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RAFALE CHARDONNAY 
 

Herkomst/ land: Frankrijk 

Appellatie:  I.G.P. Pays d’Oc 

De basisbenaming voor IGP-wijn uit Languedoc-Roussillon is IGP 

d’Oc. De oude naam voor deze wijnen was Vin de Pays d’Oc. Het is 

een overkoepelende appellation voor een heel groot gebied dat vier 

Franse departementen omvat. Van west naar oost zijn dat: Pyrénées-

Orientales, Aude, Hérault en Gard. 

Productieregio: Narbonne (Aude) 

Wijnhuis:  Les Vignerons Catalans 

Klimaat: mediterraan, Gemiddelde temperatuur: 14,1°C 

Gemiddeld aantal zonuren: 2686 

       

Druif:    Chardonnay 

 

Volume alcohol: 12,5% 

Verpakking:   doos 6 flessen 

Schenken tussen: 8 à 10°C. 

Jaar:    2013   

Bewaren/ drinken: nu drinken  

 

Gastronomie: De wijn is de ideale begeleider bij gevogelte, 

kreeft, visgerechten met saus of als aperitief. 

 

Zien:  mooi goudgeel met briljante schittering in het glas. 

 

Neus:  De neus is complex en doet denken aan de typische Chardonnay-aroma’s zoals 

boter, rijp steenfruit en peer. 

 

Smaak: De mond is vol en romig met toetsen van honing, witte en gele perzik. 

 

 

VINIFICATIE 

De druiven worden enkel geplukt als ze volledig rijp zijn. Daarna rijpt de wijn ‘sur lie’. Dit 

betekent dat de wijn in contact blijft met de gist, dit geeft meer complexiteit aan de wijn. 

 

 

De wijngaarden bevinden zich op krijt en kalkgronden en zijn zorgvuldig geselecteerd 

om de beste klimatologische omstandigheden te bekomen. De wijngaarden bevinden zich 

langs de kust waar een aangenaam mediterraan klimaat heerst met koele nachten. 
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DUQUESA DE VALLADOLID 

 
Herkomst/ land:  Spanje 

Appellatie:   D.O. Rueda 

Productieregio:  Rueda 

Wijnhuis:   Bodegas Lan 

 

Klimaat: continentaal en winderig. De temperatuur zakt in de 

winter fors onder het vriespunt en er kunnen strenge vorst, 

mist, storm en hagel voorkomen. In de zomer zijn er 

lange, hete dagen met een ononderbroken hoeveelheid 

zon, hoewel de temperatuur niet zo hoog stijgt als de 

maxima op de zuidelijke meseta; ook komen er stormen 

voor. Regen is een essentiële factor voor de kwaliteit van 

de wijn. Normaal valt deze in het voor- en najaar met zo 

nu en dan een jaar waarin hij sporadisch en gelijkmatig 

valt, waardoor een uitzonderlijk oogstjaar wordt gemaakt. 

Max. gemiddelde temp. in juli: 29,8 oC, Max. gemiddelde 

temp. in december: 0,4 oC, Gemiddelde hoeveelheid zon 

2.700 uren/ jaar 

 

Neerslag: Gemiddelde hoeveelheid regen 400 mm per jaar  

Bodem type:  Weinig organisch materiaal, kiezelachtig, goede 

afwatering, goede luchtdoorlatendheid. 

Hoogte: 600 à 800 meter  

Volume alcohol:  13,5% 

Schenken tussen:  6 à 8°C. 

Jaar:     2015 

 

Druif:               100% Verdejo 

 

Vinificatie/ rendement Gobletsnoei: Verdejo 8.000 kg/ha 

Dit is een 100% “Varietal Wijn” gemaakt van één druivensoort. 

Kenmerk: Het aromatisch karakter waarin de aroma’s van deze 

specifieke druivensoort overheerst. 

Bewaren/ drinken:  nu drinken 

Gastronomie: bij pasta, risotto, paella, gegrild vlees 

 Bij harde kazen       

 

Zien: lichte strogele kleur,  

Neus: aroma’s van vers gras, hooi, anijs en tropische vruchten    

Smaak: Soepel en mineralig met aangename frisse zuren, gevolgd door een lange afdronk.. 

