
Domaine du Chant d’Éole 
Rosé Brut NV
SPARKLING WINE - ROSÉ 

VERFIJNDE BELGISCHE BUBBELS

Deze Brut Rosé met zijn goudroze kleur toont zijn verfijnde karakter in de 
assemblage van Chardonnay en Pinot Noir. Aroma’s van appel, kers, fram-
boos en braam stuiven uit het glas en de twee jaar rijping in de kelder zorgt 
voor de nodige complexiteit. In de mond een frisse aanzet en een verfijnd, 
harmonieus mondgevoel. Rosé bubbels met stijl!

Deze Rosé wordt gemaakt volgens de tradi-
tionele methode. Handgeplukte trossen van 
het kalkrijke terroir worden heel geperst. De 
mousseux wordt gedegorgeerd na minstens 
2 jaar sur lattes. Daarna krijgt hij nog eens 3 
maanden rust.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Aperitief, amuses en carpaccio

SERVEERTEMPERATUUR

7 - 10°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Chardonnay, Pinot Noir

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke gronden

80m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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  


