvad er Côte de Nuits Village så? 

Ja det er en lidt special appellation. En 

samling af 5 små byer beliggende både i 

det nordlige og sydlige Côte de Nuits. 

Hvor Bourgogne ellers handler meget om 

mikro-geografi og at udtrykke terroir i 

vinene, adskiller CDNV sig altså som 

appellation.  

Der er cirka 20 km fra Corgolain i syd til 

Brochon i nord, men vine fra begge 

kommuner kan altså sælges under samme 

navn på trods af geologiske og geografiske 

forskelle.   

 

 
 

 

Jean-Marc og hans datter Alix der i dag styrer arbejdet i 

kælderen.  

 

Aux Faulques 
Vinen her er dog en ret seriøs 

udgave af CDNV og viser nok 

meget godt at appellationen godt 

kan tåle at blive ”forfinet”.  

Aux Faulques er en enkeltmark i 

byen Comblanchien og vinen er 

lavet på 50 år gamle stokke, fra 

jordbund med en god kombination 

af ler og kalk.  

Så ligger den på fad i cirka et år, 

hvor 15% af fadene er nye.  

 Hvordan smager det? 
Viser topniveau af Côte de Nuits 

Village og at appellationen rummer 

muligheder.  

Drevet af en dyb og cremet rød frugt, 

let animalsk og en spicey/krydret 

note, som leder tankerne hen mod 

vinene fra Vosné Romanée. 

Her er mere koncentration, længde og 

intensitet end i ”Les Charmes”, det er 

for mig, virkelig et godt glas det, og 

det drikker rigtig flot allerede! 

   

 


