DOMAINE DE MAROTTE
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Domaine de Marotte, een bekend wijnhuis aan de voet van
de Mont Ventoux (Provence, Frankrijk), werken Daan en
Elvira van Dijkman continu aan het maken van steeds
betere, biologische, wijnen. Tijdens een verblijf op dit
schitterend gelegen domein zijn we ingewijd in de geheimen
van de wijnen van Marotte. Er wordt op biologische
grondslag geteeld en ook in de wijnbereiding wordt zo
natuurlijk mogelijk gewerkt. De ambitie van Daan en Elvira
is groot, en dat proef je in de jaarlijkse evolutie van hun
wijnen. Domaine de Marotte kan zich reeds een van de
betere huizen uit de Appellation noemen, en de
belangstelling voor de wijnen stijgt nog steeds. Dat uit zich
onder andere in médailles en eervolle vermeldingen in de
gerenommeerde wijngidsen.
De wijngaarden zijn gelegen in de Rhône-vallei op de zuidhellingen van de Mont-Ventoux, een steenworp afstand van
de bekende wijndorpen Gigondas, Vacqueyras en Beaumes-de-Venise. Het domaine ligt net buiten Carpentras in het
hart van de Provence. Van de 20 ha is op dit moment ruim 15 ha beplant. Redelijk ongebruikelijk voor het gebied
telen ze 8 verschillende rassen. De wijngaarden liggen aaneengesloten met centraal op de produktiegronden de
bedrijfgebouwen voor verwerking en productie met als voordeel dat de geoogste druiven snel voor verwerking in de
cave zijn.

Bewuste keuze voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.
Domaine de Marotte teelt zo natuurlijk mogelijk. Omdat men gebruik maakt van mechanische onkruidbestrijding zijn
de plantafstanden ruim en hebben daardoor minder planten per ha met een kleinere opbrengst.

ROSE CUVÉE JULES
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

10,25

Frankrijk

District

Provence

Artikel

nrd-980.12

Naam

Rose Cuvée Jules

Wijnhuis

Domaine de Marotte

Soort

Rose, 750ml

Druivensoort

Mourvèdre 40%, Grenache noir 40%
en Syrah 20%

Kleur

Rose

Smaaktype

Droog en fris

Alcohol

12,8%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

De rosé heeft aroma's van granaatappel, anijs, aardbeien, toegankelijke rosé, frambozen met
een mooie, droge en frisse afdronk.

Past Bij

Heerlijk als aperitief bij recepties, opening van een maaltijd, uitstekend bij vlees en vis, tonijn,
geitenkaas, sardientjes, salades, gevogelte, vis, kalfsvlees

Omschrijving

De wijngaard wordt beheerd door Daan en Elvire van Dijkman, Nederlandse wijnboeren in de
Provence, in Zuid-Frankrijk. Met hun vier kinderen zijn ze hier inmiddels helemaal geworteld.
Sinds 1997 produceren zij hier volgens de biodynamische wijnbouw rode-, witte- en
roséwijnen maar verhuren ook mooie gites in de Provence.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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