
Wijnhuis
Caves Krier Frères bestaat vandaag de dag 102 jaar en brengt sinds jaar en dag wijnen van Luxemburgse 

bodem op de markt. Jean Krier (1929) legde zich in de jaren ’60 verder toe tot optimalisatie van 

productie en vooral in kwaliteit van de wijn. De wijngaarden liggen in de Luxemburgse Moezelvallei waar 

de wijnbouwtraditie letterlijk al eeuwen oud is en afstamt vanaf de Kelten en Romeinen. Krier Frères 

vervaardigd negen variëteiten wijn van Appellation kwaliteit, waarmee ze geregeld gerenommeerde 

prijzen behalen. Met dezelfde passie en kunde hebben de kinderen van Jean, Marc en Michèle, in 1989 

het familiebedrijf overgenomen en tot op heden zeer succesvol geprofileerd in het derde millennium.

De wijngaarden liggen in de Luxemburgse Moezelvallei waar de wijnbouwtraditie letterlijk al eeuwen 

oude is en afstamt vanaf de Kelten en Romeinen. Krier Frères brengt negen variëteiten wijn van 

appellation kwaliteit op de markt waarmee ze geregeld gerenommeerde prijzen behalen.

Wijnbeschrijving
Voor eeuwen staat een mousserende wijn voor ‘Joie de Vivre’ en staat het garant als perfecte 

begeleider van al uw feestelijke momenten. Een succes is ook gegarandeerd met deze verfrissende Rosé 

mousserende wijn uit Luxemburg, met een fruitige neus en smakelijke mousse. De afdronk doet denken 

aan framboos met rijp rood fruit met frisse zuren in de nasmaak. Deze bubbeltjes wijn doet zeker niet 

onder aan een lekkere  mousserende wijn als Cava of Champagne, al verkrijgt deze Elysée Brut haar 

bubbels uit een tweede gisting in roestvrijstalen vaten. 

Wijn-Spijscombinatie
Deze wijn kan gedronken worden begeleider van amuses, zalm, bij fruitdesserts of gewoon als feestelijk 

aperitief. 

Caves Krier Frères, Cuvée Elysée Brut Rosé, Remich

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

Côtes de Remich

Pinot Meunier & Pinot Noir

-

Remich

10 graden

Luxemburg

11,50%

1 tot 2 jaar

6 flessen


