
 

 

Fiche Technique 

 

Wijn Corton Clos de Roy Grand Cru 

Producent  Domaine Antonin Guyon  

Website https://www.guyon-bourgogne.com/ 

Herkomst Bourgogne, Frankrijk  

Classificatie AOC Corton Grand Cru 

Bodem Klei en leisteen. 

Druivenras    100% Pinot Noir 

 

Vinificatie De hand geplukte druiven worden in kleine kratjes 

vervoerd om vervolgens een strenge selectie te 

ondergaan. Lange fermentatie gedurende 20 dagen in 

open cuves. Onder gecontroleerde temperatuur wordt 

de hoed gebroken door “punching down”. 

Rijping in 50% nieuw- en 50% gebruikte vaten voor 18 

maanden. 
 
Serveer temperatuur 16-17 °C  

 

Smaakomschrijving Robijnrood van kleur met in de neus aroma’s van zwarte 

kersen en zwarte bessen. Rijk en geconcentreerd in de 

mond, elegant, puur en zeer complex met hele fijne 

tannines en geweldige structuur. 

Biologisch    - 

Beschikbare jaargangen  2016 -2017   

 

Beoordeling Burghound 89/92 -90/93  

 

Informatie producent  De wijngaarden van het Domaine liggen verspreid over 

de beste gebieden van Bourgondië. In Gevrey 

Chambertin en Chambolle-Musigny, van Aloxe-Corton 

en Savigny-les-Beaune tot Beaune, Volnay en Meursault. 

In 1960 kwam de toen 55-jarige Antonin Guyon op het 

lumineuze idee om enkele wijngaarden in Gevrey-

Chambertin en Meursault op te kopen. Twee van de 

meest prestigieuze appellaties uit Bourgondië. In 1970 

wist zijn zoon Dominique hier nog eens 22 hectare 

zuidelijk gelegen wijngaarden uit de Hautes Côtes de 

Nuits aan toe te voegen. De familie had nu een 

bijzonder palet aan wijngaarden en kon verscheidene 

grote witte en rode Bourgognes maken. Het wijnbedrijf 

wordt tegenwoordig geleid door Dominique Guyon 

deskundig bijgestaan door dochter Hombeline. De focus 

heeft altijd op de hoogste kwaliteit gelegen. Echte 

terroirwijnen die het karakter van de bijzondere 

wijngaarden zo authentiek mogelijk tot uitdrukking 

brengen. De bekende wijnmaker Vincent Nicot werd 

aangetrokken als keldermeester. Er wordt de grootste 

zorg besteed aan de oogst die nog steeds traditioneel 

gebeuren door zeer bekwame medewerkers die het 

domaine al decennia dienen. Domaine Antonin Guyon 

werkt in het topsegment van Bourgondië. 
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