Domaine Mérieau
‘Les Grands Champs’ 2017
RED WINE - WILD | DELICATE |
CABERNET FRANC KL ASSE

Cabernet Franc is zo’n onderschatte druif! Ze levert nochtans erg elegante
wijnen op, zoals dit pareltje van Mérieau. Frisse framboosjes en rijpe bosaardbeitjes vergezeld van bramen en potloodslijpsel doen je al goesting krijgen in
die eerste slok. En die stelt niet teleur! Veel nuance met klein rood fruit, frisse
zuren en verfijnde tannines die de wijn een mooie toekomst schenken.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Cabernet Franc

Gegrild vlees, charcuterie schotel en
zachte kazen

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Kalkrijke klei

16 - 20°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

90m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Na de manuele oogst, worden de trossen ontrist
en gekneusd. Tijdens de alcoholische fermentatie met wilde gisten, wordt het sap regelmatig
over de most gepompt. Na een lange maceratie
van 5 tot 6 weken, volgt de rijping op betonnen
cuves.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2025

WIJNPROFIEL

“This wine is more tannic than the
Gamay, hence its long maturation in our
cellars prior to the release.”

FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (12,5%)

Domaine Jean-François
FRANKRIJK | LOIRE
GODDELIJKE WIJNEN UIT DE TUIN VAN
FRANKRIJK

Touraine wordt ‘de tuin van Frankrijk’ genoemd. En terecht, want hier produceren
weelderige wijngaarden zowel fabelachtige
Grand Cru’s als prachtige, regionale appellations. 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.”
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.

