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Frankrijk- Champagne

PROEFNOTITIE 

PRODUCENT Le Gallais

DRUIVENSOORTEN Chardonnay

SLUITING Kurk

CATEGORIE Wit

ALCOHOLPERCENTAGE 12%

SMAAKPROFIEL Droog/Brut, tonen van tabaksbladeren

WIJN&SPIJS

ACHTERGROND INFO

Varkensvlees, vette vis, schelpdieren, milde en zachte kaas

Champagne Le Gallais ligt in het dorp Boursault, op enkele kilometers van Épernay, in het hart van de Marnevallei.
In 1927 kocht Hachod Fringhian, de opa van Charlotte Morgain Le Gallais, het landgoed Boursault. Dit was ooit
eigendom van Madame Veuve Clicquot. Zij gaf in 1843 opdracht tot het bouwen van het kasteel op het landgoed
voor haar dochter. In 1913 verkocht haar achterkleindochter, de hertogin van Uzès, het landgoed. Het is een
prachtig landgoed met hoge ceders, een antieke orangerie en een fantastisch uitzicht op de Marne en de vallei.

5 generaties later beheert Charlotte een groot deel van het domein: 7 percelen, gelegen in een clos, een
ommuurde wijgaard. Alle 3 de druivensoorten worden daar verbouwd. Een zeldzame verschijning! De pers, de
kelders en de wijnmakerij bevinden zich ook in de wijngaard, op een paar honderd meter van het verste perceel,
wat de versheid van het fruit garandeert op het moment van persen en verwerken.

De champagnes van Le Gallais kenmerken zich door een krachtige bubbel en bite.
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Je proeft in deze Blanc de blancs in
eerste instantie een behoorlijk
aanwezige bubbel. Deze wordt
langzaamaan zachter. Tonen van
tabaksbladeren en Cubaanse sigaar
maken het een “mannelijke”
champagne, “sophisticated”. Het
boterbabbelaartje in de afdronk is
prettig en maakt de smaak mooi
rond.

VINIFICATIE De druiven worden handmatig geoogst. Hele druiven,
fermentatie in thermo-gereguleerde roestvrijstalen vaten,
gebruik van geselecteerde gisten, malolactische gisting,
traditionele vinificatie.

https://www.vivino.com/grapes/chardonnay

