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BOJO BONANZA

Deze Beaujolais Villages wordt gemaakt van 60 jaar oude gobelet stokken 
met een erg laag rendement. Samen met de macération carbonique zorgt dit 
voor een intense, fruitige Gamay met rood en zwart fruit. De korte houtlage-
ring vijlt de harde kantjes van de tannines weg waardoor een erg succulente 
maar toch intense Beaujolais ontluikt. Toegankelijk en tegelijk serieus.

Manuele oogst van 60 jaar oude stokken 
aan een erg laag rendement van 20 hl/ha. 
Macération Carbonique van hele trossen in 
betonnen tanks gedurende 8 dagen. Opvoeding 
van de wijn gedurende 3 maanden in oude 
barriques.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Zachte kazen en charcuterie schotel

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Gamay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Graniet

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (12%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Elk perceel wordt apart gevinificeerd

 • Sinds 2012 werkt Richard volledig 
biologisch

 • Richard reisde de wereld rond als 
wijnmaker maar besloot zich in Beaujolais 
te vestigen

VINETIQ SELECTION

De revival van Beaujolais is al enkele jaren 
aan de gang en die komt niets te vroeg. Van 
fruitige, sappige doordrinkers tot serieuze 
bewaarwijnen, de regio heeft het allemaal. 
Richard ademt Gamay en vinifieert er 
loepzuivere wijnen, een echt plezier!

TERROIR, TERROIR EN NOG EENS TERROIR 

VAN BEAUJOLAIS

In 2007 kocht de uit Chablis afkomstige 
Richard Rottiers 3ha wijngaarden in Beaujolais, 
met stokken tussen 40 en 80 jaar oud. Zijn 
ambitie? Wijnen maken die de unieke terroir 
van de Beaujolais uitdrukken. Daarom koos hij 
voor een biologische werkwijze, zodat hij de 
bodem zo goed mogelijk zou kunnen laten 
weerklinken. Richard pendelt tussen Moulin-à-
Vent en Chablis waar hij met zijn zus Domaine 
des Malandes runt.

“Ik waak erover elk 
wijngaardperceel afzonderlijk te 
vinificeren. Alleen op die manier 
kunnen onze wijnen elk micro-

terroir van Richard Rottiers 
weergeven”
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