Domaine des Malandes Chablis
Premier Cru ‘Côte de Léchet’ 2018
WHITE WINE - CRISP | DELICATE | CREAMY
RAGFIJNE CHABLIS

De ‘Côte de Léchet’ is de meest strakke Chablis van de Premier Crus van
Domaine des Malandes. Eik komt er hier niet aan te pas, enkel het zinderende
fruit en wat contact met de fijne lies zorgen voor de complexiteit. Citrus, peer
en witte bloesems domineren de neus. In de mond krijgt het fruit ondersteuning van de sappige zuren. Grootse Chablis.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Chardonnay

Oesters, witte vis, krab, Sintjacobsvruchten

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Kimmeridgean kalk

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

220m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Deze Premier Cru ligt net ten zuidwesten van
Chablis en de stokken zijn gemiddeld 40 jaar
oud. De vinificatie gebeurt 100% in roestvrij
stalen vaten. Hier komt dus geen hout aan te
pas. De botteling gebeurt pas na 14 maanden.

“Our wines are sought after for their
freshness, finesse and minerality which
originate directly from the well-known
and unique Kimmeridgien subsoil.”

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2025

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (13%)

Domaine des Malandes
FRANKRIJK | BOURGOGNE | CHABLIS
CHABLIS OP DE MEEST ORGANISCH
MOGELIJKE WIJZE

Domaine de Malandes telt 30 ha wijngaarden
en het domein zelf ligt in het hart van het
historische Fourchaume, wat een echte
zeldzaamheid mag heten. In tegenstelling tot
moeder Lyne, besloten haar dochter Amandine
en zoon Richard bij de overdracht in 2017
volledig organisch te gaan. Niet alleen uit
respect voor de omgeving en druiven, maar
ook en vooral voor de medewerkers die elke
dag in de wijngaarden staan.

“Onze wijnen worden sterk
geapprecieerd omwille van hun
frisheid, finesse en mineraliteit.
De grote succesfactor is
de bekende, kalkachtige
Kimmeridgian-ondergrond van
Chablis.”

WIJN-WEETJES

•

Vanaf 2017 zetten Amandine en haar
broer Richard het familiebedrijf voort

•

Het huis heeft 30 ha en werkt volledig
organisch

•

Elk perceel van Domaine de Malandes
heeft een andere bodem en blootstelling
aan de zon

VINETIQ SELECTION

Chablis bevindt zich in het uiterste noorden
van Bourgogne en heeft een koeler (micro)
klimaat dan de rest van de regio. Samen met
de unieke bodem resulteert dit in strakke, minerale wijnen met een zinderende aciditeit.
Cool climate Chardonnay op z’n best.

