
Apricus Hill Chardonnay  
‘Single Vineyard’ 2018
WHITE WINE - CREAMY | TOASTY | RICH 

COOL CHARDONNAY BREEZES

Denmark, Australië ligt op een boogscheut van de oceaan. De koele invloe-
den zijn voelbaar tot op de +200m hoge hellingen met uitzicht op de oceaan. 
De ideale omstandigheden voor strakke Chardonnay. In de neus citrus, 
steenfruit, nootjes en toasty hout. In de mond nog wat nectarine, spicy vanille 
en een mooie textuur. Lang, dens, complex én met de nodige spanning. Kan 
tot 10 jaar ouderen.

Apricus Hill was quoted as “Top 10 
best new wineries in Australia” by 
James Halliday Companion, with a 

***** rating!

De Chardonnay wordt manueel geoogst en 
enkel het ‘free-run’ sap, het sap van de eerste 
zachte persing wordt gevinifieerd. De fermen-
tatie gebeurt in nieuwe en gebruikte 500l 
houten vaten. Na 9 maanden opvoeding op eik 
wordt de wijn gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Witte vis, krab, Sint-jacobsvruchten

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chardonnay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke leem

230m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (14%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Wijnrecensent James Halliday gaf 5 
sterren aan de wijn van de 1ste oogst

 • James Kellie maakt enkel Single Vineyard 
wijnen

 • Apricus Hill’s wijngaard is de 
hoogstgelegen in regio Denmark: 228 m

VINETIQ SELECTION

De wijnen van Apricus Hill zijn top: mooie 
textuur, juiste fruitconcentratie, redelijk laag 
alcoholgehalte. Bovendien zijn dit wijnen 
die niet gemakkelijk hun geheim prijsgeven: 
je ontdekt hun complexe karakter slechts 
langzaam maar zeker.

WIJN OP ‘HOOG’ NIVEAU

Apricus Hill stond bekend om excellente 
Semillon en Sauvignon Blanc-druiven. Toen 
de wijngaard te koop werd aangeboden, 
besloot afnemer James Kellie om op het 
domein exquise wijnen te gaan produceren. De 
cool climate - én single vineyard - wijnen die 
vandaag gemaakt worden bewijzen dat Apricus 
Hill als wijnhuis een grootse toekomst heeft.

“Fabuleuze druivenrassen die 
gedijen op misschien wel de 

mooiste wijngaard van Australië, 
met de kust aan de ene kant en 
een prachtig natuurgebied aan 

de andere.”
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