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Verenigd Koninkrijk | Hampshire

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Hattingley Valley

DRUIVENSOORTEN Chardonnay 53% Pinot Noir 31% 
Pinot Meunier 16%

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 12%

SMAAKPROFIEL Complex, citroen, biscuit, subtiel eik

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Dit is het perfecte aperitief of feestdrankje, het is de onberispelijke
begeleiding van elk feest, genoten met elk canapé.

Mousserende wijnen uit Engeland worden de laatste steeds populairder. Dat komt vooral door de uitstekende
kwaliteit. De krijtachtige bodem van East-Hampshire is zeer geschikt om druiven te verbouwen voor de
mousserende wijnen. Hattingley Valley is een jong bedrijf, dat bekend staat om zijn vooruitstrevendheid. Het
productieproces is zeer milieuvriendelijk. Hattingley Valley is voortdurend op zoek naar de beste druivenrassen,
maar vertrouwt tegelijkertijd op zaken die zich in het verleden al hebben bewezen. Zo wordt onder meer gebruik
gemaakt van oude wijnvaten uit de Bourgogne.
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Bleek goud van kleur met delicate en
fijne lang aanhoudende bubbels.
Aroma's van groene appels
gecombineerd met romige nougat,
versgebakken brioche en delicate
geroosterde tonen van rijping in de
fles. In de mond zet de complexiteit
zich voort met tonen van zachte
citroensorbet, biscuit en een subtiel
eiken karakter. Verfrissend en
perfect in balans, met een heerlijk
lange afdronk.

VINIFICATIE De met de hand geoogste druiven werden in hun geheel
geperst om sap van topkwaliteit te verkrijgen. 19% van de
totale blend werd op vat gegist in oude witte Bourgogne vaten
en er vond een gedeeltelijke malolactische gisting plaats om de
natuurlijke zuurgraad van de wijn te verzachten. Om 
 consistentie en continuïteit  te waarborgen, werd 23% van de
reservewijnen aan de blend toegevoegd vóór de tweede
gisting. Na 3 jaar rijping op droesem in een fles om rondheid en
karakter toe te voegen, werd de wijn gedegorgeerd met een
lichte dosering van 7 g/L.


