
 

 

Fiche Technique 

 

 

Wijn     Opus One  

Producent   Opus One Winery 

Website https://en.opusonewinery.com/ 

Herkomst Napa Valley, Verenigde Staten 

Classificatie    AVA Napa Valley 

Bodem De essentie van tijd wordt uitgedrukt in Opus One door 

het karakter van elke vintage. Plaats, vaak gedefinieerd 

als terroir, vertegenwoordigt de geografie, het klimaat 

en het essentiële menselijke element dat wordt 

gevangen in de balans van de wijn tussen kracht en 

finesse, structuur en textuur. 

Druivenras    77% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot, 8% Merlot,  

5% Cabernet Franc & 2% Malbec 

Vinificatie Voordat de wijn op de markt komt – meestal op 1 

oktober, rijpt hij 18 maanden in nieuwe Franse eiken 

vaten en dan nog eens 15 maanden op de fles. Op het 

etiket zijn de silhouetten van Baron Philippe de 

Rothschild en Robert Mondavi afgebeeld. 

Serveertemperatuur 16-18 °C 

Smaakomschrijving Opmerkelijk elegant en helder met weelderige aroma's 

van vers rood en blauw fruit, kruiden en vanille, en een 

delicate geur van lentebloemen. Het eerste boeket 

wordt aangevuld met meer genuanceerde aroma’s van 

salie, rozemarijn en zwarte olijf. Sappige smaken van 

zwarte kersen, bramen en cassis overspoelen het 

gehemelte en romige, fijnkorrelige tannines zorgen voor 

een heerlijk ronde structuur. Harmonieus en levendig, de 

smaken blijven hangen om een blijvende afdronk te 

creëren met een vleugje donkere chocolade en 

espresso. 

Informatie producent Opus One werd opgericht door Baron Philippe de 

Rothschild, de legendarische eigenaar van Chateau 

Mouton Rothschild, en de beroemde Napa Valley 

wijnboer Robert Mondavi. Door het combineren van de 

grote wijntradities en innovaties van beide families, het 

doel was het creëren van een uitzonderlijke wijn in het 

hart van Napa Valley. Opus One is net als elk groot 

kunstwerk, voortgekomen uit passie. Opgedragen aan 

compromisloze kwaliteit, opus One's zijn doel is om deze 

visie en gepassioneerde geest voor de komende 

generaties uit te drukken. In 1989 bouwde Opus One 

een nieuwe, ultramoderne wijnmakerij in Oakville. De 

wijn was toen al een van de duurste van Californië, 

maar werd in de jaren 1990 nog populairder dankzij de 

grote vraag uit zowel Europa als Azië en heeft inmiddels 

cultstatus bereikt. 
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