
Wijnhuis
Wijnhuis Henry Fessy produceert onder de naam Claudius Morand verschillende wijnen, allen gemaakt 

met evenveel liefde. Wij vertellen u graag meer over deze selectie, maar laten het aan u over om uw 

favoriet te kiezen. Beaujolais is het wijnbouwgebied dat deel uitmaakt van de regio Bourgogne, echter 

geheel met eigen signatuur, liefde voor de Gamay-druif en verdeeld in verschillende Cru’s zoals: 

Chénas, misschien wel de meest unieke Cru uit de Beaujolais. Deze gemeente beslaat totaal 237  hectare 

en biedt een bodem van klei, graniet en schist. Mineraalrijk maar arm, de wijnstokken hier werken hard 

voor topkwaliteit fruit, en dat blijkt. Het bewaar potentieel van Cru’s uit dit gebied ligt tussen de 5 en 

10 jaar. De wijn heeft doorgaans een robijnrode kleur en een volle body van bloemen zoals rozen en 

pioenen. Na flesrijping ontstaan tonen van specerijen en hout.   

Moulin-à-Vent, ook wel de Koning van Beaujolais! Uit een gemeente van 611 hectare waar de bodem 

bestaat uit roze graniet en naden van mangaan. Waar de kleur van de wijn veranderd van diep 

robijnrood naar granaat met een geur die doet denk aan viooltjes en lissen naast zoete kersen. Zodra 

deze wijn rijpt veranderen deze tonen in rozen, gedroogde vruchten, specerijen  en aardse nuances van 

truffel en wild. 

Fleurie, de beroemdste Cru uit de Beaujolais. De wijnstokken staan uitsluitend op een roze 

granietbodem. Een verleidelijke wijn door zijn elegante smaak, die fluweel is en een aroma van bloemen 

en fruit heeft. Iris, viool, roos, perzik, bosbes en rood fruit komen in de geur voor. Deze Cru wordt 

beschouwd als de meest vrouwelijke Cru van de streek, dat komt misschien wel omdat de ‘Madone de 

Fleurie’ boven op de heuvel over de wijngaarden van Fleurie waakt. 

Côtes de Brouilly, een goed gestructureerde wijn uit de Beaujolais streek in Bourgogne. Door de  

aanplant van Gamay druiven  op hard graniet en groenblauwe schist levert dit een rijke wijn. Deze rode 

wijn heeft een zeer aangename geur van framboos, kersen en verrassende peeraroma’s. Een fruitige 

smaak met zachte tannine en een middellange aangename afdronk.

Wijnbeschrijving
Saint-Amour, de meeste noordelijk gelegen Cru de Beaujolais met een totale oppervlakte van 320 

hectare bestaande uit een bodem van gemengd graniet, klei, schist en kalksteen. Hier komen  wijnen 

met een medium body vandaan, het aroma is complex. Het smaakpalet bestaat uit aroma’s van roodfruit, 

wilde perzik, kersen specerijen en wilde bloemen zoals klaprozen en madeliefjes. Wijn-Spijscombinatie

Claudius Morand, Saint-Amour Cuvée Augé, AOC

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  
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Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 
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Bewaaradvies:
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W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Saint-Amour Contrôlée

Gamay

-

Cru de Beaujolais

12 graden

Frankrijk

13%

2 tot 5 jaar

6 flessen


