
Wijnhuis
Kwaliteit. Dat is waar Jean-Baptiste AUDY voor staat. Een wijnhandelaar en eigenaar van verschillende 

Bordeaux-wijndomeinen in de regio’s van Pomerol, Lussac St.Emilion, Medoc en Gironde. Daarnaast 

hebben zij een speciaal aantal ‘Petits Châteaux’ in hun bezit, waar de wijnen ook daadwerkelijk in de 

kelders gebotteld zijn. 

De wijnmakers Bourotte staan enkel voor de productie van hoogwaardige kwaliteitswijnen met karakter 

naar herkomst. Zij werken samen met de wereldbekende oenologen Michel Rolland en Christian Veyry. 

De ligging en het bijzonder rijke terroir van de wijngaarden in combinatie met kennis, ervaring en 

moderne wijnbereidingstechnieken brengen grandioze, verfijnde en uitstekend gebalanceerde wijnen 

voort die bijdragen aan de authenticiteit en beroemdheid van Bordeaux. De kwaliteitsverbetering van 

de afgelopen jaren is onderschreven door verschillende wijncritici en erkend in het vlaggenschip van 

AUDY: Château Clos du Clocher en Château BonalgueGrand Pey Lescours is een van hun wijndomeinen 

wat zich bevindt ten zuidwesten van het stadje St. Emilion, binnen de appellation St. Emilion Grand Cru 

Contrôlée. St. Emilion kent vier classificaties: St. Emilion, St. Emilion Grand Cru, Grand Cru Classé en 

de top Grand Cru Classé A en B. Château Grand Pey Lescours is een Grand Cru en daarmee wordt zijn 

herkomst uit St. Emilion gegarandeerd en moet de wijn volgens strikte regels worden gemaakt 

Wijnbeschrijving
Een heerlijk aroma van bessenfruit, kokos en een vleugje chocolade domineert deze wijn. De smaak 

is krachtig met veel fruit, ferme tannine en een zeer lange afdronk. Deze uitstekende Bordeaux blijft  

ingetogen door de rijke houtlagering en vervolgens een rijping op fles van 2 jaar. Soepel, vriendelijke en 

zacht door het behoud van fruitkarakter.  

Wijn-Spijscombinatie
Een mooie begeleider van lamsvlees, rundvlees van verschillende bereidingen, stoofschotels en 

wildgerechten met zwijn en ree. 

Château Grand Pey Lescours, AOC St. Emilion Grand Cru

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation St. Emilion Grand Cru 
Contrôlée
Merlot, Cabernet Sauvignon en 
Cabernet Franc

20 Frans eikenhout

Bordeaux

16 graden

Frankrijk

13%

8 tot 10 jaar

6 flessen


