
Domaine Mouton Givry Premier Cru 
‘Clos Charlé’ HALF 2018
RED WINE - CHERRY | DELICATE |  

GROOTSE FRUITIGE GIVRY

Deze Givry Premier Cru is gemaakt van 100% Pinot Noir en komt van de om-
muurde wijngaard Clos Charlé. In de neus mooi rood fruit (framboos, bosbes) 
menthol en kreupelhout. In de mond een stevige structuur met leer, fruit en 
aardse aroma’s. Dankzij de mooie zuren en stevige, maar rijpe tannines is er 
een evenwichtige wijn ontstaan met een minerale afdronk.

De manuele oogst wordt volledig ontritst en 
gedurende enkele dagen koud gemacereerd. 
Na de fermentatie wordt de wijn opgevoed in 
eiken barriques, 30% nieuwe en de rest 1 en 2 
jaar oude vaten. Het bottelen gebeurt op het 
domein.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
eend, lam

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2024

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Pinot Noir

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke klei

230m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Jaarlijks worden zo’n 60.000 flessen 
gebotteld

 • In Bourgondische traditie worden alleen 
eiken vaten gebruikt

 • In 1973 kreeg het domein met La Grande 
Berge zijn eerste premier cru

VINETIQ SELECTION

Een Bourgondisch wijnhuis dat behoorlijk 
sterk is in chardonnay en pinot noir. Wat ons 
aan dit domein vooral charmeerde is dat 
het jonge team traditionele, Bourgondische 
wijnbouw combineert met heel moderne 
vinificatietechnieken en wijntechnologie.

VIER GENERATIES BOURGONDISCHE 

KWALITEIT

Domaine Mouton in Poncey-Givry ontstond 
vier generaties geleden, met het oog op 
rechstreekse wijnproductie voor de markt. In 
1968 werd de wijngaard uitgebreid en kwam 
de focus op eigen botteling te liggen. Zo’n 20 
procent van de appellations is wit. Vroeger 
was dat 30 procent, maar mensen komen nu 
eenmaal naar Givry om rood te ontdekken. 
De flessen ogen modern en eigentijds, en dat 
is geen toeval, want de wijnen van Domaine 
Mouton zijn jong drinkbaar.

“Wij hebben alles geprobeerd 
om onze wijnen zo fris mogelijk 
te maken. Wanneer we merkten 
dat iets niet werkte, waren we 
niet te beroerd dat op te geven 
en iets te nieuws te proberen.”

Domaine Mouton
FRANKRIJK | BOURGOGNE | CÔTE CHALONNAISE