 

 

Perfecte zomerse terraswijn en heerlijk als aperitief, maar ook erg goed bij antipasti, 

zeevruchten, vis, gevogelte of risotto. 

 

 

http://www.vinos-de-espana.nl/?Pageid=157
http://www.vinos-de-espana.nl/?Pageid=157
http://www.vinos-de-espana.nl/?Pageid=157
http://www.finewinesdirectuk.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/o/bo3009wbb.jpg
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Bodegas LAN is met name bekend om hun krachtige rode wijnen uit Rioja. Als tegenhanger 

hiervan maakt het domein nu ook een frisse witte wijn, Duquesa de Valladolid. Deze wijn 

wordt niet gemaakt in Rioja, maar in Rueda. Deze streek geniet met name bekendheid om zijn 

frisse, aromatische witte wijnen. De Verdejo is in deze streek veruit de belangrijkste druif. De 

"Duquesa de Valladolid" (oftewel de "Hertogin van Valladolid") is gemaakt van 100% 

Verdejo afkomstig van vijftien jaar oude stokken. De druiven worden ’s nachts geoogst en 

vervolgens bij koele temperatuur vergist, om zo het frisse en aromatische karakter van de 

druif te behouden. 

 

 
 

 

 

 

De keuze van groei- en snoeiwijze wordt vaak door hogerhand (herkomstbenaming AOC) 

opgelegd en kan per druivenras en per district verschillen.    

 

Gobletsnoei: 

De gobelet (bekervorm) is zeer oud en is kenmerkend voor de traditionele 

Middellandse-Zeewijngaarden. Drie of vier twijgen (oud hout) die op twee 

ogen worden beëindigd, geven zes tot acht takjes. Deze manier van leiden 

bevordert een optimaal aantal uren zon voor de trossen, maar vereist veel 

handwerk in de zomer. Deze groeivorm laat mechanisatie van de wijngaard 

niet toe. Gobelet wordt ook toegepast bij fruitteelt zoals perzikken etc. 

Dezelfde groei en snoei mogelijkheden kunnen ook worden toegepast voor 

druiven die in grote potten of containers worden opgekweekt.  
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SKOURAS CUVÉE PRESTIGE 

 
Herkomst/ land: Griekenland 

Appellatie:  Peloponeos Prostatevomeni Geografiki Endiksi 

   = Indication Géografique Protégée  Péloponnese 

Productieregio: Nemea/ Argos 

Wijnhuis:  Skouros 

Klimaat: Mediterraan. Hete zomers, milde winters. Lange droogteperiodes, 

kunstmatige irrigatie in nieuw aangelegde wijngaarden Gemiddelde 

temperatuur: 18,4°C, Gemiddeld aantal zonuren: 2770 

 

Druiven:  Moscofilero en Alepou 

 

Bodemtype: kalksteen, vulkanisch gesteente, rotsachtig, klei, leem, zand,  

puimsteen = arme bodem 

Hoogte: 250 tot 650 meter 

Productie: schilcontact gedurende 3-6 uur bij 14˚C. Alcoholische gisting in 

roestvrijstalen vaten bij 16˚C. Een korte rijping op fijne droesem. 

Volume alcohol: 12,5% 

Opvoeding/type: genummerde flessen 

Onderscheidingen:  Het domein werd in 2009 uitgeroepen tot 'Winery of the  

Year' door het magazine 'Wine and Spirit' uit New York. 

Schenken tussen: 6 à 8°C. 
Jaar:   2015  

Bewaren/ drinken: nu drinken 

Gastronomie: zomers terras, koude gerechten, zomerse brunch 

Zien:  Helderwit/ gele kleur met groene reflecties.  
Neus:  Complexe neus van verse bloemen en fruitige aroma's, avocado.  

