
Wijnhuis
De kelder van Bissey is misschien wel de meest bekende kelder van Frankrijk, opgericht in 1928 als een 

van de eerste van een coöperatie wijnboeren en daarmee de oudste in Côte Chalonnaise. De oprichter, 

de heer Ozanon, was de voorloper en oprichter van de wijncoöperatie. Deze unie bood veel voordelen 

als de wijnboeren zich zouden groeperen: meesters van wijnbereiding, samenvoegen van viticultuur 

en een gezamenlijke marketing van de individuele wijnenhuizen op de markt. In 80 jaar heeft Cave 

de Bissey haar karakter weten te behouden in de oorspronkelijke structuur. Ondanks de omvang blijft 

het persoonlijk en op menselijke schaal. Het is nog steeds een vriendelijke en familiaire sfeer die de 

wijnboeren met een gemeenschappelijk doel drijft: respecteren voor het terroir bij de productie van 

wijnen in combinatie met kwaliteit en authenticiteit. 

Cave Bissey ligt op 18 kilometer van Chalon, tussen de Côte de Beaune en Mâconnais. Met andere 

woorden: in het hart van de Côte Chalonnaise! De wijnstokken bloeien op de vele hellingen rondom het 

dorp. Neem gerust de tijd voor een glas van hun schitterende klassieke witte Bourgogne of laat u blij 

verrassen door een verkwikkend glas top Crémant de Bourgogne van dit wijnhuis.   

Wijnbeschrijving
Deze met prijzen overladen bubbelwijn is gemaakt van voornamelijk het druivenras Aligoté. Hij heeft 

hierdoor een zeer fruitige geur, een lekkere frisse smaak met een fijne mousse en een lange smaakvolle 

afdronk. Chardonnay voegt hier haar volume en aan toe.

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn kan gedronken worden bij elke feestelijke aangelegenheid, als aperitief of bij schaal- en 

schelpdieren en in het bijzonder heerlijk naast oesters.

Cave de Bissey, Crémant de Bourgogne Blanc Brut, AOC

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Crémant de Bourgogne 
Controlée

Aligoté & Chardonnay

-

Bourgogne

10 graden

Frankrijk

13%

2 tot 3 jaar

6 flessen


