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GASTRONOMISCHE SAUVIGNON

Meet the King of Sauvignon! Vergeet de fletse naar kattenpis ruikende viswijn-
tjes. Coeur de Roche bewijst dat Sauvignon Blanc groots kan zijn. Geconfijte 
bergamot en hazelnootjes van het vat in de neus. In de mond een krachtige 
gulle expressie van de druif met opnieuw hazelnoot en ragfijne zuren. Als je 
hem nog even rust gunt, zal jouw geduld beloond worden.

“Jean-François s’attache à re-découvrir 
les terroirs du Loir-et-Cher, travaillant 
les sols au labour, taillant sévèrement et 

vendangeant à la main.”

Tot 60 jaar oude stokken worden geoogst voor 
deze gastronomische cuvée. Na een zachte 
persing in een pneumatische pers, volgt een 
natuurlijke klaring. De vergisting in houten vaten 
met wilde gisten op de gistdroesem, geeft de 
wijn meer body.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Witte vis, krab, Sint-jacobsvruchten

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Sauvignon Blanc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke klei

90m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

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  