Smaak: In de mond vinden we de fruitige aroma's terug zoals sinaasappel, citroen, ook  

bloemen en hinten van jasmijn en munt. Mooie en evenwichtige aciditeit 

 
 

 

Nemea: 

De wijnstreek van Korinthe wordt vanwege zijn geografische ligging en klimatologische 

omstandigheden als een van de beste ter wereld beschouwd. De wijngaarden strekken zich uit van vlak 

langs de kust tot op 800 m. hoge berghellingen. Het hart van de Griekse wijnproductie, deelgebied 

dat topkwaliteit levert 
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Roditis [Ro dee 'tees] Zoals de naam al impliceert, Roditis is een rose 

gekleurde druif die is erg populair in Attica, Macedonië, Thessalië en de 

Peloponnesos waar ze wordt geteeld voor de productie van Patra 

AOCwijnen. Het levert de beste resultaten bij het bebouwen met lage 

rendementen op bergachtige hellingen. Roditis produceert elegante, lichte 

witte wijn met citrus smaken en een aangename nasmaak. 

 

Aalbes, gedroogd fruit noten 

 

 

 

Moschofilero [Mos ko fee 'le ro] Een apart aromatische druif vanuit de AOCregio Mantinia, 

in de Peloponnesos, Moschofilero druiven hebben een grijs gekleurde huid en daarom is 

deze een wijn een blanc de gris. Zijn scherpe karakter en mooie bloemengeur van rozen 

en viooltjes met hints van kruiden kan worden gedronken als aperitief of met voedsel. 

De Griekse Moschofilero druif geeft lichte, frisse witte wijnen. Sommige wijnmakers 

maken er een vollere, rijkere wijn van door zijn grijs-roze schil wat langer mee te weken. 

Anderen maken er juist lichtroze mousserende wijn van. 

 

jasmijn, rozen, citrusfruit en granaatappel 
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Santiago Ruiz O Rosal 
 
Herkomst/ land: Spanje 

Appellatie:  D.O. Rias Baixas 

Productieregio: O Rosal/ Pontevedra  

Wijnhuis:  Santiago Ruiz 

Klimaat:  Het Atlantische klimaat met natte winters en zeemist 

is in de diverse subzones steeds net even anders. Het koelst zijn 

Ribeiro do Ulla en Val do Salnés door hun ligging aan de kust. Het 

warmst is Condado do Tea met zo nu en dan temperaturen boven de 

40°C en koudere winters met vorst en tot 2.000 mm regen per jaar. 

O Rosal is iets warmer, hoewel het klimaat er dankzij de invloed 

van de kust iets gematigder is.  Storm kan problemen in de 

wijngaarden veroorzaken, met name die langs de westelijke kust. 

Heel soms zorgen vorst, hagel en extreme zomerhitte voor 

problemen. 
 Max. zomertemperatuur 25°C. Min. Wintertemperatuur 10°C.  

Neerslag: 1600 à 1800 mm per jaar      

Bodemtype: Graniet, leisteen, rotsachtig met een alluviale toplaag. 

Hoogte:  100 à 300 meter 

Vinificatie: Maceratie van 15 tot 20 uren na een zachte persing. Gegist 

onder gecontroleerde temperatuur op 16 à 17° C. gedurende 

20 tot 25 dagen. 

Productie: maximaal toegestane oogst 12.000 kg/ha voor witte druiven 

  Opbrengst 58 hl/ha 

Volume alcohol: 13% 

Schenken tussen: 10 à 11°C. 

Jaar:    2015   

Druiven: Albariño 70%, Loureiro 15%, Caiño blanca 10%, Treixadura en Godello 5%. 

 

Bewaren/ drinken: nu drinken 

Gastronomie: ideaal als aperitief, bij koude voorgerechten, vis en zeevruchten  

Zien:  schitterend, bleekgeel met groene tinten 

Neus:  Deze Rias Baixas heeft een intense en complexe neus, met hints van witte 

bloemen, appel, citrus en lychee, munt, anijs, balsamico en genoeg 

mineraliteit.  

