
 Domaine du Mas de Rey Esprit
Camargue Blanc
Rhône, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraan klimaat wat droge, hete zomers en milde winters. De
bodem is rijk en bestaat uit zand, klei en slib.

VINIFICATIE
Traditionele vinificatie met rijping van de wijn in roestvrijstalen tanks.
Er komt geen hout aan te pas.

DRUIVEN
viognier (45%), chardonnay (45%), sauvignon blanc (5%), vermentino
(5%)

ALCOHOL PERCENTAGE
12,50%

GEUR & SMAAK
Levendige wijn met veel frisheid en fruitige aroma's van perzik,
citrus en tropisch fruit zoals ananas.

SERVEERSUGGESTIE
Lekker als aperitief, maar ook heel geschikt als begeleider van
diverse gerechten met witte vissoorten, schaal- en schelpdieren,
salades en lichte vegetarische gerechten.

Mas de Rey is gevestigd op een historisch domein in het hart van het Parc
Naturel de Camargue in het uiterste zuiden van de Provence. Het domein werd al
in de 12e eeuw gevestigd door twee monniken die deel uitmaakten van de Orde
der Tempeliers. Een slimme keuze, want de Camargue is weliswaar niet het
meest voor de hand liggende wijngebied, maar heeft daarvoor wel een bijzonder
geschikt terroir. Op een rijke bodem met een mengsel van zand, klei en
verschillende typen slib doen ook de druiven van Domaine du Mas de Rey het
uitstekend. Voor hun Esprit Camargue serie zijn dat onder andere viognier,
chardonnay, sauvignon blanc, grenache, cinsault, syrah en cabernet franc.
Daarnaast verbouwen ze ook lokale druiven zoals vermentino (rolle) en caladoc.
Esprit Camargue omvat drie heerlijk toegankelijke wijnen met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.



 Domaine du Mas de Rey Esprit
Camargue Rosé
Rhône, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraan klimaat wat droge, hete zomers en milde winters. De
bodem is rijk en bestaat uit zand, klei en slib.

VINIFICATIE
De druiven worden bij aankomst in de kelder direct geperst. De
rijping vindt plaats in roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN
grenache (40%), cinsault (30%), caladoc (30%)

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Bleekroze rosé met veel aromatische expressie. Je ruikt perzik,
passievrucht, mandarijn en wit en rood fruit. De smaak is fris, fruitig
en harmonieus.

SERVEERSUGGESTIE
Veelzijdige wijn bij voorgerechten met vis, groenten of kip, gegrilde
vis, gamba's al ajillo, gegrilde mediterrane groenten en BBQ.

WEETJE
Caladoc is een kruising uit 1958 tussen grenache en malbec.

Mas de Rey is gevestigd op een historisch domein in het hart van het Parc
Naturel de Camargue in het uiterste zuiden van de Provence. Het domein werd al
in de 12e eeuw gevestigd door twee monniken die deel uitmaakten van de Orde
der Tempeliers. Een slimme keuze, want de Camargue is weliswaar niet het
meest voor de hand liggende wijngebied, maar heeft daarvoor wel een bijzonder
geschikt terroir. Op een rijke bodem met een mengsel van zand, klei en
verschillende typen slib doen ook de druiven van Domaine du Mas de Rey het
uitstekend. Voor hun Esprit Camargue serie zijn dat onder andere viognier,
chardonnay, sauvignon blanc, grenache, cinsault, syrah en cabernet franc.
Daarnaast verbouwen ze ook lokale druiven zoals vermentino (rolle) en caladoc.
Esprit Camargue omvat drie heerlijk toegankelijke wijnen met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.



 Domaine du Mas de Rey Esprit
Camargue Rouge
Rhône, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Mediterraan klimaat wat droge, hete zomers en milde winters. De
bodem is rijk en bestaat uit zand, klei en slib.

VINIFICATIE
Traditionele vinifcatie en rijping in roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN
syrah (75%), cabernet franc (25%)

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Robijnrode wijn met complexe aroma's van steenfruit, bramen, rood
fruit en zoethout. De smaak is vol en soepel met zachte tannines en
opnieuw wat zoethout in de afdronk.

SERVEERSUGGESTIE
Lekker bij charcuterie, BBQ met rood vlees of gevogelte, gegrilde
groenten met groene kruiden en bulgur, of vegetarische gerechten
met linzen of kikkererwten.

Mas de Rey is gevestigd op een historisch domein in het hart van het Parc
Naturel de Camargue in het uiterste zuiden van de Provence. Het domein werd al
in de 12e eeuw gevestigd door twee monniken die deel uitmaakten van de Orde
der Tempeliers. Een slimme keuze, want de Camargue is weliswaar niet het
meest voor de hand liggende wijngebied, maar heeft daarvoor wel een bijzonder
geschikt terroir. Op een rijke bodem met een mengsel van zand, klei en
verschillende typen slib doen ook de druiven van Domaine du Mas de Rey het
uitstekend. Voor hun Esprit Camargue serie zijn dat onder andere viognier,
chardonnay, sauvignon blanc, grenache, cinsault, syrah en cabernet franc.
Daarnaast verbouwen ze ook lokale druiven zoals vermentino (rolle) en caladoc.
Esprit Camargue omvat drie heerlijk toegankelijke wijnen met een uitstekende
prijs-kwaliteitverhouding.



 Duo des Mers Sauvignon-Viognier
Languedoc, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
De twee verschillende druivenvariëteiten komen van verschillende
gebieden. De sauvignon blanc komt uit een koel gedeelte van de
Gascogne, terwijl de viognier aangeplant staat in de warmere
Languedoc.

