Chanson Santenay Beauregard
Omschrijving
Helder robijnrood van kleur met een frisse en fruitige geur. Gulle en fruitige
aanzet met intense aroma's van rijpe rode bessen, kersen en frambozen in
combinatie met een licht pepertje en een vleugje vanille. Goede zuren en
rijpe tannines. Fijne en aangename afdronk.

Druivenras(sen)
Pinot Noir

Vinificatie
De druiven worden met de hand geplukt en krijgen een volledige gisting
gedurende ongeveer twee weken. De wijnen rijpen vervolgens in de 15e
eeuwse kelder gedurende 14 tot 18 maanden op nieuw en oud eiken.

Herkomst
Domaine Chanson, eigenaar van 25 ha in de 10 mooiste Beaune Premiers
Crus, wordt terecht beschouwd als een van de Premiers Crus specialisten in
Beaune. De wijngaard Beauregard ligt in het Premiers Cru gebied van
Santenay, een klein dorp in het zuiden van de Côte de Beaune. Het perceel
van 3 hectare ligt op de top van de heuvel en de grond bestaat hier uit klei,
kalksteen en stenen. Het grote aandeel stenen geeft de wijn een heel
bijzondere mineraliteit, wat typisch is voor Pinot Noir.

Eettips
Door het fruitige karakter is de wijn op zich al heerlijk om zo te genieten.
Prima te combineren met biefstuk van ree, filet van haas, konijn en filet van
eend met een mooie frambozensaus.

Wijnhuis omschrijving
Domaine Chanson (1750) kocht in 2007 een aantal exceptionele wijngaarden
in het zuiden van de Côte de Beaune, en werd de thuisbasis Beaune Bastion
grondig gerenoveerd en een nieuw pershuis gebouwd. Het bedrijf bezit 45
hectare wijngaarden, allen met de Premier Cru en Grand Cru status, in het
hart van de Bourgogne: Côtes de Beaune (Santenay, Chassagne-Montracchet,
Puligny-Montrachet, Pernand-Vergelesses, Beaune, Savigny-les-Beane en
Corton).

Aanvullende informatie
Artikelnummer:
Wijnsoort:
Inhoud:

33920613
Rode wijnen
75

Alcoholpercentage:
Jaar:
Land:
Streek:
Appellatie:
Wijnhuis:
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