
Wijndomein Aldeneyck Chardonnay 
Heerenlaak Brut NV
SPARKLING WINE - CRISP 

GASTRONOMISCHE KWALITEITSBUBBELS

De kleur is goudgeel met een aanhoudende mousse van fijne belletjes. In de 
neus vinden we geuren van fruitbloesem, citrus en brioche. In de mond eta-
leert deze bubbel een mooie spanning tussen de complexiteit van een lange 
sur lattes periode en de levendige zuren van Chardonnay van de Maaskiezel. 
Verfijning, finesse én complexiteit voor de echte levensgenieter.

Manueel geoogste hele trossen Chardonnay 
worden geperst en gefermenteerd in RVS cuves. 
De tweede gisting op fles en sur lattes periode 
duren 48 maanden, uiterst uitzonderlijk in 
België. Een erg lage dosage van 3g/l maakt het 
geheel af.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Aperitief, koude voorgerechten en 
feestelijke momenten

7 - 10°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2024

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Chardonnay

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mineraalrijke kiezel- en grindterroir

30m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Aldeneiken kende in het jaar 750 al 
wijnbouw.

 • Aldeneyck kiest resoluut voor 
Pinot-variëteiten.

 • Alle druiven worden met de hand geplukt.

 • Bekroningen als Beste Belgische Wijn 
bleven niet uit.

VINETIQ SELECTION

Bij Vinetiq houden we van Belgische wijn. 
Niet omdat hij Belgisch is maar omdat we als 
wijnhandel voor kwaliteit in het glas gaan. Bij 
Aldeneyck kun je op je beide oren slapen. Je 
merkt de passie zodra Karel over wijn begint. 
Ook dat spreekt ons aan!

EEN DROOM VAN EEN TERROIR IN DE 

MAASVALLEI

De wijngaard van het domein Aldeneyck ligt op 
een zuidoosthelling langs de Maas in Aldeneik, 
bij Maaseik. Karel Henckens en zijn echtgenote 
Tine Linssen telen er Pinot Blanc, Pinot Gris en 
Pinot Noir, de typische Bourgognedruif. Het 
warme microklimaat en de stenige grind-
bodem geven de wijnen van Aldeneyck een 
typische elegante minerale en fruitige smaak.

“Alle elementen van ons terroir 
samen zorgen binnen de 

appellatie Maasvallei Limburg 
voor bijzonder geraffineerde 

wijnen van verschillende Pinot-
druiven.”
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