
CUVÉE 
HÉRITAGE BRUT 
MILLESIMÉE
60 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir.

VITICULTUUR

- Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 30 jaar.
-  Terroir: Aube, het meest zuidelijke deel van de Champagne.
Ondergrond en bovenlaag klei, krijt, mergel en kalksteen.
- Hoogte: tussen 250 m en 320 m.
- Klimaat: landklimaat met een lichte zee invloed.
- Plantdichtheid: 8650 wijnstokken / ha.
- Opbrengst: ongeveer 10.500 kg / ha of 62 Hl / ha.
-  Wijnbouw: duurzame behandeling en beperkte bestrijding 

met fytosanitaire producten, handmatig uitbuigen 
(palissage) en regelmatig ploegen waardoor onze exploitatie 
HVE-niveau 3 (hoge waarde Milieu) gecertificeerd is.

- Druivenpluk uitsluitend handmatig.

VINIFICATIE 

-  Persen van de oogst in hele druiventrossen met behulp van 
pneumatische persen.

-  Productie van dit gamma alleen met sap van eerste persing:  
le jus de Cuvée.

-  Fermentatie, alcoholische en malolactische- / melkzuurgis-
ting in thermisch geregelde roestvrijstalen vaten.

-  Deze cuvée, geproduceerd in uitzonderlijke goeie jaren, is 
samengesteld uit stille wijn van slechts één jaar (millésime).

- Na botteling minimaal 48 maanden rijping sur lis.
- Dosage bij de dégorgement 8 g/l.
- Verkoop van flessen minimaal 12 weken na de dégorge-
ment.
- Serveer gekoeld maar niet ijskoud, 7 ° c.
-  Beschikbaar in fles en magnum, dozen van 6 flessen of 3 

magnums. 

DEGUSTATIE

KLEUR 
Aanhoudend bruisend schuim, intens gele kleur met enkele 
gouden reflecties.

AROMA
Een weerspiegeling van de uitzonderlijke jaren waarin de na-
tuur zeer genereus was. Deze cuvée verrast telkens weer door 
haar jeugdige geest en sprankelende tonen van mandarijn. De 
smaak van deze millesime biedt een mooie ronde sensatie, vet-
tig en krachtig. De aromatische complexiteit is alomtegenwoor-
dig in tonen van bergamot, gezouten boter, kruiden, hazelno-
ten, peperkoek en geel fruit zoals perzik en pruim.

SMAAK
Vanaf de eerste slok ervaar je een zoet bruisend tumult waa-
rin de hazelnoot flirt met de acaciabloem, daarna nuances van 
lelies. Zijn schuim, fijn en zijdeachtig is overvloedig, zijn balans 
en zijn structuur maken deze champagne aantrekkelijk door 
zijn pretentieloze karakter. Ontstaan in het geheim van onze 
kelder, is dit een juweeltje voor liefhebbers van pure sensatie. 
Hier is niets verborgen, het fruit en de terroir komen volledig 
tot uitdrukking. Een bijzondere wijn als aperitief, maar ook als 
begeleiding van een gastronomische maaltijd met schaaldie-
ren, vis of filet mignon.
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