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Cassagne et Vitailles
Combarels de l'Ombre

OMSCHRIJVING

2 schoolvrienden, Matthieu Rollin en Nicolas Seffusatti,
hadden een kinderdroom om samen een wijndomein op
te richten in hun geboortestreek, de Languedoc , van
toen ze nog samen op de schoolbanken zaten in
Montpellier. Na wat omzwervingen verstreken de jaren en
ook hun droom. Toen ze zich dat realiseerden namen ze
in 2015 toch de beslissing om hun kinderdroom waar te
maken. Na wat zoekwerk naar het perfecte de terroirs
richten ze Domaine Cassagne et Vitailles op met als
enige ambitie om wijnen te maken zonder compromissen
die alle rijkdom en diversiteit van de Languedoc terroirs
weerspiegelen.
Ze kozen voor verschillende percelen telkens met andere
terroirs om zo de diversiteit van de Languedoc te
weerspiegelen. Gelegen tussen de zee en bergen en
tussen Languedoc en Roussillon. Met als topterroir Les
Terrasses du Larzac gelegen op hoogte met arme
gronden van klei en kalksteen. Het domein is volledig
bio, alle wijnen worden manueel geplukt met als enig doel
wijnen te produceren met pit en intensiteit die mooi
evenwichtig zijn.

Wijn
Naar analogie met het terroir, Terrasses du Larzac, heeft
deze wijn zowel kracht, finesse en mineraliteit. Een wijn
die de rijkheid, het aromatische karakter en de
subtiliteit van grenache belichaamt. Soepele tannines,
rond met aroma's van rood fruit, zachte finale, zeer
elegant! James Suckling (Amerikaanse wijn criticus)
beoordeelt deze wijn met 92/100

 

CATEGORIE

Rode wijn

LAND VAN HERKOMST

Frankrijk

STREEK

Languedoc

TYPE

rood, krachtig

GERECHT

KALF, VARKENSVLEES

ROOD VLEES
gebakken, gegrild (rund, lam)
stoofpotje (rund, lam, wild)

WILD
pluimwild ( duif, eend, kwartel)

WERELDKEUKEN, OOSTERS
pikant, kruidig (chili con carne, tajine,
thais)

KAAS
rood schimmel kaas (époisses, herve)

JAARTAL

2019

APPELLATIE

Terrasses du Larzac

DOMEIN

Maison Cassagne et Vitailles

INHOUD

0.75L

DRUIF

grenache, carignan, syrah

AFSLUITING

kurk

JAMES SUCKLING

Roels wijnimport bv  Heirweg 194
8800 Roeselare
051 74 49 65
Fax. 051 74 73 42
info@roels.be
https://www.roels.be

 Do - Vr: 13.30u - 18.00u
Za: 10.00u - 12.30u
Zondag gesloten
Alle andere dagen altijd mogelijk na afspraak

https://www.roels.be/nl/
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