
Fleur du Sud 'Chardonnay' 
LAND  Frankrijk 
STREEK Vins De Pays 

DRUIF  Chardonnay 

Wijnbouw is hier al van ver voor de jaartelling, het klimaat is uitstekend, veel zon, 
voldoende regen en nauwelijks nachtvorst. Jonge wijnmakers, vaak internationaal 
geschoold, hebben gezorgd voor een compleet nieuw imago van het gebied. Door de 
diverse bodems en micro klimaten zijn de kwaliteiten zeer uiteenlopend, van goed 
gemaakte basiswijnen tot werkelijk zeer hoge kwaliteitswijnen. 

Soepele, ronde wijn afkomstig van wijngaarden op de hellingen rond het historische 
Etang de Montady, een moeras dat door de Romeinen werd drooggelegd. De 
aangename neus vol fruitige, frisse aroma's van peer, kamperfoelie en ananas wordt 
gevolgd door een elegant, rijk smakenpallet en een aanhoudende finale. De 
veroudering op eiken vaten gedurende enkele maanden geeft hem een diepte in de 
afdronk.  

Deze wijn kan gedronken worden als aperitief of bij diverse salades met vis, 
viscarpaccio, warme en koude vis, gevogelte. 

 

 



Fleur du Sud 'Cabernet-
Sauvignon' 
LAND  Frankrijk 
STREEK Vins De Pays 

DRUIF  Cabernet-Sauvignon 
Veel bekende rassen uit andere wijngebieden, zoals Sauvignon, Chardonnay, Merlot 
en Cabernet Sauvignon zijn hier de laatste decennia aangeplant. Door experimenten 
is namelijk gebleken, dat deze rassen hier uitstekende wijnen voortbrengen. 
Cépagewijnen, (wijnen gemaakt van één druivenras) of wijnen waarin diverse 
druivenrassen zijn geblend, mogen echter niet als Appellation d’Origine Protégée 
worden aangeboden, maar wel als IGP Pays d’Oc. Het woord Oc is afgekort van 
Occitanië, een lokale naam voor het gebied van de Languedoc-Roussillon. 

Deze elegante Cabernet Sauvignon biedt een glanzende granaatappel kleur in het 
glas. In de neus verleidelijke aroma's van frambozen en kersen met een licht 
rokerige toets en accenten van peper. Heerlijk fruitige aroma's in de aanzet, met een 
perfect evenwicht en zijdeachtige afdronk. 

Heerlijk bij allerhande vleesbereidingen zoals grillades, eend, wild of een stevige 
pasta. 

 



 

 

Cava Pont de Ferro Brut 
LAND  Spanje 

STREEK Penédes 
DRUIF  Macabeo, Parellada, Xarel-lo 

Deze Cava rustte 15 maand op fles en is daarom helemaal een Méthode 
Traditionelle. Hij heeft een vrij rijke smaak (door de lange rijping) en blijft toch 
heel fris. In de mond komt hij helemaal niet agressief over maar is hij zeer 
zacht. Dit is niet het type Cava die de markt een slechte naam geven en waar de 
stille wijn van wat koolzuurgas wordt voorzien. Het is een eenvoudige maar 
overheerlijke schuimwijn. 

Bewonder deze Cava zijn volle frisheid wanneer de bruisende, levendige belletjes 
aan de oppervlakte komen. De aangename levendige afdronk is een echte 
invitatie om het glas opnieuw te vullen en nogmaals te genieten. Een 
schitterende aperitief die ook bij de maaltijd gedronken kan worden. 

 

 