Smaak: Krachtig en complex, zuren goed evenwicht, lange afdronk. 
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PLATINUM DOMAINE PEIRIERE Mourvèdre 

 
Herkomst/ land:     Frankrijk 

Appellatie/ herkomstbenaming: IGP Pays d’Oc 

Productieregio:   Minervois 

Wijnhuis:    Domaine Peirière 

Klimaat:    mediterraan 

Bodem:    leisteen 

       

Druif:   100% Mourvèdre = monastrell  

 

Suiker:   5 gr/ liter 

Totale zuren:  3,10gr/ liter 

Volume alcohol: 13,5%  

Schenken tussen: 14 en 16 °C.  

Jaar:   2013        

Bewaren/ drinken: Nu drinken kan 2jaar bewaren 

Gastronomie: tapas, geroosterde aubergines, gegrild lam, 

provençaalse gerechten, kaas en champignons. 

Zien:  schitterend diep robijnrood  

Neus:  aroma van peper en zwarte bessen 

Smaak: hints van truffel, pruimen en bramen   

 

Het is de wel bekende bottelaar en handelaar  PAUL SAPIN in Macon die de 

wijnen van de familie bottelt en op de markt brengt.  
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De IGP-classificatie is soepeler dan de AOP- en heeft voor de wijnmaker verschillende 

voordelen: 

• De wijnmaker mag zelf kiezen welke druivenrassen hij gebruikt. Hij mag dus ook 

assemblages van populaire druivenrassen maken, zelfs in een beschermd herkomstgebied. 

• De wijnmaker mag het druivenras op het etiket vermelden. 

De basisbenaming voor IGP-wijn uit Languedoc-Roussillon is IGP d’Oc. De oude naam voor 

deze wijnen was Vin de Pays d’Oc. Het is een overkoepelende appellation voor een heel groot 

gebied dat vier Franse departementen omvat. Van west naar oost zijn dat: Pyrénées-

Orientales, Aude, Hérault en Gard. 
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LA PÈGE CARIGNAN VIEILLES VIGNES  

 
Herkomst/ land: Frankrijk 

Appellatie:  Vin de France 

Productieregio: Lézignan/ Corbières/ Aude 

Wijnhuis:  Jean Noël Bousquet 

Klimaat: Lézignan bezit een duidelijk Mediterraans klimaat. De kalkstenen terrassen 

gaan nauwelijks hoger dan 50 meter. Dit gebied ligt het meest noordelijk tegen 

de Minervois aan. Het heeft kiezelhoudende plateaus en terrassen. Het is er 

warm en vruchtbaar. Ze brengt gulle, volle en soepele wijnen voor. 

      

Druif :    Carignan 100% 

 

Volume alcohol: 14,5%  

Jaar:   2014      

Bewaren/ drinken: nu drinken, kan 3 jaar bewaren  

Zien:  purperrood tot rood, in de rand wat oud roze, donker in de kern. 

Neus:  framboos/ bramen, rijp zwart fruit, aroma’s van de garrique, peper en 

kruidnagel 

Smaak: rijp framboos en bramen, soepel, wat ziltig, kruiden. Vrij vet en een lange 

afdronk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iKP8snQRkJORkM&tbnid=IIQZy7io7ONsBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proefdepassie.be/Languedoc.htm&ei=J8yUU82JGI67PbHFgKAB&bvm=bv.68445247,d.ZGU&psig=AFQjCNFTiNLZQjV0aRzc1SJtMV3z_GEBag&ust=1402346907396006
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Domaine de la Grave 
 
Herkomst / land: Frankrijk 

Appellatie:  A.C. Bordeaux Superieur 

Productieregio: Beychac et Caillou / Gironde  

Wijnhuis:  David Roche 

Klimaat:  mediterraan    

Druif :    75% merlot, 10% cabernet  

sauvignon, 15% cabernet  

franc  

Bodemtype:  kalk, kiezel/gring (graves),  

zanderig  

Planten per ha.: 5000 

Productie:  lutte raisonnée 

Volume alcohol: 13,5% 

Opvoeding/type: 12 maanden eiken vat 

Verpakking:   karton 6 flessen 

Onderscheidingen:  gouden medaille in  

Bordeaux 

Schenken tussen: 14 en 16°C. 

