
Domaine Mérieau  
‘Le Bois Jacou’ 2019
RED WINE - LIGHT | CHERRY | SMOOTH 

GAMAY OP Z’N BEST

Een Gamay uit de Touraine die doet watertanden! Hij bulkt van het drinkple-
zier en het rood fruit spat ervan af. En dat verpakt in een mooie, unieke fles 
die speciaal door Mérieau werd ontwikkeld. Knapperig rood fruit, wat zachte 
kruidigheid en heel wat fraîcheur, dat typeert deze doordrinker. Deze fles is 
gegarandeerd leeg op het einde van een zwoele avond.

“This Loire wine’s morello cherry fruit 
is more charming than many a Gamay 

grown in its homeland Beaujolais.” 
Jancis Robinson

Op het perceel van 10ha staan druivelaars 
van wel 60 jaar oud. Na een manuele oogst 
volgt een deel van de druiven een klassieke 
fermentatie en de rest ondergaat een macéra-
tion carbonique. Na een korte opvoeding op 
RVS-tanks wordt de wijn gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild vlees, charcuterie schotel en 
zachte kazen

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Gamay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke klei

90m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De oudste wijnstokken tellen tot zo’n 100 
lentes

 • De wijngaarden beslaan zo’n 35 ha

 • De werkwijze is volledig biologisch

VINETIQ SELECTION

In Touraine maakt deze man heel funky, 
biologische wijnen. De druif staat hier boven 
de appellation en de labels van deze wijnen 
zijn heel trendy. We hebben hier enkele, 
betaalbare basiswijnen in cool climate van: 
wit, maar ook een erg lekkere rosé.

GODDELIJKE WIJNEN UIT DE TUIN VAN 

FRANKRIJK

Touraine wordt ‘de tuin van Frankrijk’ ge-
noemd. En terecht, want hier produceren 
weelderige wijngaarden zowel fabelachtige 
Grand Cru’s als prachtige, regionale appella-
tions. Het domein van Jean-François Mérieau 
doet die reputatie alle eer aan, met wijnen 
die uitblinken in mineraliteit dankzij de unieke 
samenstelling van de bodem en de keuze voor 
schitterende druivenrassen.

“Wat ons wijndomein kenmerkt, 
is de intense liefde voor het werk 
in de wijngaard, de passie voor 

grond en druif, en de noeste 
arbeid van vier generaties.”

Domaine Jean-François 
FRANKRIJK | LOIRE  


