
Norman Hardie Winery Calcaire 2017
WHITE WINE - CRISP | APPLEY | AROMATIC 

COMPLEXE MAAR GEBALANCEERDE BLEND

Deze atypische blend van Chardonnay, Pinot Gris en Riesling komt van 
de kalkgronden in Ontario, Canada. Hij heeft een erg levendige neus met 
veel citrus en limoen. De mineraliteit brengt fraîcheur en is de ruggengraat 
van deze wijn. Het verfrissend mondgevoel met sappig fruit geeft heel wat 
drinkplezier zonder eentonig te worden. Daar zorgt deze complexe maar 
gebalanceerde blend voor.

“Delicious shellfish wine aged on the 
lees-expressing amazing minerality and 
vibrancy! Canada has a strong seafood 
culture, as they do in Western Europe, 

and this was the inspiration for this 
wine.”

Een erg pure vinificatie van de drie druivenrassen 
die samen werden gecofermenteerd en op de 
fijne lies gehouden waardoor deze atypische 
blend wonderwel werkt. Hier is geen hout aan 
te pas gekomen, enkel het fruit spreekt luid en 
duidelijk.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Zeevruchten, oesters en zomerse 
salades

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chardonnay, Pinot Gris, Riesling

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke gronden

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12,5%)

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.”

Norman Hardie Winery
CANADA | ONTARIO | PRINCE EDWARD COUNTY


