
Wijnhuis
De wijnen van Esser Vineyards worden geproduceerd in de centrale kustregio van Californië; Monterey 

County. Meer dan 40 jaar geleden realisseerde hier de familie Scheid duurzaam verbouwde wijngaarden 

waarvan ze nu nog altijd hoogwaardige wijnen produceren. Deze wijnen zijn fruit gedomineerd, geven 

uiting aan het klimaat, terroir en waterreserves in een poëtische expressie van smaken. De wijnregio 

Monterey County is cruciaal voor de ontwikkeling van smaak, geur en zuurgraad. De ideale zonuren voor 

een gelijkmatige rijping van de druif, voldoende waterrijke bodems, en koele nachten van dit gebied 

staan garant voor delicatesse en de langdurige kwaliteit van het eindproduct. Esser wijnen profiteren van 

het dagelijks koelend effect van de Stille Oceaan wat zich uit in smaakvolle en expressieve variëteiten, 

de een met complexiteit dan andere met finesse en evenwicht. De familie Scheid wordt beschouwd 

als een van de beste en meest ervaren wijnmakers van de wijnregio. Het onderscheid wat zij maken in 

Monterey County is gebasseerd op hun milieuvriendelijke landbouwpraktijken, hun sociale betrokkenheid 

met hun werknemers en de impuls die zij geven aan de economische levensvatbaarheid van de Salinas-

vallei. <ber> Esser Vineyards heeft zich de laatste jaren gepositioneerd als één van de prominenten 

wijnproducenten van Central Coast Californië. Zij maken bekroonde Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot 

Noir, Merlot en Cabernet Sauvignon. Uitzonderlijke, expressieve en dilacte wijnen van klassieke bodem! 

Wijnbeschrijving
Een delicate en fluweelzachte Pinot Noir, zo een die je niet snel vergeet! Deze wijn geeft expressie aan 

de aardse tonen in combinatie met een helder fruitkarakter. Dit resulteert in een afwisselend smaakpalet 

met accenten van frisse aardbeien, kersen, vanille, cola en tabak. De afdronk is excellent lang en gevuld 

met helder roodfruit en specerijen als kruidnagel, verweven  met subtiele houtaroma’s als ceder en 

toffee. 

Wijn-Spijscombinatie
De ideale kandidaat naast bereidingen van lamsvlees, geroosterd rundvlees, rode pastagerechten maar 

ook bijzonder goed bij wilde zalm. 

Esser Family & Vineyards, Pinot Noir, AVA Monterey 

Land van herkomst: 

Streek:   

Benaming:  

Druivensoort:

Alcoholpercentage:  

Houtrijping: 

Serveertemperatuur: 

Bewaaradvies:

Besteleenheid:

W3 Wijnen
Maliebaan 77B

3581 CG Utrecht

American Viticultural Area Monterey 
County

Pinot Noir

8 tot 10 maanden Amerikaans eiken

Californië

16 graden

Verenigde Staten

13,50%

5 tot 6 jaar

12 flessen


