POUILLY FUMÉ 2017 LA
DEMOISELLE DE BOURGEOIS
Type

Witte wijn

Land

Frankrijk

Regio

Loire

Appellatie

Pouilly Fumé

Wijndomein

Domaine Henri Bourgeois

Biowijn

Nee

Druif

sauvignon blanc

Jaar

2017

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Deze prestigieuze selectie wordt gekenmerkt door finesse, complexiteit
van aroma’s en veel concentratie van fruit. Jong proeven we vooral het
fruit van de sauvignondruif, met een vleugje terroir en boisé. Na verloop
van tijd wordt alles homogener; de terroir komt meer tot uitdrukking en
het geurenpalet wordt complexer en intenser. De wijn krijgt meer diepte
door de mooi versmolten houttoets, waardoor zijn intensiteit nog meer
benadrukt wordt.
DOMAINE HENRI BOURGEOIS
Un Art, une Passion, une Tradition
‘Toujours à la recherche de l’Excellence, en observateurs attentifs et
patients, nous nous laissons guider par la nature, inspirer par son Sens
et animer par notre passion, dans le respect conjugué des savoirs et
d’une viticulture basée sur l’épanouissement de l’écosystème, que nos
ascendants léguèrent.’ Arnaud, Jean-Christophe et Lionel Bourgeois
Chavignol, een pittoresk dorpje in de Loirestreek, met amper één
hoofdstraat en 170 inwoners, is wereldwijd vermaard omwille van zijn
centrale ligging te midden van de Sancerre wijngaarden én omwille van
zijn Crottin de Chavignol, het kleine ronde geitenkaasje dat de perfecte
partner vormt bij een glaasje Sancerre tijdens het aperitief.
Het is hier dat de familie Bourgeois al 10 generaties lang al haar
toewijding besteedt in dienst van de twee enige druivensoorten die hier
worden verbouwd, nl. Sauvignon Blanc en Pinot Noir, gecultiveerd op
een mozaïek van percelen, gelegen op de beste hellingen in het hart
van Sancerre. De van vader op zoon overgeleverde kennis legt vooral
de nadruk op het respect voor de bodem en traditionele
vinificatietechnieken, wat uiteraard niet wil zeggen dat men hier niet

openstaat voor vernieuwing en verbetering. De strenge selectie van de
percelen, de aandacht bij iedere etappe in het productieproces en de
minutieuze zorgen die worden besteed bij het verzorgen van de
wijngaard en zijn druiven, staan garant voor de hoogstaande
“Bourgeois”- kwaliteit waarbij permanent wordt gestreefd naar perfectie.
‘La vinification est un sujet de perfectionnement continuel, afin de
laisser le terroir et le cépage s’exprimer dans l’harmonie la plus parfaite.’

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

