Domaine Julien Braud
Merlot MAGNUM 2019
RED WINE - SMOOTH | DELICATE
UNIEKE LOIRE MERLOT

Het wordt warmer in de Loire en dat zie je ook aan de druivenrassen. Julien
Braud besliste Merlot aan te planten en maakt zijn eerste wijn van jonge stokken. En dat voel je het potentieel van de druif. Toegegeven, 2018 was warm
maar met jonge stokken al zo’n heerlijk fruit kunnen oogsten, dat doet ons
snakken naar meer. Merlot op zijn fruit en finesse. Complexloos en heerlijk!

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Merlot

Charcuterie, stoofschotels, wokbereidingen, gegrild vlees

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Zandleem op Gneiss

16 - 20°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

40m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst van jonge stokken Merlot uit de
Loire. Na het ontstelen en kneuzen volgt een
snelle relatief koele fermentatie om het fruit te
behouden. Na de malo blijft de Merlot nog even
op inox cuves waarna hij jong gebotteld wordt.

“C’est une chance aujourd’hui de se
lancer dans le Muscadet, car c’est un
vignoble avec beaucoup d’opportunité
et d’excellents terroirs.”

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (13%)

Domaine Julien Braud
FRANKRIJK | LOIRE | MUSCADET SÈVRE ET MAINE
MET MAN EN PAARD AAN DE SL AG IN
WIJNGAARDEN

Het doel van Julien Braud: een wijngaard op
mensenmaat, die met veel aandacht en liefde
(en met paard) kan bewerkt worden. Hoewel
de omvang van zijn domein met 8 hectare
bescheiden is, beschikt Julien toch over drie
terroirs en produceert hij vijf wijnen: vier ‘stille’
wijnen en één mousserende. Hij werkt met
Melon de Bourgogne, de typische druif van
de Muscadet-regio en is een echte Artisan
Vigneron!

“De druif Melon de Bourgogne
is de laatste jaren wat vergeten
bij de wijnmakers van Muscadet.
Als jonge wijnmaker wil ik daar
iets aan doen!”

WIJN-WEETJES

•

Julien Braud werkt in zijn wijngaard sinds
2016 volledig organisch

•

Hij is een van de weinige echt jonge
wijnmakers in de regio

•

Op amper 8 hectare vinden we drie
terroirs terug

VINETIQ SELECTION

Vinetiq selecteerde dit wijnhuis omdat de
jonge eigenaar ‘from scratch’ biowijngaarden
aanlegde. Waar hij Muscadet produceert
die zo puur en zuiver is dat je er letterlijk van
achterover valt. Onze eerste cool climate
Merlot komt hier ook vandaan.

