FRANKRIJK - GASCOGNE

Monsieur et Mademoiselle
2018 Mlle Fifi
Sauvignon Blanc

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
100% Sauvignon. Lichte heldere kleur. Explosieve neus van citrusfruit
met hints van groene appel en stekelbes. De smaak is heerlijk fris en
krokant en resulteert in een levendige, fruitige finale die zich lekker
vastzet in de mond. AWARDS: Gouden medaille Frankfurt
International Trophy 2018.
Klimaat:
Milde winters met regelmatige neerslag, vrij natte lentes en warme droge zomers
met afwisselende invloed van de Pyreneeën en de Atlantische Oceaan. (Afkoeling)

Ondergrond:
Kalkrijke kleibodem met veel minerale eigenschappen en een goede
waterhuishouding.

Vinificatie:
Mechanische oogst. Temperatuur gecontroleerde vinificatie op lage temperatuur
in inox roestvrij staal. Geen malolactisch gisting of houtrijping. Korte rijping
waarna botteling.

MONSIEUR ET MADEMOISELLE
Het gamma "Fifi et Marcel" werd door de mensen van het gerenommeerde
Château Fonbadet in het leven geroepen teneinde enkele van Frankrijks meest
klassieke druiven aan te kunnen bieden aan een betaalbare prijs en met een
absolute voorkeur voor kwaliteit. Als aangewezen regio kwamen ze dan al snel op
2 wijngebieden uit. Côtes de Gascogne voor de witte wijnen en de Languedoc
voor de rode wijnen. Door de combinatie van ondergrond en klimaat kunnen ze
bij hun witte wijnen een lekker fruitig karakter combineren met veel minerale en
frisse tonen en voor de rode wijnen een mooie concentratie aan een verleidelijke,
zwoele en smakelijke stijl. Hierbij wordt de jarenlange ervaring van een TopChâteau in Bordeaux gekoppeld aan streken met veel potentieel, waar vroeger
vooral aan massaproductie werd gedaan maar waar mits de nodige aandacht en
kennis kwalitatief ook interessante doelstellingen kunnen worden bereikt. De
wijnen geven een smakelijke weergave van wat allemaal mogelijk is met deze
klassiekers van Franse druiven. Bovendien wordt deze Franse eigenheid nog eens
benadrukt door het frivole en in historiek verweven karakter van de
respectievelijke labels. Monsieur en Mademoiselle doen u direct verlangen naar
het gekende "Leven als God in Frankrijk"-gevoel en brengen u in geen moment in
vakantiemodus.
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