Norman Hardie Winery
Pinot Noir 2016
RED WINE - DELICATE | LIGHT | WILD
ONGEFILTERD ZIJDEZACHT

Deze 2016 Pinot Noir is een erg delicate, fluwelige wijn. Aroma’s van wilde
kersen en klein knapperig rood fruit worden aangevuld door een aantrekkelijke aardsheid. Het mondgevoel is zijdeachtig met zachte, rijpe tannines
ondersteund door een knapperige aciditeit. Hoewel deze wijn fijnbesnaard is
heeft hij een erg lange complexe afdronk. Dit is zo een wijn waar je maar niet
genoeg van krijgt.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Pinot Noir

Fijne, gegrilde vis en oosterse keuken

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Kalkrijke gronden

13 - 16°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

200m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst, 7 dagen maceratie en spontane
gisting. Persen in een traditionele verticale
mandpers. Opvoeding van 9 maanden in
Bourgondische eiken vaten. Spontane malolactische omzetting. Niet gefilterd, noch geklaard
en een minimum aan sulfiet.

“In Canada we have this amazing
opportunity to make world class, old
world style Pinot Noir in the new world.
We have cooler summers that lead to
the preservation of freshness, vibrancy
and acidity- reminiscent of the great
classic Burgundies. While wines are
light in colour and medium bodied on
the palate, they have wonderful length
and intense flavour.”

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (11,5%)

Norman Hardie Winery
CANADA | ONTARIO | PRINCE EDWARD COUNT Y
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 ZuidOntario. De smaak en de neus
zijn van mij.”

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.

