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MOULIN-À-VENT MET FLEURIE ALLURES

Intense robijnrode keur met paarse tonen. Diepe gulle neus met rijp kersen-
fruit, pruimen en een uitgesproken aards karakter. Een erg viriele wijn op het 
pallet die energiek aanzet met veel fruit, kruidigheid, levendige zuurtjes en 
rijpe zachte lichtjes korrelige tannines. Wat een bommetje, maar niet zonder 
finesse. Licht nerveuze wijn die zowel jong kan gedronken worden als baat 
kan hebben bij wat flesrijping.

Manuele oogst van een perceel dat voor de 
eerste keer apart gevinifieerd wordt, juist op de 
grens met Fleurie. Vergisting in inox vaten met 
temperatuurcontrole en niet te veel extractie 
voor vroeg drinkplezier. Veroudering op houten 
foeders.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gevogelte, pasta, gegrilde vis

13 - 16°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Gamay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Graniet

250m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

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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