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RED WINE - SMOOTH | DELICATE | SPICY 

MORNINGTON MASSALE = PINOT PLEZIER

Massale is een knipoog naar de Pinot Noir Massale. Dat zijn verschillende 
klonen die door mekaar zijn gepropageerd. De neus is typisch Pinot met 
kersen, violet en een aardse kruidigheid. Dat zet zich door in de mond en 
wordt ondersteund door zachte, rijpe tannines die het sensuele fruit laten 
binnenglijden. Dit is een echt lekker glas rijpe Pinot Noir met de nodige 
spanning.

“Some bolder fruits here. Earthy and 
dense with plenty of spicy oak. A brisk, 

brash dose of flavoursome pinot.”

De spontane gisting van het manueel geoogste 
fruit gebeurt in open RVS-tanks. Na de spontane 
malo wordt de wijn gedurende 11 maanden 
opgevoed in deels nieuwe barriques (8%) en 
houten foudres. Botteling zonder klaren of 
filteren.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild zoals fazant en kwartel, 
gevogelte

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Pinot Noir

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”
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