DOMAINE DE LUC 2018
BLANC CHARDONNAY PAYS
D’OC
Type

Witte wijn

Land

Frankrijk

Regio

Regionale Wijnen

Appellatie

IGP Pays d' Oc

Wijndomein

Domaine de Luc - Bio

Biowijn

Ja

Druif

chardonnay

Jaar

2017

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Deze kwalitatief hoogstaande Chardonnay ademt een overheerlijk
aroma uit van exotisch fruit met bloemige accenten. De warmte van zijn
mediterrane roots is duidelijk aanwezig in zijn rijke, zonnige structuur.
Een complexe, smaakvolle Chardonnay met fijne aroma’s van rijp fruit.
Een fris zuurtje houdt het aangenaam, mollig karkater goed in balans,
wat refereert naar de stijl van een lekkere Macon. Vlezig, boterig en een
goed versmolten houttoets geven deze wij body, wat zich nog lang laat
nagenieten in de finale. Een Chardonnay met een sterke
persoonlijkheid, doordrongen van het terroir waarop hij is opgegroeid.
Biologische wijn.
Frank Van Der Auwera – Wijnkoopgids over Domaine de Luc
Chardonnay
Het hoeven niet altijd Chardonnays van 10 euro of meer te zijn die
volume en generositeit in zich dragen. Neem nu deze aantrekkelijk
geprijsde cuvée met de wat banale doopnaam. Mooi intens strogeel,
glashelder en met gulzige tranen. Daarna een romig en toasty, zelfs
heel specerijenrijk boeket, inclusief een vleugje vanille. Maar het is de
smaak die raak is en indruk maakt: enorm fruitgedreven, lekker vette
gele pruimen en perziken, met toasty eik, vanille en gesausde
tabaksbladeren. Een echte maaltijd-Chardonnay voor een
smurfenprijsje, te schenken rond 10 °C.
DOMAINE DE LUC - BIO
De wijngeschiedenis van Domaine de Luc gaat terug tot 125 V.C. Dit
historisch domein is gelegen in de gemeente Lezignan in het hartje van
de Aude. Domaine de Luc wordt geleid door Louis Fabre en dankt zijn
naam aan de plaatsnaam “Luc sur Orbieu”. De vinificatie gebeurt in
imposante, koele ondergrondse kelders uit de 13de eeuw, uitgerust met
ultra modern vinificatietechnieken.

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

Inschrijven
E-mailadres*

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie
zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

