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Wijn Chambolle Musigny 1e Cru Les Amoureuses 

Producent  Domaine Jacques Frédéric Mugnier 

Website http://mugnier.fr/en 

Herkomst Chambolle Musigny, Bourgogne, Frankrijk  

Classificatie AOC 1e Cru Chambolle Musigny Les Amoureuses 

 

Bodem De grond bestaat voornamelijk uit een laag rode klei 

van ongeveer 30 tot 50 cm diepte die over een 

compacte kalksteen "plaat" ligt met zeer weinig splijten. 

De wijnstokken slagen er echter in om hun wortels met 

indrukwekkende kracht in deze rots te dwingen. De 

complexiteit van de wijn geeft een duidelijke indicatie 

van de aard van de bodem. Laten we zeggen dat de 

naam perfect past bij de vrouwelijke, briljante stijl van 

deze wijnstok. 

Druivenras  100% Pinot Noir 

Vinificatie De jaarlijkse productie varieert tussen de 900 en 2700 

flessen. 

Serveer temperatuur  15-17 °C  

Smaakomschrijving Les Amoureuses is zonder twijfel de grootste van de 

premiers Crus van Chambolle-Musigny. Het kan 

gemakkelijk meten tot veel van de Grand Crus van de 

Côte d’Or. Voor ons vertegenwoordigt Les Amoureuses 

de essentie van Bourgogne; De meest Bourgondische 

wijnen van Bourgogne. Geen enkele andere wijn in de 

wereld heeft die paradoxale vereniging van 

uitzonderlijke rijkdom (aromatische intensiteit, diepte van 

textuur en lengte in de mond) en dergelijke luchtige 

delicatesse. De "neus" is een boeket van bloemen en 

rode bessen fruit. Als een wijn heeft de mogelijkheid om 

emoties te wekken is het Les Amoureuses ... 

Biologisch  Biodynamisch 

 

 

 

Informatie producent Frédéric Mugnier heeft zich vanaf 2000 gewijd aan het 

familie domaine. Al snel wist hij het beheer van de 

wijngaard naar het hoogste niveau te brengen. Zijn 

geniale aanpak heeft geleid tot internationale 

erkenning door wijnliefhebbers ondermeer met zijn Clos 

de la Maréchale. Daarnaast steekt hij ook zijn ziel en 

zaligheid in een kleine vier hectare in Chambolle 

Musigny wat resulteert in vijf unieke finesserijke wijnen. Er 

worden van elke wijn maar enkele vaten gemaakt. 
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