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FIONA’S CLOS

Fiona Beeston bewaakt het terroir en zet dat om in het glas. Deze wijn is een 
waar plezier. Hij combineert diepgang, complexiteit met fraîcheur en span-
ning. Die combinatie zorgt voor een onweerstaanbaar glas. In de neus rood 
fruit en kruidigheid. Het mondgevoel is fluwelig en de afdronk is eindeloos. 
Voor de echte liefhebber van pure wijnen.

De Cabernet Franc van deze biodynamische 
clos is tussen 60 en 90 jaar oud. De druiven 
worden manueel geoogst en ontsteeld waarna 
de fermentatie in grote open houten vaten 
opstart. De wijn gaat voor 2 jaar op oude eiken 
vaten. Niet gefilterd.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Rood vlees, charcuterie en stoof- 
potjes

SERVEERTEMPERATUUR

13 - 16°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2029

Cabernet Franc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zandleem op tuffeau

75m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Fiona heeft twee kleine wijngaarden, op 3 
kilometer van elkaar

 • Tot in de 17e eeuw maakten monniken 
hier wijn

 • Het wijnproces gebeurt hier volledig 
biodynamisch

VINETIQ SELECTION

Het is heel dankbaar wijn verbouwen op 
de vier percelen van Clos des Capucins. 
De wijngaarden liggen uitstekend op een 
oost-zuidoostgerichte helling en de bodem 
bestaat uit een mix van klei, kiezel en kalk-
steen. Dit resulteert in volle, goed gestructu-
reerde wijnen met complexe aroma’s.

VAN GERENOMMEERD WIJNJOURNALIST 

NAAR VERFIJND WIJNBOUWER

Fiona Beeston had al twintig jaar ervaring in 
wijn, zij het niet in een wijngaard: ze was een 
gereputeerd wijnjournalist en -handelaar, tot 
ze in 2010 besloot werk te maken van haar 
droom. Met Clos des Capucins kocht ze een 
wijngaard van 1,3 hectare, waar ze de rode 
Clos des Capucins produceert, op basis van 
Cabernet Franc. Fiona kocht ook een wijngaard 
op drie kilometer daarvandaan, waar ze met 
dezelfde druif de gemakkelijk wegdrinkende 
Chinon maakt.

“Waarom ik wijn maak? Omdat 
ik het gewoon heel graag drink. 
Daarom zal ik nooit aanvaarden 
dat ik wijn zou verkopen die ik 

zelf niet fantastisch vind.”

Clos des Capucins
FRANKRIJK | LOIRE | CHINON


