
Kooyong Wines  
‘Clonale’ Chardonnay 2017
WHITE WINE - RICH | CREAMY | TOASTY 

COOL MORNINGTON CHARDONNAY

De neus van deze Bourgondisch gevinifieerde Chardonnay is geraffineerd. 
De houtlagering heeft naast de citrus en het steenfruit gezorgd voor wat 
getoaste kruidigheid en brioche. In de mond vinden we mandarijn, nectarine 
en wat pikante gember. De wijn is energiek en zit vol leven en spanning. Dit is 
een precieze wijn die boordevol Chardonnay aantrekkelijkheid zit.

Het koele fruit wordt manueel geoogst en na de 
hele trossen persing start de fermentatie spon-
taan in Franse barriques. 8% ervan zijn nieuw, de 
rest 1ste, 2de en 3de jaars. Na 11 maanden op 
eik zonder battonage wordt de wijn ongeklaard 
gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gevogelte, pasta, gegrilde vis

10 - 13°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chardonnay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Leemhoudende klei op zandsteen

110m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Te vinden in het uiterste puntje van 
Australië, op het Mornington-schiereiland

 • Kooyong & Port Phillip Estate worden 
door dezelfde familie gerund

 • De biologische aanpak staat centraal én 
alles gebeurd met de hand

VINETIQ SELECTION

Een interessante regio: het uiterste puntje 
van Australië, maar nog net het vasteland. Dit 
kleine wijndomein werd enkele jaren geleden 
overgenomen door de familie Gjergja, die 
blijft mikken op kleinschaligheid, kwaliteit en 
organische groei.

WIJNEN VAN EEN SCHIEREILAND

Opgericht in 1996, een kleine tien jaar na het 
wat verderop gelegen Port Phillip Estate. Beide 
wijngaarden worden door dezelfde familie 
gerund. Oogsten en verwerken gebeurt op 
dezelfde manier, maar door de karakteristieke 
bodem en ligging hebben de wijnen niettemin 
een heel verschillend terroir.

“Wij geloven dat al onze 
wijnen niet alleen de plaats van 
herkomst moeten laten proeven, 
maar ook het seizoen waarin de 

druiven rijpten”

Kooyong Wines
AUSTRALIË | VICTORIA | MORNINGTON PENINSULA