VINIFICATIE
De druiven worden in een relatief vroeg stadium geoogst voor frisse
aroma's. Dit proces vindt ’s nachts plaats als de temperatuur is
gedaald. Het druivensap fermenteert op een lage temperatuur die
dagelijks wordt gecontroleerd.

DRUIVEN
sauvignon blanc (70%), viognier (30%)

ALCOHOL PERCENTAGE
11,50%

GEUR & SMAAK
Een lichtgekleurde wijn met een frisse stuivende aromatische
expressie. Geuren van appel en citroen in combinatie met rijpe
ananas en een hint van karamel.

SERVEERSUGGESTIE
Te serveren als aperitief, in combinatie met een frisse salade met
gegrilde kip of een pasta carbonara.

WEETJE
De naam ‘Duo des Mers’ is geïnspireerd op de twee verschillende
herkomstgebieden waar de wijn vandaan komt. Hierbij zijn de ‘Mers’
de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

Duo des Mers is een wijn waarvan de druiven afkomstig zijn van twee
verschillende gebieden in Frankrijk. De sauvignon blanc wordt verbouwd in het
relatief koele Gascogne. Dit gebied staat onder invloed van de verkoelende
oceaanwind. De viognier wordt verbouwd in de Languedoc en staat onder invloed
van de warmere Middellandse Zee. De sauvignon blanc geeft de wijn frisheid,
terwijl de viognier volle rijpe tonen geeft. Het samenstellen van een wijn uit twee
verschillende gebieden heeft in Frankrijk, vanwege strenge regelgeving, tot
gevolg dat de wijn gedeclasseerd moet worden tot een landwijn: Vin de France.



 Villa Giada Barbera d'Asti Surì
Piemonte, Italië

 

KLIMAAT & TERROIR
Het klimaat is geclassificeerd als warm en gematigd. De
wijngaarden zijn gelegen tussen de heuvels van Asti en Alba.

VINIFICATIE
De hand geplukte trossen weken na ontstelen een dag of tien in
waarbij de gisting zijn aanvang neemt. Hierop volgt ook
malolactische omzetting en een flesrijping van vijf maanden.

DRUIVEN
barbera

ALCOHOL PERCENTAGE
14,00%

GEUR & SMAAK
Een robijnrode wijn mooie aromatisch tonen van rijpe kersen, rode
vruchten en kruiderijen. Van structuur is hij precies zoals bedoeld:
gul, fluweelzacht, sappig, vlezig, rond en lekker mondvullend van
afdronk.

SERVEERSUGGESTIE
Heerlijk bij pastagerechten met vlees.

WEETJE
De belangrijkste druif van Piemonte is Nebbiolo, waarvan de
beroemde Barolo en Barbaresco worden gemaakt. De meeste
producenten zien de Barbera als bijproduct. Zo niet Andrea Faccio,
die zich heeft gespecialiseerd in de productie van Barbera.

Azienda Agricola Villa Giada ligt in het hart van de wijnstreek Piemonte, in de
buurt van Monferrato en Langhe, tussen de heuvels van Asti en Alba. De bijna
dertig hectare wijngaarden die het domein telt bevinden zich rond enkele
boerderijen. Het op 320 meter boven de zeespiegel gesitueerde Cascina Ceirole
in Canelli is met zeven hectare stokken en een rijpingskelder de plek waar het
bedrijf eind achttiende eeuw ontstond. Het gerenoveerde en uitgebreide Villa
Giada bezit hier in de heuvels een hypermoderne wijnkelder.



 Maison Les Alexandrins Syrah
Rhône, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR
Een continentaal klimaat met relatief droge, warme zomers. De
verschillende bodems kennen een diversiteit aan grondsoorten.

VINIFICATIE
De oogst wordt koel ingeweekt en op roestvrijstalen vaten vergist.

DRUIVEN
syrah (95%), viognier (5%)

ALCOHOL PERCENTAGE
13,00%

GEUR & SMAAK
Een dieprode wijn met een verfijnde kruidigheid en aroma’s van
vooral bramen, vlier en zwarte bessen. Ook subtiele aardse tonen en
wat peper.

SERVEERSUGGESTIE
Te serveren bij gevogelte, kalfs- of lamsvlees.

WEETJE
De syrah voor deze wijn komt voornamelijk van de vlakkere delen
rondom de hellingen van Crozes Hermitage. Aan de wijn is een klein
percentage viognier toegevoegd voor meer volume.

Maison Les Alexandrins is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen drie
belangrijke wijnpersonages uit de noordelijk Rhône. De eerste is Nicolas
Jaboulet, die de zesde generatie in een wijnmakersfamilie uit 1834 in Tain l’
Hermitage vertegenwoordigt. De tweede is Guillaume Sorrel, zoon van Marc
Sorrel van Domaine Sorrel in Hermitage. En tenslotte Alexandro Caso, een
terroir-specialist van het noordelijke Rhône-gebied. De drie heren kwamen in
2012 bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk een perceel in Crozes-
Hermitage te bewerken. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van Maison
Les Alexandrins, de natuurlijke evolutie van het voormalige Maison Nicolas
Perrin. De wijnen van Maison Les Alexandrins vormen een prachtige expressie
van het werk dat op dit wijnhuis wordt gedaan. Maison des Alexandrins heeft een
modernere aanpak, een meer eigentijdse stijl een een gevarieerder palet van
wijnen afkomstig van uitzonderlijke terroirs in de noordelijke Rhône,




