
 Domaine de Grangeneuve L'Instant
Égoïste
Rhône, Frankrijk

 

KLIMAAT & TERROIR: Een continentaal klimaat met relatief droge,
warme zomers. De bodems zijn rijk aan kalk-kleisteen en zand.

VINIFICATIE: De ontsteelde druiven worden direct geperst.
Fermentatie vindt plaats in temperatuur gereguleerde roestvrijstalen
tanks. Daarna rijpt de wijn ongeveer drie weken in vaten op 12-15°C.

DRUIVEN: vermentino

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Kristalheldere gele wijn met subtiele tonen van
grapefruit en pomelo in combinatie met rijp geel fruit en
kamperfoelie. Ondanks zijn jeugdigheid heeft de wijn al iets romigs.

SERVEERSUGGESTIE: Past goed bij gegrilde vis, zeevruchten,
schaaldieren, verse kaas en tempura.

WEETJE: Zoals de naam al zegt, ‘het zelfzuchtige moment’ , zal je
deze wijn na het proeven niet meer met anderen willen delen!

Op de wijnen van Domaine de Grangeneuve kun je blindelings vertrouwen.
Technisch goed verzorgd, zuiver en heerlijk fruitig. Terecht vormt Domaine de
Grangeneuve al sinds zijn oprichting in 1964 een referentie voor de streek. Toen
Odette en Henri Bour in 1964 het domein in Côteaux du Tricastin - sinds 2010
Grignan-les-Adhémar genaamd - kochten, was er in de wijde omgeving geen
druivenstok te bekennen en groeiden er alleen maar eikenbomen en graan. Toch
plantte het echtpaar Rhône-druiven aan en het gebied bleek uitermate geschikt
voor wijnbouw! In tegenstelling tot veel druivenboeren in de Rhône besloot de
familie Bour zelf wijn te gaan maken. Het domein wordt sinds 1980 geleid door
Henri Jr. en onder zijn leiding groeide het uit tot een van de best gewaardeerde
in de streek. De wijnen van Domaine de Grangeneuve worden gemaakt van
typische Rhône-druiven zoals grenache, syrah en viognier. Ze zijn zuiver en
karaktervol en hebben een ontzettend goede prijs-kwaliteitsverhouding.



Domaine de Grangeneuve L'Initiale H
Rhône, Frankrijk

KLIMAAT & TERROIR: Een continentaal klimaat met relatief droge,
warme zomers. De bodems zijn rijk aan kalk en klei. De wijngaarden
bevinden zich aan de oever van de Rhône.

VINIFICATIE: De druiven worden na de oogst ontsteelt en daarna 10
dagen in vaten vergist op een temperatuur van 25-28°C. Daarna volgt
wederom een rijping van 12-18 maanden in betonnen vaten.

DRUIVEN: grenache (65%), syrah (35%)

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,50%

GEUR & SMAAK: Deze robijnrode wijn heeft in de neus expressieve
aroma's van klein rood en zwart rijp fruit (aardbei, aalbes, braam en
kers). De wijn heeft een volle smaak en soepele tannines.

SERVEERSUGGESTIE: Heerlijk licht gekoeld als aperitief in de
zomer, maar tevens goed te combineren met charcuterie, verse
kaas, quiches, gegrilde worstjes en gevogelte.

WEETJE: L'Initiale H verwijst naar de naam van de wijnmaker en
eigenaar, Henri Bour.

Op de wijnen van Domaine de Grangeneuve kun je blindelings vertrouwen.
Technisch goed verzorgd, zuiver en heerlijk fruitig. Terecht vormt Domaine de
Grangeneuve al sinds zijn oprichting in 1964 een referentie voor de streek. Toen
Odette en Henri Bour in 1964 het domein in Côteaux du Tricastin - sinds 2010
Grignan-les-Adhémar genaamd - kochten, was er in de wijde omgeving geen
druivenstok te bekennen en groeiden er alleen maar eikenbomen en graan. Toch
plantte het echtpaar Rhône-druiven aan en het gebied bleek uitermate geschikt
voor wijnbouw! In tegenstelling tot veel druivenboeren in de Rhône besloot de
familie Bour zelf wijn te gaan maken. Het domein wordt sinds 1980 geleid door
Henri Jr. en onder zijn leiding groeide het uit tot een van de best gewaardeerde
in de streek. De wijnen van Domaine de Grangeneuve worden gemaakt van
typische Rhône-druiven zoals grenache, syrah en viognier. Ze zijn zuiver en
karaktervol en hebben een ontzettend goede prijs-kwaliteitsverhouding.



