
Wijnhuis
Als beste jongetje van de klas bezit Domaine Fouassier de meest gewilde wijngaarden rondom 

het dorpje Sancerre en is het wijnhuis een koploper op het gebied van biologisch wijn maken. De 

wijnmaker voert een traditionele teelt (met de basis wijnbereidingstechnieken geleerd van zijn ouders), 

gecombineerd met biodynamische wijnbouwcultuur en de meest moderne apparatuur. 

De kracht van Fouassier ligt in de eerbiediging van het terroir; zij doen hun uiterste best om het milieu 

te bewaken en respectvol te bewerken, het is immers de propriëteit en vertegenwoordiging van het 

erfgoed dat zij aan de volgende generaties doorgeven.

Het wijndomein Fouassier bewerkt vandaag de dag bijna 56 hectare wijngaard, waaruit 80% van de 

nobele en zeer oude druivensoort Sauvignon Blanc bestaat. De overige 20% van de wijngaarden staan 

aangeplant met de meest delicate en elegante der rode druivenrassen: Pinot Noir. Onze serveertip: 

serveer de witte wijn niet te koel zodat het stuivende aroma van deze witte parel het beste tot haar 

recht komt. 

Wijnbeschrijving
De streek Loire staat bekend om haar kalk en mineraalrijke bodems, waar de Sauvignon Blanc uitermate 

goed op gedijd en veelal delicate wijnen voortbrengt Cuvée Pierre J. Fouassier Menetou-Salon is een 

echte  witte klassieker. In Menetou Salon heeft de familie Fouassier wijnstokken van 20 jaar oud waarvan 

ze de druiven oogsten, ook hier zijn de druiven rijk aan smaak, vruchtvlees en minimale opbrengsten 

van een okergele bodem die voornamelijk bestaat uit kalk en klei. Omdat de wijn fermenteert ‘Sur-Lie’, 

op eigen gist, krijgt de wijn een intensere smaak en tonen van rijpe vruchten en iets dat doet denken 

Muskus, ook wel dierlijke en aardse tonen. Het is zowel fris als fruitig, beetje pittig, maar bovenal rond en 

een zeer prettige afdronk. De wijn biedt een prachtige combinatie van citrusvruchten, groene kruiden en 

bloesem.  

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn combineert goed met warme voorgerechten, diverse visgerechten met saus maar ook met 

romige wit- en roodschimmelkaasjes. 

Domaine Fouassier, Cuvée PJF, AOC Menetou Salon

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Menetou-Salon 
Contrôlée

Sauvignon Blanc

-

Loire

10 graden

Frankrijk

11,50%

1 tot 2 jaar

6 flessen


