
Norman Hardie Winery  
County Chardonnay Unfiltered 2016
WHITE WINE - CREAMY | TOASTY | RICH 

COOL KLASSE CHARDONNAY

Wat een mooie Chardonnay! Juist houtgebruik, fenolisch rijp fruit en 
vakmanschap geven deze Chardonnay zijn allure. In de neus vinden we 
citrus, steenfruit, toast en een tikje vanille. Het mondgevoel is luxueus met 
een zinderende aciditeit die het rijpe fruit recht houdt. De textuur is crémeux 
en de finale is lang en complex. Dit is een klassieke Chardonnay van een erg 
hoog niveau!

Expressive saline, marine aromas on 
the nose, plus subtly toasted spices and 
ripe green apples. Has all the hallmarks 

of top Chardonnay: lees flavour, 
balanced oak and appetisingly savoury 

fruit.

Manuele oogst, zachte ‘whole-bunch’ persing, 
natuurlijke fermentatie in Franse eiken vaten 
van 500l, vrucht-eigen gisten en geen filtering 
of klaring. Zeer lage toevoeging van sulfiet. De 
‘méthode bourguignonne’ wordt hier tot in de 
puntjes gevolgd.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gevogelte, pasta, gegrilde vis

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chardonnay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Kalkrijke gronden

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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


