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Blancs de Blancs Grand Cru Millésimé Belemnita
Champagne Philippe Gonet
http://www.champagne-philippe-gonet.com
Frankrijk
A.O.C. Champagne, Côte des Blancs
Klei-kalksteen, een 40 meter dikke kalklaag is gevormd
in de Tertiaire periode, in deze kalklaag bevinden zich
Belemniet rostra (fossielen)
100% Chardonnay uit Mesnil sur Oger
Traditionele vinificatie; 6 maanden in
temperatuurgeregelde tanks van RVS of epoxyhars.
Vervolgens minstens 5 jaar rijping in speciale flessen in
de kelders.
10-12 °C
Een briljante en kristalachtige wijn van een lichtgele tint
met hints van groen. De overvloedige en aanhoudende
mousse bij het gieten maakt daarna langzaam ruimte
voor een oppervlak van fijne bubbels. Zijn neus is
fabelachtig luchtig begind met een mint noot
verstrengeld met citrus (grapefruit en limoen). In de
mond: de aanval is fris, de afwerking is geruststellend
lang, onderstreept door citroen zests en het mineraal te
snijden die inherent zijn aan zijn terroir.
Deze Champagne heeft de perfecte expressie van de
kalkrijke bodem uit Mesnil sur Oger. Deze Grand Cru
Champagne rijpt minimaal 6 jaar in de kelders van
Philippe Gonet.
Heerlijk als apperatief, maar ook zeker aan te raden bij
delicate visgerechten of geitenkaas.
Pierre en Chantal, broer en zus; het terroir en de
wereld; hij legt ziel en zaligheid in het Domaine en zij
neemt trots de internationale verkoop voor haar
rekening. Ze vullen elkaar aan en delen dezelfde
diepgewortelde en onaantastbare principes die van
generatie op generatie zijn overgedragen. Dankzij dit
erfgoed wordt de superieure kwaliteit gewaarborgd. De
champagnes verenigen kracht en elegantie en hebben
een uitgesproken puur karakter. De sublieme finesse en
mineraliteit verheffen ze tot kunstwerken van een
esthetische schoonheid. In de intimiteit en het
gedempte licht van de kelders rusten de flessen op de
kalkstenen bodem die ze tot leven brengt.

