PINOT GRIS 2017 0.375L
JOSMEYER LE FROMENTEAU
Type

Witte wijn

Land

Frankrijk

Regio

Alsace

Appellatie

Alsace

Wijndomein

Domaine Josmeyer

Biowijn

Ja

Druif

pinot gris

Jaar

2017

Volume

0.375

Draaistop

Nee

Hier verwijst de naam naar de grote, open graanvelden (froment) van
Ile de France, en de geur van de oogst. Deze wijn heeft een meer
landelijk karakter, is zeer evenwichtig en uitermate charmant. Ook hier
bloeit de neus onmiddellijk open met aroma’s van verse noten, vers
gebakken brood en brioche. Een mooie materie in de mond en een
frisse, aangename finale. Deze Pinot Gris is gewoon heerlijk, van begin
tot einde!

DOMAINE JOSMEYER
‘Natura artis magistra’
Het domein JOSMEYER werd opgericht in 1845 door Aloyse MEYER
en wordt thans geleid door diens achterachterkleindochters Céline en
Isabelle Meyer. Deze vijfde generatie is bijzonder gemotiveerd om de
traditie van dit toonaangevende familiebedrijf voort te zetten, als
eerbetoon aan hun in 2016 overleden vader Jean Meyer. Isabelle
Meyer is verantwoordelijk voor de vinificatie. Céline Meyer is managing
director. Voor dit duo vormen wijn en kunst een complementair
gegeven, waarbij creativiteit en harmonie de belangrijkste drijfveren
zijn. Het kleurenpalet van een kunstenaar wordt geconcretiseerd in de
geuren en de smaken van de wijn.
Dit domein heeft zijn cépages afgestemd op de – overigens schitterend
gelegen – terroirs. Dank zij deze verstandige aanpak met respect voor
bodem en plant, een goede beheersing van het rendement en een
manuele oogst slaagt Domaine Josmeyer erin om gezonde druiven
voort te brengen die de basis vormen voor geraffineerde, elegante en
expressieve wijnen. Volkomen binnen de filosofie van de biologische en

biodynamische wijncultuur, worden de druiven in hun geheel geperst en
gebeurt de gisting op volledige natuurlijke wijze, zonder toevoeging van
gistcellen. De wijn wordt verder opgevoed in grote houten cuves, zodat
de houtinvloed slechts subliem te proeven is. De filtering gebeurt
opnieuw volledig biologisch. Resultaat: wijnen met een uitzonderlijke,
eigen stijl waarin het idealisme van 5 generaties (JOS)MEYER wordt
weerspiegeld.
LA SERIE ARTISTE
De vier wijnen van ‘La Série Artiste’ spreken tot de verbeelding door
een reeks etiketten die om de twee jaar worden ontworpen door een
kunstenaar levend en/of werkend in de Elzas. De wijn wordt
geïllustreerd door het kunstwerk en zijn geuren worden kleuren,
waardoor er een soort osmose ontstaat tussen wijn en kunst…
Bloemen en fruit spelen de hoofdrol; geniet van de charme!

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

E-mailadres*

Inschrijven

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.

