
Domaine du Chant  
Elixir Saint-Georges NV
LIQUOR WINE - CRISP | AROMATIC 

STARTER OF AFSLUITER

Delicate aperitief die zowel met hartige als zoete bereidingen gecombineerd 
kan worden. In de neus vinden we aroma’s van karamel, boter en hout. Eens 
geproefd zal je wat je geroken hebt direct in vraag stellen want deze Elixir 
biedt namelijk een frisse aanval op het palet met een toets van kweepeerkaas, 
rabarbertaart, acaciahoning en brioche. Smaakt nóg beter wanneer je hem 
deelt!

“Deze aperitiefdrank heeft een 
prachtige amberkleur, aroma’s van 
gekonfijt fruit en een licht zoete en 

zurige smaak in de mond.”

De eau-de-vie van de Chant d’Eole wijnen 
wordt gemengd met druivensap om aldus de 
enige echte Elixir Saint-Georges te verkrijgen. 
Lange rijping van minstens 15 maanden op lage 
temperatuur zorgt voor een optimale extractie 
van de aroma’s.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Aperitief, hartige of zoete bereidingen

SERVEERTEMPERATUUR

18°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2030

Chardonnay, Pinot Noir

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke gronden

80m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (17%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De eerste oogst leverde 20.000 flessen 
op, nu zijn het er meer dan 100.000.

 • Voor de aanplant koos Filip hoofdzakelijk 
de Chardonnay-druif.

 • De mousserende wijn ligt ten minste 
maanden ‘sur lattes’.

VINETIQ SELECTION

Vakmanschap, de link met een Champagne 
familie, de uitstekende kalkrijke bodem en 
een gezonde portie durf en ondernemer-
schap. Chant d’Éole heeft het allemaal. 
Uitstekende wijnen, warme ontvangst en 
gaan voor kwaliteit. Dat sprak ons meteen 
aan.

GEDULDIG STREVEN NAAR KWALITEIT IS 

EEN BIJZONDERE DEUGD

Vlaming Filip Remue, was al zo’n 30 jaar cham-
pagneboer in Frankrijk toen hij ook in België 
mousserende wijn wilde maken, volgens de 
traditionele methode. Vandaag de dag beschikt 
Domaine du Chant d’Éole over 15 hectare 
uitstekende grond met kalkrijke bodem, goede 
hoogte en juiste oriëntatie. And growing.

“De mousserende wijn van Chant 
d’Éole ging 200 champagnes en 
730 mousserende wijnen voor 

tijdens het Concours Mondial in 
Brussel (2019). Goed voor meer 

dan één gouden medaille.”

Domaine du Chant d’Éole
BELGIË | WALLONIË  


