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WHITE WINE - TROPICAL | PEACHY | CREAMY 

CHARMANTE CHARDONNAY UIT HEUVELLAND

Deze lichtgele Chardonnay uit het Heuvelland is vrij aromatisch met geuren 
van rijp steenfruit, citrus en fijne houttoetsen. We hebben te maken met een 
elegante, verfijnde Chardonnay die fijne zuren combineert met kruidigheid en 
een zachte textuur. De houtlagering en het dense fruit zorgen voor een lange, 
mondvullende finale die nooit verveelt.

De manuele geoogste chardonnay druiven 
worden zacht geperst in een pneumatische pers. 
De fermentatie gebeurt bij lage temperatuur om 
de fruitige aroma’s te behouden. Daarna rijpt de 
wijn voor 9 maanden op kleine eiken vaten.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Visgerechten, kreeft, wit vlees en 
gevogelte

SERVEERTEMPERATUUR

7 - 10°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Chardonnay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Zandleem gemengd met Diestiaans zand, 
ijzerzandsteen en silexkeien en -grint

110m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12%)

WIJNPROFIEL
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WIJN-WEETJES

 • Tussen de karakteristieke Rodeberg en 
Zwarteberg van het Heuvelland

 • Sterrenrestaurants stonden meteen klaar 
om in zee te gaan

 • Martin volgde een opleiding tot 
wijnbouwer, maar had nooit gedacht er in 
België mee te starten

VINETIQ SELECTION

Deze jonge ondernemer bouwde vanuit het 
niets - weliswaar met behulp van zijn vader 
- een prachtig domein uit, met een mooie 
output van ongekend niveau. Bovendien 
is wijnbouwer Martin een zielsverwant: hij 
gelooft in het project van Vinetiq.

BERGEN WERK IN HEUVELLAND

In de luwte van het dal tussen de Rodeberg en 
de Zwarteberg (vooral bekend in wielersport-
milieus), liggen de 18 hectaren van wijndomein 
Entre-Deux-Monts. Sinds 2005 maakt 
wijnbouwer Martin Bacquaert hier vooral 
mousserende wijn, maar ook rood en wit 
maken deel uit van de productie. Het was vader 
Yves, jarenlang actief in de drankenhandel, die 
Martin aanraadde om als wijnbouwer in het 
Heuvelland aan de slag te gaan.

“Nederig zijn tegenover de 
natuur, beseffen dat de praktijk 
soms de theorie tegenspreekt, 

relativeren, niet panikeren, 
verschillende manieren om één 

doel te bereiken ... Wijn maken is 
ideaal om levenslessen te leren”
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