Domaine Entre-Deux-Monts
Wiscoutre Brut Rosé NV
SPARKLING WINE - ROSÉ
BELGISCHE ROSÉ BUBBELS

Voor wie zijn bubbels wat dichter bij huis zoekt is dit een aanrader.
“Wiscoutre” verwijst naar de oude Frankische benaming van het dorp
Westouter waar Martin zijn domein is gelegen. De neus is open en zuiver met
een explosie van knapperig rood fruit. In de mond is deze mousseux fris en
fruitig met een sappige afdronk. De kruidigheid van de Pinot Noir geeft hem
wat extra complexiteit.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Pinot Noir, Kerner en Chardonnay

Aperitief, koude voorgerechten

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Zandleem gemengd met Diestiaans zand,
ijzerzandsteen en silexkeien en -grint

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

110m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Deze mousserende rosé wordt gemaakt volgens
de ‘traditionele’methode’ en is een blend van
witte en rode druiven. Manuele oogst, aparte
fermentatie van de verschillende druivenrassen
en na blenden 20 maanden ‘sur lattes’

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (12,5%)

Entre-Deux-Monts
BELGIË | VL AANDEREN | HEUVELL AND
BERGEN WERK IN HEUVELL AND

In de luwte van het dal tussen de Rode
Berg en de Zwarte Berg (vooral bekend in
wielersportmilieus), liggen de 18 hectaren van
wijndomein Entre-Deux-Monts. Sinds 2005
maakt wijnbouwer Martin Bacquaert hier
vooral mousserende wijn, maar ook rood en
wit maken deel uit van de productie. Het was
vader Yves, jarenlang actief in de drankenhandel, die Martin aanraadde om als wijnbouwer in
het Heuvelland aan de slag te gaan.

“Nederig zijn tegenover de
natuur, beseffen dat de praktijk
soms de theorie tegenspreekt,
relativeren, niet panikeren,
verschillende manieren om één
doel te bereiken... Wijn maken is
ideaal om levenslessen te leren”

WIJN-WEETJES

•

Tussen de karakteristieke Rode Berg en
Zwarte Berg van het Heuvelland

•

Sterrenrestaurants stonden meteen klaar
om in zee te gaan

•

Martin volgde een opleiding tot
wijnbouwer, maar had nooit gedacht er in
België mee te starten

VINETIQ SELECTION

Deze jonge ondernemer bouwde vanuit het
niets... weliswaar met behulp van zijn vader...
een prachtig domein uit, met een mooie
output van ongekend niveau. Bovendien
is wijnbouwer Martin een zielsverwant: hij
gelooft in het project van Vinetiq.

