'Garden Spritz' NV
Chandon
Bubbels met een twist! De Chandon 'Garden
Spritz' brengt door een scheutje oranjebitter
smaakvol leven in de brouwerij. Voor ons is dit
HET zomerdrankje van het jaar!
Wijnsoort

mousserend

Wijngoed

Chandon

Regio

Mendoza
chardonnay

Druivensoort

pinot noir
sémillon

Smaak

brut

Serveertemperatuur

8-10°C

Alcoholpercentage

11,5%

Rijpingspotentieel
Opvoeding
Liter

drink nu of binnen
vijf jaar
Méthode
traditionnelle
0,75

Wine in Black score: 92 punten
Al vanaf het prille begin wilde het grote champagnehuis Moët & Chandon de grenzen van de
wereld van de mousserende wijn verkennen en verruimen. In de jaren 1950 leidde Robert-Jean
de Vogüé het wijnhuis en hij zorgde letterlijk voor het verleggen van grenzen. Hij was ervan
overtuigd dat ook buiten Frankrijk fantastische bubbels konden worden gemaakt. Hij reisde de
wereld rond en zag veel potentieel in Argentinië, om precies te zijn in het gebied Mendoza:
het was de geboorte van Chandon (onderdeel van Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.), dat
overtuigt met mousserende wijnen van wereldklasse en telkens weer verrast met geweldige
innovaties. Een sprankelend voorbeeld is hun 'Garden Spritz' - een grandioos aperitief en een
graag geziene gast bij picknicks, barbecues en andere zomerse activiteiten. Het geheim van
de 'Garden Spritz'? De Chandon brut wordt gemengd met een scheutje oranjebitter en is
gemaakt van uitsluitend natuurlijke ingrediënten. De fijne bittere toets vormt een zonnig
ensemble met het delicate fruit en de levendige perlage. Extra genieten: schenk met enkele
ijsblokjes in een bol wijnglas, voeg een takje rozemarijn en twee sinaasappelschijfjes toe en
top af met de 'Garden Spritz'. Dit is pure zomer!

Past perfect bij

Alleen al het elegant stralende oranje maakt deze bubbel buitengewoon aantrekkelijk. In de
neus komen tonen van sappige peren, brioche en amandelen samen met een bittere
sinaasappeltoets en een fijne kruidigheid. De bitter toets komt ook in de mond perfect tot zijn
recht en zorgt samen met de levendige mousse voor een enorme drinkstroom. Zet deze
bubbel maar koud zodra de temperaturen stijgen!

Past perfect bij
Het perfecte aperitief: doe drie ijsblokjes in het glas 'Garden Spritz', een takje rozemarijn en
een paar sinaasappelschijfjes en geniet van het ultieme zomergevoel.

Wijngoed
Chandon maakt deel uit van de LVMH-groep (Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.) en werd in
1959 opgericht door Robert-Jean de Vogüé. Deze pionier wilde de grenzen van wereld van de
mousserende wijn herdefiniëren. Hij was ervan overtuigd dat uitzonderlijke terroirs
buitengewone mousserende wijnen zouden opleveren. Chandon is een associatie van zes
wijnhuizen, verspreid over vier continenten. Elk wijnhuis produceert uitstekende wijnen met
karakter. Met wijnhuizen in Argentinië, Californië, Brazilië, Australië, China en India is
Chandon het grootste mousserende wijnverbond ter wereld. Sinds de oprichting vertrouwt het
bedrijf op oud vakmanschap, dat voortdurend wordt verfijnd en aangevuld met moderne
methoden van vinificatie. Het doel is altijd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en
ongekende mousserende wijnen te produceren.

De wijn
Voor de Chandon 'Garden Spritz' NV wordt de Chandon brut uit Mendoza als basis gebruikt,
die is gemaakt van chardonnay, sémillon en pinot noir. De Chandon brut is twee keer
gefermenteerd, waarbij de tweede gisting in de fles plaatsvond. Daarna werd de oranjebitter
toegevoegd. Deze is gemaakt van Valencia sinaasappelen die in het noordoosten van
Argentinië groeien. Chandon heeft de sinaasappelschillen gemacereerd in druivenbrandewijn
om de sinaasappelaroma's vrij te laten komen. Daarna werd de sinaasappellikeur met kruiden
en specerijen verrijkt en aan de mousserende wijn toegevoegd.