Jaar:    2009  

Bewaren / drinken: nu drinken kan nog 3 jaar bewaren 

Gastronomie:  bij rood vlees met een krachtige saus zoals Béarnaise 

 

 

Deze uitstekende wijn heeft reeds verschillende medailles gekregen en stond meerdere 

keren vermeld in de Guide Hachette. Het is een typische Merlot-wijn met laurier en terroir- 

geuren. Door 1 jaar op eiken vaten te liggen vormen de zuren en tannines in deze wijn een 

harmonieus evenwicht. 

 

 

De wijnstokken zijn 20 tot 45 jaar oud. De hellingen zijn zuidgericht. Per ha zijn er 

5 000 wijnstokken aangeplant om zo voor een optimale rijping te zorgen van de druiven. De 

wijnen komen tot stand volgens de methode ‘lutte raisonnée’, wat wil zeggen dat men pas 

gaat ingrijpen (bijvoorbeeld via besproeiing) wanneer het echt noodzakelijk is. Zo kan men 

jaar na jaar een natuurlijk en vooral eerlijk product garanderen. 14 dagen voor de oogst 

worden ook de onderste bladeren van de wijnstok verwijderd zodat de druif volledig 

blootgesteld wordt aan de zon, wat op zijn beurt dan zorgt voor een goeie rijping van de druif. 

 

Vinificatie 

Een assemblage van 3 druiven. Manuele oogst (met de hand). Men voert verschillende 

remontages (overhevelen) uit om zo een maximale kleurextractie te krijgen. Maceratie (weken 

van de druiven) van 5 weken met constante controle van de temperatuur (30° C tijdens de 

gisting). 12 maanden op eiken vaten. 
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Cépages Rouge : 

Cabernet-sauvignon  

Merlot  

Cabernet franc  

Petit verdot  

Côt (ou malbec)  

Carmenère 
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BUTTERFIELD STATION 

 
Herkomst/ land: U.S.A. 

Appellatie:  Sonoma County AVA (American Viticultural Area) 

Productieregio: Californië 

Wijnhuis:  Butterfield Station 

Klimaat:  Zacht en voldoende vochtig in de noordelijke zone; warmer en         

droger naar het zuiden. 

       

Druif :   92% Cabernet Sauvignon, 4% Petit Verdot, 4% Barbera. 

 

Bodemtype: De bodem is zeer divers, varieert van regio tot regio en wordt  

beïnvloed door aardverschuivingen tussen twee grote 

tektonische platen, de Noord-Amerikaanse plaat en de 

Pacifische plaat. De San Andreas breuklijn. 

Volume alcohol: 13,5% 

Opvoeding/type: gerijpt in inoxtanks 

Totale zuren:  PH 3.81 

Restsuiker:  4,8 gr/ liter 

Schenken tussen: 15 à 17°C. 

Jaar:    2014   

Bewaren/ drinken: nu drinken kan enkele 

jaren bewaren  

Gastronomie: Heerlijk in combinatie met 

gegrild vlees en een kampvuur. 

 

Zien:  donker robijnrood 

Neus:  Aantrekkelijke aroma's van thee 

en bramen, zwart fruit en kruiden. 

Smaak:  Tinten van kersen en kruiden. Rijk, rond en soepel met veel smaak. 

 

Californië, een staat die ongeveer zo groot is als Nederland, België en Duitsland 

samen, is de grootste wijnproducent van de Verenigde Staten. Het is zelfs de op drie na 

grootste wijnproducent ter wereld, na Italië, Frankrijk en Spanje. In Californië is ruim 

200.000 hectare grond gewijd aan wijndruiven, onderverdeeld in ongeveer 100 klimatologisch 

en bodemtechnisch verschillende regio's en ruim zestig verschillende druivenrassen. Jaarlijks 

wordt meer dan twee miljard liter wijn geproduceerd. De warme dagen en relatief koele 

nachten zijn goed voor de opbouw van aroma-stoffen in de druiven, een effect dat nog eens 

wordt versterkt door de nabijheid van de Grote Oceaan. 

