Domaine Amélie & Charles Sparr
Pinot Noir ‘Jardin d’Eden’ 2017
RED WINE - LIGHT | CHERRY | WILD
BEREIKBAAR PARADIJS

Pinots uit de Elzas kunnen flauw zijn. Maar daar doet Charles niet aan mee.
Dit is een serieuze Pinot Noir die inzet op drinkplezier, elegantie én complexiteit. Geen alledaagse combinatie maar daardoor verveelt hij niet. In de
neus vinden we frivole aroma’s van klein rood fruit, in de mond krokant fruit
en zachte tannines. De spanning tussen het zuurtje, het fruit en de zachte
tannines laat je tong dansen.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Pinot Noir

Klein wild zoals fazant en kwartel,
gevogelte

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Mozaïek van bodemtypes

13 - 16°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

250m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Biodynamisch met focus op het eco-systeem
in de wijngaard. Er wordt alleen gewerkt met
intense druiven en lage opbrengsten. Weinig
tot geen interventie tijdens het wijnmaken zorgt
voor zuivere, expressieve wijn die de druif tot zijn
recht laat komen.

“La biodynamie contribue fortement
à faire ressortir le goût et l’équilibre
du vin. Une concentration extrême de
polyphenols constitue nos cuvées.”

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2025

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (13%)

Domaine Amélie & Charles Sparr
FRANKRIJK | ELZAS
HET LIEFDESKIND VAN TWEE WIJNHUIZEN

Een huwelijk tussen twee prestigieuze
wijnhuizen dat uitmondt in een nieuw wijnhuis:
dat prikkelt de verbeelding en nodigt uit tot
ontdekking. De familie Charles Sparr is al sinds
1634 actief in wijnbouw in de Elzasstreek en
bouwde er een schitterende reputatie uit. Op
een bepaald moment ontmoette Charles Sparr
III Amélie Buecher van het huis Buecher. Ze
bezegelden hun liefde in een huwelijk en hun
wijnkennis in Domaine Amélie & Charles Sparr.

“Riesling is de koning van
de Elzas, hij gedijt op elke
ondergrond. Geen wonder dat
zelfs Voltaire hier destijds een
wijndomein had... ook hij zag
het unieke potentieel van het
terroir!”

WIJN-WEETJES

•

De wijnbouwstamboom van Charles
Sparr gaat terug tot 1634

•

Het koppel werkte 6 maand op een
organische wijngaard in Nieuw-Zeeland

•

Al jaren biodynamisch, wat
geconcentreerde maar pure wijnen
oplevert

VINETIQ SELECTION

Dit nieuwe domein steunt op eeuwenlange
ervaring... je wéét dat hier mooie dingen
gaan uit komen. Daarom besloot Vinetiq om
in dit verhaal mee te gaan, om als eerste het
fraaie resultaat naar de mensen te kunnen
brengen.