Jérémie Huchet Chapeau Chenin
Loire, Frankrijk

KLIMAAT & TERROIR: Een mild zeeklimaat. De bodem bestaat
overwegend uit grof zand en graniet.

VINIFICATIE: De vinificatie vindt plaats op lage temperatuur in
roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN: chenin blanc

ALCOHOL PERCENTAGE: 13,00%

GEUR & SMAAK: Bloemige neus met aroma’s van wit fruit en
gedroogde abrikoos. Rijke wijn met een goede structuur. De lange
afdronk heeft een zacht maar kruidig karakter.

SERVEERSUGGESTIE: Heerlijk als aperitief maar ook perfect bij wit
vlees, vis of kazen zoals geitenkaas.

WEETJE: Chenin Blanc wordt in de Loire-streek ook wel Pineau de la
Loire genoemd.

Jérémie Huchet nam in 2001 familiedomein Château-Thébaud over van zijn vader
Yves, een gewaardeerde wijnbouwer in het westelijke deel van de Loire. In de
loop der jaren heeft Jérémie zijn domein uitgebreid tot zo’n 57 hectare. In de
kelders van een prachtig oud klooster wordt het voornaamste vinificatie-werk
gedaan. Alle wijngaarden zijn sinds 2001 gecertificeerd als duurzame landbouw,
maar al jaren daarvoor was Huchet gestopt met het gebruik van niet-natuurlijke
middelen. Het wijnbedrijf heeft zich voornamelijk toegelegd op de productie van
Muscadet-wijnen, gemaakt van melon de Bourgogne. Deze druif is goed in staat
om het specifieke terroir van een bepaalde plek volledig uit te dragen. Huchet
werkt met verschillende percelen op verschillende terroirs. Per cuvée zijn
locatie, de grond en ondergrond zeer bepalend. In alle gevallen is de invloed van
de Atlantische Oceaan en de Loire groot.



Jérémie Huchet Chapeau Melon Rouge
Loire, Frankrijk

KLIMAAT & TERROIR: Een mild zeeklimaat. De bodem bestaat
overwegend uit grof zand en graniet.

VINIFICATIE: Vinificatie vindt volledig plaats in roestvrijstalen tanks.

DRUIVEN: pinot noir, gamay

ALCOHOL PERCENTAGE: 12,00%

GEUR & SMAAK: Soepel, fris en fruitig met een kersenrode kleur en
aroma's van rijp rood fruit. De smaak is licht en heerlijk sappig met
soepele tannines.

SERVEERSUGGESTIE: Serveer licht gekoeld bij charcuterie, raclette,
gevogelte, gegrilde tonijn of zwaardvis en diverse groentegerechten.

Jérémie Huchet nam in 2001 familiedomein Château-Thébaud over van zijn vader
Yves, een gewaardeerde wijnbouwer in het westelijke deel van de Loire. In de
loop der jaren heeft Jérémie zijn domein uitgebreid tot zo’n 57 hectare. In de
kelders van een prachtig oud klooster wordt het voornaamste vinificatie-werk
gedaan. Alle wijngaarden zijn sinds 2001 gecertificeerd als duurzame landbouw,
maar al jaren daarvoor was Huchet gestopt met het gebruik van niet-natuurlijke
middelen. Het wijnbedrijf heeft zich voornamelijk toegelegd op de productie van
Muscadet-wijnen, gemaakt van melon de Bourgogne. Deze druif is goed in staat
om het specifieke terroir van een bepaalde plek volledig uit te dragen. Huchet
werkt met verschillende percelen op verschillende terroirs. Per cuvée zijn
locatie, de grond en ondergrond zeer bepalend. In alle gevallen is de invloed van
de Atlantische Oceaan en de Loire groot.
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