Sonoma County 

Sonoma County is minder beroemd dan Napa Valley, maar wordt onder kenners 

beschouwd als het veel interessantere wijngebied. Napa Valley is de plaats waar hoogstaande 

Cabernets worden verbouwd, maar de diversiteit die in Sonoma County wordt aangetroffen 

http://www.pootagenturen.nl/nl/wijnen/producenten/producent/134-butterfield-station
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vind je er niet. Sonoma levert verfijnde Chardonnay en Pinot Noir, krachtige Zinfandel, 

romige Merlot en, jawel, ook zeer goede Cabernet Sauvignon. Hier tref je een veelheid aan 

micro-klimaten, bodemsoorten en druivenrassen: een vineus paradijs met zo'n 20.000 hectare 

wijngaard. 

Het was in het stadje Sonoma dat de zogenaamde Bear Flag Revolt plaats had, een 

episode die leidde tot het inlijven van de Republiek Californië bij de Verenigde Staten. In 

Sonoma werd als eerste wijn verbouwd en Sonoma wordt dan ook gezien als de bakermat van 

de Californische wijnindustrie; er staan nog wijnstokken van 183 jaar oud. 

Tegenwoordig zijn er in Sonoma County 13 erkende AVA's (American Viticultural 

Area - ruwweg hetzelfde als een appellation contrôlée) en staan er ruim 50 druivenrassen 

aangeplant. De wijnindustrie is de grootste kostwinner en draagt jaarlijks 8 miljard dollar bij 

aan de Amerikaanse economie. 

 

The name Butterfield Station is deeply ingrained within this history of California. The 

historic Butterfield Overland Stagecoach Line, established in 1858, was the first 

transcontinental route from the Mississippi River to California that carried settlers to the great 

American West. Named for the stations along this historic rail line, our wines personify the 

promise of California and the new frontier. Located in Central California, Firebaugh’s Ferry 

was a crucial trading post along the historic Butterfield Overland Stagecoach Line. California 

entrepreneur Andrew J. Firebaugh established the ferry on the San Joaquin River for 

passengers traveling from San Francisco to St. Louis. It served as an integral passageway in 

the western 

migration and the movement of freight and grain up and down the west coast.  

 

Vineyards 

Great wines cannot be made without great fruit, which is why we seek to discover the best 

fruit California has to offer. Blending fruit allows us to play to the gallery of flavors available 

from each unique vineyard site and create wines of great depth and consistency. Our mission 

is to capture expressions of California terroir in each glass, from the coastal influences to the 

peaks and valleys of the golden state. 

 

Winemaking 

Butterfield Station’s pioneering spirit and willingness to explore new regions of California 

allows us to create distinct and interesting wines. By blending different lots, we pick the finest 

characteristics of each growing site and marry them together to develop wines of exceptional 

quality and flavor. Each lot is harvested and fermented separately in order to maintain the 

integrity of every vineyard site and develop the unique aromas, flavors, and textures of the 

fruit. 
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LAYERS RED  

 
Herkomst / land: Australië 

Appellatie:  Adelaide, Barossa Valley 

Productieregio: Barossa 

Wijnhuis:  Peter Lehmann  

Klimaat: Doordat de wijngebieden verspreid door de staat liggen, heeft  

South Australia veel microklimaten. Sommige streken zijn 

duidelijk warmer dan andere. De winters zijn hier koel en 

nat en zorgen voor voldoende waterreserves in de warme zomers. 

De bodem in het gebied is niet erg vruchtbaar, waardoor de 

opbrengst laag is en de kwaliteit van de druiven hoog 

       

Druif:   De basisdruif van de Peter Lehmann Layers Red is de  

Shiraz: Een bijna bombastische druivensoort die naast specerijen en 

zwarte bessen ook specerijen en kruiden in zijn palet heeft.  

Tempranillo zorgt voor een fris kruidige aanvulling, met wat scherpte 

door tannine. 

Grenache verzacht dit en voegt rond rood fruit toe, terwijl de afdronk 

naast Shiraz op het conto komt van de  

Mourvèdre druif met zijn aardse klanken.  

 

Elke druivensoort heeft apart mogen rijpen in bijpassende eikenhouten 

vaten. De zachte ronde vanilletonen van de Franse eiken vaten voor de 

Grenache, de wat hardere houttonen die Amerikaanse vaten geven 

passen beter bij de Tempranillo. 

