
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
Een wijn uit Givry is doorgaans een rode wijn, gemaakt van Pinot Noir. In de geur evenals het 

smaakprofiel doet het denken aan viooltjes, aardbeien en bramen, zoethout en iets bittere specerijen 

zoals kruidnagel. Wanneer de wijn nog jong is zijn de tannine nog aan de scherpe kant en is het aroma 

gesloten. Na een rijping van 3 tot 5 jaar op fles veranderd dit totaal en zal de wijn toegankelijker en 

zachter zijn waarin het fruitkarakter opent.  

Wijn-Spijscombinatie
Perfecte compagnon diverse pasta’s, pasteitjes, terrines, charcuterie, gestoofd kalfsvlees en steak.  

Cave de Bissey, Givry Rouge, AOC Givry

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Givry Contrôlée

Pinot Noir

-

Bourgogne

15 graden

Frankrijk

12,50%

4 tot 6 jaar

6 flessen


