
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
Het dorp Sancerre is alom bekend om haar uitmuntende en gastronomische witte wijnen. Wat minder 

bekend wellicht, maar zeer zeker niet minder kwalitatief zijn de rode en rosé wijnen van Pinot Noir. De 

familie Fouassier bewerkt Pinot Noir wijnstokken van meer dan 30 jaar oud. De druiven van deze oude 

wijnranken zijn terroirrijk en intens van smaak met minimale opbrengsten van een kalkstenen bodem 

uit tijdsnede Kimmerdigien, het Laat-Jura. Bij het produceren van de wijnen uit Sancerre hanteert 

de familie biologische landbouw en biodynamische methoden om zo het optimale karakter en best 

haalbare kwaliteit te halen uit de druiven. L’Etourneau Rosé heeft een licht zalm roze kleur met geuren 

van mineralen, lemon en iets rokerige en aardse materie op de achtergrond. Het mondgevoel is lekker 

sappig, roodfruit en aangename zuren die worden toegejuicht in de finish en aroma’s van grapefruit.

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn combineert uitstekend met geitenkaas en kreeft. 

Domaine Fouassier, L’Etourneau Rosé, AOC Sancerre

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Appellation Sancerre Contrôlée

Pinot Noir

-

Loire

10 graden

Frankrijk

11%

1 tot 2 jaar

6 flessen


