
Franse witte- en rosé wijnen 
 

 

CHÂTEAU GRAMBOY                                                     A.C. Bergerac  

Wijnhuis: Château Gramboy             
Druiven: 90%Sauvignon blanc 10% Semillon  
  
Fijne droge, witte kwaliteitswijn uit Bergerac, die gevinifieerd werd aan een 
lage temperatuur van ongeveer 18°C om zo de beste aroma's te kunnen 
extraheren.  
Gastronomie:  vis en zeevruchten in saus 
Zien:   veel fruit  
Neus:   veel fruit 
Smaak:   vol, mooie lange afdronk 

 

 

CHABLIS PREMIER CRU MONTMAINS 
                                                                Appellation Chablis Premier Cru Protégée  

Wijnhuis: Domaine Jean-Louis et Jean-Christophe Bersan    
Druif: Chardonnay 100% 
 
Bodemtype:  Kalk 
Opvoeding/type: 55 hectolitres par hectare.  
Gastronomie:  Oesters, zeevruchten, vis in saus  
Zien:   Licht geel 
Neus:   kruidig - mineralig 
Smaak:   levendig, gegrilde mineralen, kruidig.  
 

 

SANCERRE DOMAINE DES TAYAUX 
                                                                                                          A.C. Sancerre        

Wijnhuis: Maison Sallé /  gebroeders Pastou 
Druif: Sauvignon blanc 
 
Bodemtype:  kalkgrond  
Bewaren / drinken: nu drinken kan 10 jaar bewaren 
Gastronomie:  zeevruchten, visgerechten en geitenkaas 
Zien:  strogeel 
Neus:  een subtiel boeket van gras en citrus en is wat mineralig.  
Smaak:              het vegetale komt terug samen met de frisheid van de zuren   
                            en het minerale. 

 



 

 

Château Ballan-Larquette Bordeaux Clairet 
                                                                                                                     A.C. Bordeaux Clairet            
Wijnhuis: Vignobles Chaigne et Fils  
Druiven: 70%  cabernet sauvignon, 15% merlot, 15% malbec  
 
Vinificatie: Macération préfermentaire 3 à 4 dagen. Lekwijn van beste rode  

cuves. Gecontroleerde gisting, opvoeding ” sur lies” tot aan de botteling in 
februari. 

Als aperitief, bij zeevruchten, schaal- en schelpdieren, gegrilde vis, vis in  
saus en witte vleessoorten  
Zien:  helder donker roze 
Neus:  druivenschil, gist 
Smaak:   rood fruit, zachte tannines     
 
Volle smaak  
In tegenstelling tot een klassieke rosé wijn is de clairet voller van smaak. Een stevige rosé 
voor de rode wijndrinker, wordt wel eens geopperd. De aroma's en smaak van een goed 
gemaakte clairet zitten barstensvol sappig rood fruit, met mooie tannines ook. En precies 
dat laatste maakt de wijn zo leuk, pittig en interessant.   

 

 

PINOT GRIS RÉSERVE 
                                                                                                   Appellation Alsace 
Contrôlée          
 Wijnhuis: Jux          
Druif: Pinot gris 
 
Gastronomie: aperitief, ganzenlever, gebraden vlees in roomsaus, patrijs in 
roomsaus 
Zien:  strogeel 
Neus:  complexe aroma’s 
Smaak:  rond met een lange aangename afdronk, restsuiker aanwezig, zeer  
                          typisch. 

 



DOMAINE DU RIN DU BOIS 
SAUVIGNON DE TOURRAINE                         A.C. Tourraine                  
Wijnhuis: Pascal Jousselin et Fils   
Druif: Sauvignon blanc 100% 
 
Bodemtype:   Klei en silex 
Snoei:    Guyot 
Productie:    60 hl/ha  
Gastronomie: Als aperitief, bij zeevruchten en visgerechten, geitenkaas 
Zien:  citroengeel met groene tinten 
Neus:  aroma's van de knoppen van de vlier en cassis, citrus, peer,  
                            kruisbes . 
Smaak:  goed in evenwicht en een mooie harmonie met de  
                             zuren, dat een lange nasmaak geeft. 

 

 

MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE SUR LIE   
DOMAINE DE LA TOURETTE                    A.C. Muscadet de Sèvre et Maine                    
Wijnhuis: Leroy  Freuchet  
Druif: Melon de Bourgogne 100% 
 
Onderscheidingen: Médaille d’or.  
“Le concours communal 2016 des vins de Maisdon sur Sèvre a dévoilé son 
palmarès. Le Domaine de la Tourette une fois de plus fait le plein de             
médailles : 3 d'or (dont la catégorie reine des Muscadet Sèvre et Maine   
sur Lie 2015) et 2 d'argent.” 
Gastronomie: bij zeevruchten, visgerechten 
Zien:  een bleek gouden kleur 
Neus:  een neus vol bloemen 
Smaak:  nerveus, elegant, fruitig 
 
'Sur lie' betekent dat de wijn na gisting nog enkele dagen op de 
gistrestanten 'rijpt' en vaak ook direct vanaf dit vat wordt gebotteld. 
Hierdoor krijgt de wijn extra smaak en frisheid.  Muscadet is gemaakt van 
de muscadetdruif, gek genoeg ook wel 'Melon de Bourgogne’ genoemd 

 



PINOT BLANC                                                                       A.C. Alsace  

Wijnhuis: Domaine Jux                        
Druif: Pinot blanc 100% 
 

Gastronomie: als aperitief, bij vis, schaaldieren en schelpdieren 
Zien:   bleekgeel 
Neus:  florale toetsen, appel, peer 
Smaak:  zacht en delicaat met veel frisheid en souplesse 
Draagt alle typische kenmerken van de appellatie en de plaatselijke bodem in 
zich. Afkomstig van Domaine Jux, één van de historische en meest 
toonaangevende huizen in Colmar dat wijnen met een hoge typiciteit 
voortbrengt. 

 


