
Wijnhuis
Les Vignerons de Roquemaure is gelegen in het meest oostelijke deel van het departement Gard, 20 

kilometer ten noorden van Avignon, tussen Tavel en Châteauneuf-du-Pape.  Wijn is meer dan ‘gewoon 

een drank’. 

Wijn is geladen met geschiedenis en emotie: elke goede fles wijn is iets wat graag wordt gedeeld. Dat 

zijn nou precies alle redenen waarom Rocca Maura ervoor kiest wijnen vanuit het hart te maken. Rocca 

Maura is een wijnhuis met passie voor druif en wijn, secuur en vakkundig gaan ze te werk om prachtige 

wijnen te produceren vanuit de Zuidelijke Rhône.  De naam Rocca Maura is afgeleid van de Provençaalse 

benaming van de zwarte rots waarop een vierkant kasteel staat gebouwd en waar hun wijngaarden aan 

grenzen. Het kasteel waarvan wordt gezegd dat het grootste in Languedoc-Roussillon is, behoorde ooit 

toe aan de Franse Koninklijke familie. De Lirac AOC zijn de beste vintage wijnen van Rocca Maura en het 

resultaat van de nauwgezette zorg.  

Wijnbeschrijving
In deze nieuwe ‘cuvée’ wil Rocca Maura nogmaals hun ‘savoir-faire’ laten blijken. Terug naar het origineel 

en de kwaliteit weergeven in de keuze van de fles, de zuidelijke kleuren op het etiket en rijping van de 

wijn in vaten van cement. Deze blend van druiven zorgt voor een paarsrode kleur met een krachtige 

geur van mokka, vanille en aardse tonen. Het mondgevoel kenmerkt zich door zachte tannine, ronde en 

volle structuur met smaakaroma’s van zwarte bessen, bramen, koffie en karamel. 

Wijn-Spijscombinatie
Ideaal bij de Mediterrane keuken, gerechten met rode en groene pepers, koude vleeswaren, gerookt 

vlees en cassoulet. 

Rocca Maura, Les Cépages Cuvée Merlot-Cabernet, IGP du Gard

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Indication Géographique Protégéé

Merlot & Cabernet Sauvignon

8 maanden in vaten van cement

Rhône

16 graden

Frankrijk

12,50%

2 tot 3 jaar

6 flessen


