DE TERROIRS
Elke generatie is hier opgegroeid, op hetzelfde land. Van kindsbeen speelden wij in deze geërodeerde
heuvels. Hier bouwden we hutten en vochten we voor onze terrein. Vandaag ontdekken we de waarde van
deze terroirs.
De zandsteen (“Grès”) vormt ons landschap en kleurt onze heuvels. Onze wijnstokken gedijen het best op
deze ondergrond. Hij is bestand tegen alle natuurverschijnselen. Tussen de dennenbossen beplanten we elk
stukje grond dat niet door de rotsen is ingenomen. In deze terroir zien onze flessen het levenslicht.

AU GRÉ DES GRÈS
Appellatie: AOP Minervois

Inhoud: 75 cl

Alcoholgehalte: 14,5 %

Druivensoorten: 80% Syrah, 20% Grenache.
Wijngaard: Op de hellingen van de “Balkons van de Aude”, amfitheater gelegen
tegen de Montagne Noire, biedt de bodem van zandsteen en klei aan onze
wijngaarden een natuurlijk milieu vol kruiden en kreupelhout, evenals een zachte
harmonie die karakteristiek is voor de terroir van Laure.

Vinificatie: Deze druiven worden pas geoogst en gesorteerd als ze helemaal
rijp zijn. Fermentatie in open kuipen. Daarna volgt gedurende 5 weken de
maceratie met een traditionele procedure van zachte extractie en ventilatie die
de fermentatie vergemakkelijkt. In de kou van de winter, worden de variëteiten
met precisie geassembleerd waarna de wijn nog een paar maanden wordt gerijpt
om stabiliteit te verkrijgen zodat hij lang kan worden bewaard.

Degustatie: Mooie geconcentreerde paarse kleur met purperen glans. Neus
van viooltjes, vuursteen en rode vruchten met een vleugje zoethout en peper.
Deze aromatische verfijning vindt u ook in de mond, versterkt door een toets van
lange en stevige tannine die een mooie en lange ontwikkeling belooft.

Gerechten: Perfect om een serieuze discussie te beginnen die kan uitmonden
in een uitnodiging voor een diner.
Meer klassiek, bij mooie graankip aan het spit of fricassée, konijn, fijne
vleeswaren zoals paté van een goede ambachtelijke slager... Ook bij zachte kaas
op basis van koemelk zoals de Saint Nectaire.
Schenken rond de 16°C.
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Overmatig drankgebruik schaadt de gezondheid. Geniet maar drink met mate.

