
Port Phillip Estate ‘Red Hill Single Site’ 
Pinot Noir 2017
RED WINE - SMOOTH | DELICATE | SPICY 

MORNINGTON PINOT BULKEND VAN KLASSE

Dit is een geparfumeerde mooi gedefinieerde Pinot Noir uit het koele, 
maritieme Mornington Peninsula ten zuiden van Melbourne. In de neus een 
mooie kruidigheid met sensueel fruit zoals bosaardbeien en blauwe bessen. 
Zacht rood fruit domineert het pallet en wordt ondersteund door zachte, rijpe 
tannines die deze Pinot de nodige structuur geven. De finish is lang en blijft 
verbazen.

De spontane gisting van het manueel geoogste 
fruit gebeurt in houten foudres, betonnen en 
RVS-tanks. Na de spontane malo wordt de wijn 
gedurende 11 maanden opgevoed in deels 
nieuwe barriques 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

Rode leemachtige klei

150m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Te vinden in het uiterste puntje van 
Australië, op het Mornington-schiereiland

 • James Halliday bekroonde het als 
‘wijndomein van het jaar’

 • Een architecturale parel, één met 
de meest besproken food & wine 
bestemming in Australië

VINETIQ SELECTION

Port Phillip Estate produceert wijnen met 
exact de juiste spanning die Vinetiq zoekt. 
Wij hebben heel veel Australische wijnen 
geproefd, maar deze steken er echt bovenuit: 
qua finesse, schakeringen, smaak,... We 
moesten dit domein gewoon hebben.

EEN TEMPEL VAN EN VOOR WIJN

Een in alle opzichten monumentaal domein: 
de oostelijke, kalkstenen muur van het wijnhuis 
reikt tot 12m hoog, terwijl een grote wenteltrap 
zich de grond in boort. Daartegenover staat de 
bewust bescheiden productie en organische 
groei die de familie handhaaft. Want alleen zo 
kan de hoogste kwaliteit gewaarborgd worden.

“Wij willen het karakter van 
de druif maximaal bewaren, 
maar tegelijk wijnen maken 
die uitblinken in elegantie, 

finesse, textuur, complexiteit en 
structuur.”

Port Phillip Estate
AUSTRALIË | VICTORIA | MORNINGTON PENINSULA


