Charles Clément Blanc de Blanc
Champagne.
Non-vintage | Frankrijk | 0.75L

Product specs
Kleur: Wit
Druivenras: Chardonnay
Streek: Champagne
Afsluiting: Kurk
Inhoud: 0.75L
Wijnhuis: Charles Clément

Type: Mousserend
Land: Frankrijk
Oogstjaar: Non-vintage
Smaaktype: Verfijnd
Alcoholpercentage: 12.5%

Informatie product
Het staalachtige, minerale karakter van een Blanc de Blancs is hier
overduidelijk aanwezig. Fris in de mond met een knisperende textuur en
levendige zuren. Hij is zo fruitig dat hij zeker nu al gedronken kan worden,
maar wacht nog een jaar, dan zal hij ook prachtige tekenen van rijpheid
vertonen.

Informatie wijnhuis Charles Clément
De Kelder De kelder werd opgericht op 29 september 1956 door 22 vastberaden
wijnbouwers voor een oppervlakte van 18 Ha verdeeld over ColombéleSec,
ColombélaFosse en Saulcy, met een enkele pers. Al snel kwamen daar de
wijnbouwers van de gemeenten RouvreslesVignes en LignolleChâteau bij. Naarmate
de oppervlakte groeide, breidde de structuur zich uit en in 1972 werden de eerste
flessen op de markt gebracht! De coöperatie is gevestigd in ColombéleSec: op 71
km van Troyes, 8 km van Bar sur Aube en 8 km van ColombeylesdeuxEglises. Het
dorp De naam verschijnt al in de 12e eeuw "Colombare Siccum", toen nog onder de
naam "Colombarium". Deze naam zou afkomstig zijn van "duif", verwijzend naar de
vele duiventillen die in het dorp aanwezig zijn. De term "Sec" zou een kwalificatie zijn
voor het kalkstenen plateau. Het dorp werd ook "Colombé le Cellier" (kelder)
genoemd, verwijzend naar de aanwezigheid van een belangrijke kelder die afhing
van de abdij van Clairvaux. HEDEN Vandaag verenigt de coöperatie 60 actieve
wijnbouwers voor een oppervlakte van 120 hectaren om al onze Cuvées uit te
werken. De wijngaard verspreid over verschillende dorpen stelt ons in staat blends te
verkrijgen die representatief zijn voor de Côte des Bar: fris en fruitig. De wijnbouwers
zorgen voor het land, dat op zijn beurt voor hen zal zorgen. Elk wijnbouwinitiatief
versterkt de band die de wijnbouwers met hun land verbindt, met het grootste
respect voor het land. Achter de certificeringen, de inzet van de wijnbouwers voor
een duurzame wijnbouw, schuilt een herkenning van en een gevoelsmatige
verbondenheid met de wijnstok en met het terroir van de Aubagne. ONZE
WAARDEN EN ONZE FILOSOFIE Tussen traditie en moderniteit Het bedrijf is in de
loop der jaren geëvolueerd.

