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Pineau d’Aunis ‘La Rosée’ 2019
ROSÉ WINE - SPICY  

PITTIGE PINEAU D’AUNIS

Pineau d’Aunis wordt ook wel Chenin Noir genoemd en is een oude, 
historische Loiredruif die terug in opmars is. Goed beheer in de wijngaard 
zorgt voor interessante rosés en rode wijnen. Deze rosé geurt naar frambozen 
en aardbeien en heeft een tikje witte peper in de neus. De kruidigheid zet zich 
voort in de mond waar hij omwikkeld wordt door rood fruit. Pittig glas!

Een rosé gemaakt van 100-jarige 
stokken Pineau d’Aunis, kan het nog 

origineler? Dit is een food wine!

Het perceel van 4ha wordt manueel geoogst en 
na het ontstelen en kneuzen meteen geperst. 
De fermentatie gebeurt bij koele temperaturen 
om de fruitigheid van de Pineau d’Aunis te 
behouden. Na enkele maanden wordt de rosé 
gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Zomerse salades, BBQ en terrines

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2022

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Pineau d’Aunis

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke klei

90m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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


