Abbotts & Delaunay
Chardonnay 2019
WHITE WINE - TROPICAL | PEACHY | APPLEY
FRUITGEDREVEN CHARDONNAY

Heerlijk gemaakte Chardonnay. Een combinatie van traditionele vinificatie
op houten barriques en strakke vinificatie op inox cuves. Complex, elegant
en fruitig met aroma’s van abrikoos, appel en peer naast tonen van witte
bloemen, hazelnoten en een klein botertje. Lange rijke harmonieuze afdronk
met subtiele tonen van vanille, hout en citroen.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Chardonnay

Gevogelte, pasta, gegrilde vis

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Klei, leem en zand

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

100m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Een derde van de druiven wordt gevinifieerd
en gedurende 9 maanden opgevoed in houten
barriques. De malolactische omzetting gebeurt
in de lente. De rest wordt op zijn fruit gevinifieerd in inox cuves en krijgt geen malo.

Four terroirs united in one wine:
freshness from the Cévennes, fruity
notes from the Limoux, roundness from
the Hérault and stamina from the Aude.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (13,5%)

Abbotts & Delaunay
FRANKRIJK | L ANGUEDOC - ROUSILLON
DE L ANGUEDOC OP ZIJN BEST ALS
WIJNGEBIED

Enkele jaren geleden kocht wijnkenner Laurent
Delaunay het wijnhuis Abbotts over van het
gelijknamige echtpaar. Hij voegde er naar
Franse gewoonte zijn eigen achternaam aan
toe en verscherpte meteen de ambitie: Abbotts
& Delaunay zou meer dan ooit geassocieerd
worden met Languedoc-wijnen die elegantie,
diepte en balans verenigen. Niet moeilijk, als
je weet dat de wijnstokken van de wijngaard
gedijen in ronkende regio’s als Limoux,
Corbières en Faugères.

“Zowel de mensen als de wijnen
van de Languedoc-Roussillon
hebben een robuust en sterk
karakter. Ik ben het aan mijn
Bourgondische roots verplicht
aan dat karakter eer te doen.”

WIJN-WEETJES

•

Laurent Delaunay is de vijfde generatie
van een Bourgondische wijnfamilie

•

Het wijnhuis van Abbotts heeft roots in de
19e eeuw

•

De wijnen van het huis wonnen al heel
wat prestigieuze awards

VINETIQ SELECTION

Laurent Delaunnay trok als visionair naar
Zuid-Frankrijk, waar hij op grote schaal
chardonnay en pinot noir is gaan maken.
Dat aanbod heeft hij uitgebreid met flink wat
monocépage-wijnen. Hierdoor hebben wij
nu toegang tot topwijnen uit het zuiden.

