U.S.A. - SONOMA COUNTY

Au Contraire
2017 Russian River Valley
Chardonnay

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Mooie, licht, gouden kleur met groene schakeringen. Romige neus met
een verfrissend toetsje citrus. Hints van rijpe peer en groene appel
begeleidt door een zweempje Jasmijn. Heerlijke balans tussen frisse
tonen en noties van brioche en toast. De afdronk is lekker zacht met
voldoende spanning en laat u nog even lekker nagenieten. Pure klasse!
Klimaat:
Druiven komen uit Russian River Valley en het westen van Green Valley aan de
grens van Sonoma Coast. Koele nachten en vrij veel mist die de groei verlengen
en de druiven een gezegende acciditeit verlenen.

Ondergrond:
De befaamde Goldridge ondergrond. Zanderige gronden met regelmatige leem
en kleilagen.

Vinificatie:
100% Chardonnay. De druiven worden in trossen voorzichtig geperst en
ondergaan een klassieke fermentatie (Op Bourgondische gisten) waarbij de wijn
op zijn Lie rijpt met regelmatig omroeren. Een deel blijft op inox en een deel rijpt
op Franse eik waarvan 30% nieuwe gedurende 8 maanden.

AU CONTRAIRE
Dit was de eerste familiewijngaard van de vermaarde familie Taub in Sonoma
County. De wijnen zijn speciaal gemaakt voor zij die het leven ten volle en tot in
de puntjes omarmen. Voor hen die het onmogelijke mogelijk maken! Deze visie
wordt ook op het etiket op ludieke wijze weergegeven met een illustratie die de
verwachtingen op zijn kop zet. Au Contraire beschikt over, zeker in deze tijden,
benijdenswaardige 'Cool Climate' wijngaarden. Net als in Bourgogne zijn Pinot
Noir en Chardonnay het koningskoppel en net als in de Côte d'Or worden hier van
de beste wijnen ter wereld gemaakt. De uitzonderlijke kwaliteit wordt
gegarandeerd door de legendarische Californische wijnmaker Tom Hinde en zijn
ervaren team. Wie zei er ook weer dat de beste Chardonnays en Pinot Noirs
ongetwijfeld uit Bourgogne komen .? AU CONTRAIRE . Zou ik zo zeggen!
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