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SCHITTERENDE, ‘COOLE’ CABERNET FRANC

Wie houdt van Cabernet Franc op zijn best zit hier aan het goede adres. Want 
waar vind je nog 100% rijpe én sappige versies van deze uitzonderlijke druif? 
Een elegante en expressieve neus met rijp rood fruit, jalapeño pepers en 
kruidigheid. In de mond erg vlezig en sensueel. De spanning tussen de rijpe, 
sappige tannines en de mooie zuren maakt dit een erg aantrekkelijke wijn. De 
finale is grandioos!

“Many people don’t yet realize that we 
have a perfectly long growing season 

here in Canada. This is so important to 
Cabernet Franc- this opportunity to sit 
on the vine and gain phenolic ripeness. 
We can then make a wine that is full of 
flavour but maintains low alcohol and 

fresh acidity.”

Manuele oogst en natuurlijke fermentatie in 
open vaten. Een deel hele trossen om meer 
kruidigheid en fraîcheur te krijgen. Opvoeding 
van 10 maanden in kleine Franse eiken vaten. 
Niet gefilterd of geklaard en slechts een kleine 
dosis sulfiet.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Klein wild en gegrild rood vlees

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Cabernet Franc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke gronden

200m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,9%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Hij hielp in vele wijndomeinen voor hij 
neerstreek in zijn Ontario

 • De Pizzatent op het domein is 
legendarisch. Als je ooit in de buurt bent?

 • Specialiteit: Bourgondische variëteiten. 
Delicate wijnen met spanning

VINETIQ SELECTION

Norman Hardie heeft heel de wereld gezien, 
om vervolgens te ontdekken dat hij zowaar 
in zijn thuisstreek cool climate wijn kan 
verbouwen. Heel elegante en expressieve 
wijn bovendien, die heel mooi het terroir en 
de druif toont.

‘OUDE’ WIJN UIT DE NIEUWE WERELD

Ontario is één van de weinige regio’s in de 
Nieuwe Wereld waar cool climate wijnen 
verbouwd kunnen worden. Vooral dankzij 
de overweldigende aanwezigheid van Lake 
Ontario, dat zo groot is als België. Op zijn 
wijngaard en in de kelders past Norman 
Hardie Oude Wereld-technieken toe zodat het 
resultaat een unieke ‘blend’ vormt van oud en 
nieuw.

“De wijnranken en eiken vaten 
zijn van Frankrijk. De kalksteen 

en het klimaat zijn van Zuid-
Ontario. De smaak en de neus 

zijn van mij.”
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