
Wijnhuis
De streek Bourgogne is wereldwijd geroemd om haar prachtige witte wijnen voornamelijk vervaardigd 

uit Chardonnay druiven en aardse rode wijnen van de grillige maar bijzonder verfijnde Pinot Noir druif. 

Sinds de oudheid is men op zoek naar de beste bodems voor het produceren van de beste wijnen. Dat 

ze bij Chablis zijn uitgekomen, zal u niet verbazen. Dit werd in de 12e eeuw gestart door monniken en 

door de generaties wijnbouwers die volgden nauwlettend voortgezet.  Het gebied Chablis telt maar 

liefst 700 hectare aan bijzonder terroir waar de zeer elegante, strakke, witte Chardonnay vandaan komt 

onder de naam Chablis. De grond bestaat uit een mengsel van kalk, klei en fossiele wat zorgt voor mooie 

beendroge witte wijnen. De wijn uit Chablis wordt ook wel oesterwater genoemd, als ideale begeleider 

van oesters.Sinds 1987 zijn de eigenaren William Nahan, Etienne Boileau en Christian Simon instaat 

excellente Chablis AOC-wijnen te produceren van maar liefst 38 hectare wijngaard. Jaar in jaar uit zijn 

de wijnmakers van het Domein du Chardonnay bezig de beste hellingen en gronden te vinden voor hun 

wijnstokken. Voor Domaine du Chardonnay reden genoeg om u te laten ontdekken wat de invloed van 

deze uitzonderlijke bodem op haar wijnen is. Leuk om te weten: cuvée William Nahan is vernoemd naar 

de wijnmaker en eigenaar van deze wijngaarden. 

Wijnbeschrijving
Een prachtig samenspel van wit fruit aroma’s, lemon en geroosterde amandelen. Een rijke wijn met 

goede zuurbalans, waar gedurende de afdronk aangename vanilletonen naar voren komen. Deze Chablis 

Premier Cru geeft expressie aan het typische terroir met de nuances van bloesem, peer, lemon en ziltig 

karakter. 

Wijn-Spijscombinatie
Perfect met rivierkreeften, gekookte visgerechten, langoustine, oesters, bereidingen met wit vlees en 

heerlijke combinatie met blauwader kazen. 

Domaine du Chardonnay, Mont de Milieu, AOC Chablis Premier Cru

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Chablis Contrôlée

Chardonnay

20% op nieuw Frans eikenhout

Bourgogne

12 graden

Frankrijk

13%

5 tot 6 jaar

6 flessen


