
Wijnhuis
‘Geef ellende nooit een gelijkwaardige kans, noch slechte wijn een tweede slok. Streef altijd naar 

goede kwaliteit  gewijd aan uw waarden in het leven en doe dit alles vooral met veel plezier.’ G. 

Trott Wijnmaken met toewijding maar bovenal met heel veel plezier! Het mantra van het team bij Wirra 

Wirra is niet voor niets ‘ We vieren onze successen met verven en een glas champagne in de hand, 

mocht er niets te vieren zijn  vinden we altijd wel een andere reden om het te doen..’ Ze zijn bij Wirra 

Wirra enorm serieus als het aankomt op het maken van goede wijnen, de wijnen die men drinkt en 

vooral de biodynamisch wijnbouwmethode die ze hanteren in de wijngaarden. Ze geloven dat al het 

andere vooral heel leuk moet zijn om te doen. De grondlegger van deze filosofie, het wijnhuis zoals het 

nu is en geliefd wijnmaker van Australische bodem was Greg Trott (+2005). Hij herrees het wijnhuis 

in de late jaren ’60 uit twee overgebleven stenen muren. Wirra Wirra Vineyards dateert oorspronkelijk 

uit 1894 toen de excentrieke cricket speler Robert Strangways Wigley het startte. Het floreerde in de 

jonge dagen onder zijn hoede, er werd veel wijn geproduceerd en de meeste geprezen Shiraz zelfs 

veelvuldig geëxporteerd naar Engeland. Dit succes duurde voort tot aan de dood van Robert in 1926. 

Het wijnhuis raakte hierna snel in verval en werd verlaten. Zoals bij vele inspanningen van meneer Greg 

Trott, maakte dit onwaarschijnlijke project en de enorme omvang van het herbouwen van dit erfgoed het 

zo aantrekkelijk voor hem. Wat een succes heeft hij ervan weten te maken, tot op de dag van vandaag 

worden de wijnen van dit wijndomein geprezen en veelvuldig gedronken over de hele wereld.

Church Block was de allereerste wijn die wijle Greg Trott produceerde op het vernieuwde Wirra Wirra 

Landgoed in 1972. Hij voernoemde deze eerste wijn naar een deel van de wijngaard aan de overkant van 

de staart. Deze wijngaard ligt naast een kleine Bethany Church welke dateert uit 1854. In 40 jaar tijd is 

het Church Block label een van de populairste wijnen van Australië geworden. 

Wijnbeschrijving
Een aantrekkelijke geur van cassis fruit en zwarte pruimen omhuld in nuances van chocolade, tabak en 

cederhout. Ee rijk aroma in het smaakpalet van frambozen, rode bessen en pruimen, aangevuld met 

ferme tannine en cederhout. Een krachtige wijn met  perfecte balans.  

Wijn-Spijscombinatie
Combineert uitstekend met rundvlees, pasta’s met paddenstoelen en hartige taarten.

Wirra Wirra Vineyards, Church Block Red 2014, McLaren Vale

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Geographical Indications McLaren 
Vale
Cabernet Sauvignon 51%, Shiraz 37% 
& Merlot 12%

Op Frans & Amerikaans eiken 
Barrique en Okshoofd, waarvan 10% 
nieuwe vaten

McLaren

16 graden

Australië

14,50%

tot 10 jaar vanaf vintage

6 flessen