 

Bodemtype:   De bodem is bijzonder gevarieerd 

Volume alcohol: 14,5%  

Schenken tussen: 16 à 17°C. 

Jaar:   2011  

Bewaren / drinken:  nu drinken kan bewaren tot 2019  

Gastronomie: Ideale wijn bij gerechten zoals: wild, Amerikaanse BBQ,  rood vlees of  

gerechten met Truffel. 

Smaak:  De lagen waaruit de wijn is opgebouwd volgen elkaar prachtig op in de mond 

en geven een complex maar evenwichtige indruk. Diep en rijk van smaak met 

veel fruit, tot in de puntjes verzorgd en met een fijne aardse afdronk die naar 

hout neigt.  

 

 

Peter Lehmann Layers Red is laag voor laag opgebouwd uit verschillende druivensoorten 

door Andrew Wigan, Chief Winemaker van Peter Lehman. Zijn bedoeling met de Layers serie 

is om een wijn te maken die meer is dan een optelsom van druivenrassen. Een compositie, een 

wijnsymphonie!  

 

Barossa Valley. Dit is een van de bekendste Australische wijnregio’s. Het is een 

heuvelachtige groene vallei, 60 kilometer ten noordoosten van Adelaide. De streek was al 
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halverwege de negentiende eeuw het centrum van de Australische wijnproductie. Britse, 

Duitse en Poolse immigranten vestigden zich hier en zetten hun wijncultuur in het nieuwe 

vaderland voort. Namen als Kaiser Stuhl, Gnadenfrei, Bernkastel en Lutherse kerken 

herinneren aan de herkomst van deze eerste immigranten. 
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DOMAINE CHANSON BEAUNE TEURONS    
PREMIER CRU 

 
Herkomst/ land: Frankrijk 

Appellatie:  A.C. Beaune Premier Cru 

Productieregio: Beaune, Côte D’Or  

Deze wijngaard licht in het midden van de zone “Premiers cru du 

Domaine Chanson” van de gemeente Beaune en is 4 ha. groot. 

Wijnhuis:  Domaine Chanson  

Klimaat:   Continentaal, Gemiddelde temperatuur: 10,4°C 

Gemiddeld aantal zonuren: 1750 

Bodem:  Kalksteen, mergel 

       

Druif:    Pinot noir 100% 

 

Productie: deze jaargang 2009: na een koud voorjaar met sneeuw 

volgde een zachte lente, een warme zomer met veel zon 

afgewisseld met periodes met regen wat voor voldoende water 

zorgde in de bodem voor een zeer groot wijnjaar! De pluk vond 

plaats in excellente omstandigheden.    

 

Volume alcohol: 13,5  

Opvoeding/type:  16 maanden vatrijping  

Schenken tussen: 15 à16°C. 

Jaar:   2009   

Bewaren/ drinken: nu drinken, kan nog 10 jaar bewaren  

Gastronomie:  gegrild vlees, gemarineerd vlees, stoofvlees op 

Bourgondische wijze, regionale Bourgogne kazen en 

geitenkaas. 

Zien:   Robijnrode kleur 

Neus:   rode rijpe vruchten, intense aroma’s van frambozen-aardbeienconfituur en 

koffie met wat vanille 

Smaak:  heel evenwichtig, genereus en rond. Heel zuiver fruit. Lichte elegante houttoets 

met goede aanwezige tannines. Mooie lengte. 

 

Simon Verry heeft het wijnhuis in 1750 opgericht.  

In de 19e eeuw nam de familie Chanson het wijnhuis over en onder leiding van Alexis 

Chanson breide het wijnhuis zich uit.  

In 1999 werd Chanson Père & Fils verkocht aan de Family Champagne Group Sociéte Jaques 

Bollinger. Ongeveer een kwart van de druiven die voor de productie van de wijnen worden 

gebruikt komt van eigen wijngaarden. De rest wordt gekocht van geselecteerde druiventelers. 

De druiven die gebruikt worden voor de productie zijn Chardonnay en Pinot Noir. 
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