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besteld voor 15/11 = levering vanaf 17/11
besteld voor 05/12 = levering vanaf 10/12

“Château Vilatte”

domein van de Vlaamse familie Massart in Frankrijk
● Bordeaux Blanc sec “klassiek”, wijnjaar 2019, biologisch
Een wijn waar de frisheid domineert, complex met zeer fijne finale.
De druivenrassen : overwegend Sauvignon Blanc en Sauvignon gris, met
bijkomend Sémillon en Muscadelle voor een bredere smaak waaier. Pas
bekroond met een zilveren medaille bij « expression Bio », de Aquitaanse
wedstrijd van Biologische wijnen.
Als aperitief, bij frisse gerechten, vis of schaaldieren.

● Bordeaux Blanc sec “acacia”, wijnjaar 2017, biologisch
Getypeerd door overwegend Muscadelle en Sémillon druiven, met ook in kleine
verhouding Sauvignon Blanc en gris, genoot deze wijn van gisting en daarna 16
maanden lagering op overwegend acacia vaten. Het blijft een droge wijn, waar
de vinificatie methode zorgt voor een uitzonderlijke complexiteit en rondheid.
Bijzonder mooie finale en evenwicht tussen druif, terroir expressie en matige
invloed van de houtlagering. (elk jaar 1/3 nieuwe vaten). Als aperitief, zomaar in
de namiddag, bij warme gerechten , wit vlees, maar ook zeer geschikt bij kaas.

● Bordeaux Rosé 2019, biologisch
Frisheid, rood fruit expressie en structuur bij deze atypische rosé, van
overwegend drie toonaangevende druivenrassen uit Bordeaux: Merlot,
Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon, en bijkomend twintig procent Malbec.
Een mooie waaier van aroma’s en lange afdronk. Als aperitief, maar ook een
zeer mooie maaltijd wijn, niet alleen voor de zomer…
Pas bekroond met een gouden medaille bij « expression Bio », de Aquitaanse
wedstrijd van Biologische wijnen.
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€49
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€62
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€49
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€95

● Bordeaux Supérieurs Rouges “klassiek”
Gestructureerde rode wijnen, getypeerd door de Merlot druif, mooi
vervolledigd met Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en een kleine verhouding
Malbec. Rijpe druiven en “terroir” expressie van bewerkte gezonde gronden
zorgen voor een diepe rode kleur, zachte tannines en mooie structuur. Naast de
sterke “rode draad” van onze grondige regels gericht naar kwaliteit, heeft elk
wijnjaar een extra identiteit door de natuurlijke klimatologische verschillen.

Contact wijnactie: klimopbrazilie@gmail.com 052 47 02 52
0485 28 95 43
Bestel door overschrijving naar BE82 0882 5643 6568 van Klim-Op-Brazilië met vermelding van codes van de gewenste wijnen.

Wijnjaar 2011: Laatste jaar in overgang naar biologie, zacht, evenwichtig
6R2011K €57
(fruit-tannines-soepelheid), terroir expressie, nu zeer goed genietbaar, maar kan nog 12R2011K €109
wachten.
Wijnjaar 2012, biologisch: zeer geslaagd wijnjaar in Vilatte, iets meer concentratie dan
2011, zwart fruit getypeerd, sterke structuur, nog een beetje gesloten maar reeds zeer
genietbaar, kan makkelijk nog 5 jaar liggen.

6R2012K €59
12R2012K €113

Wijnjaar 2014 biologisch: Zeer kleine productie in een speciaal wijnjaar (hagelvlaag in Juli),
6R2014K €59
waar we besloten ons tot deze unieke cuvée met 90 procent Merlot te beperken. Een jaar
12R2014K €113
op eiken vaten gelagerd zonder nieuwe vaten in te schakelen om structuur en identiteit
van de wijn te behouden. Soepel en nu mooi op dronk, maar kan makkelijk nog enkele
jaren wachten.
● Bordeaux Supérieurs Rouges op vat gerijpt
Van dezelfde aard en oorsprong als de klassieke rode wijnen, ook
overwegend Merlot met iets meer Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon,
zorgt een lagering van 12 maanden op eiken vaten voor een extra structuur
en rondheid. De 25 procent nieuwe vaten elk jaar, creëren een zachte en
niet overheersende houttoets, met eerbied voor identiteit van de
verschillende wijnjaren en gronden; overwegend klei ondergronden, met
bovenlagen vooral samengesteld door kiezel, zand of kalk, volgens hoogte
en hellingen.
Wijnjaar 2011 : laatste jaar in overgang naar biologie, gestructureerd, zeer
evenwichtig met een bescheiden houttoets, reeds mooi gesmolten tannines,
perfect op dronk, of nog 1 à 3 jaar te bewaren.

6R2011V €67
12R2011V €128

Wijnjaar 2012 biologisch : zeer mooi en geslaagd wijnjaar, getypeerd door rijp fruit
aroma’s en zachte tannines, vervolmaakt door een evenwichtige bijkomende houttoets.
Reeds zeer genietbaar, maar ook een zeer mooie bewaarwijn. Bekroond begin dit jaar met
een gouden medaille op “Sakura” wijnwedstrijd in Japan.

6R2012V €71
12R2012V €136

● Crémant de Bordeaux
“millésimés” wit 2018 en rosé 2017, biologisch
Allebei brut, gekenmerkt door fijnheid van aroma’s en pareling,
feestwijnen bij uitstek, zijn onze Crémants excellente aperitief wijnen.
Wit, brut nature “zero dosage” * past ook perfect bij frisse gerechten of
schaaldieren. Rosé, licht “gedoseerd”* en iets ronder, is ook een ideale
dessert wijn, vooral bij chocolade.

6CRW
12CRW

€76
€145

6CRR
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€76
€145

*dosage : na hergisting op fles wanneer de schuimwijnen (Crémant of Champagne)
definietief gekurkt worden, is er meestal nog een kleine suiker toevoeging, “liqueur d’expédition” of “dosage”
genoemt.

Lekkere wijn wordt (naast de zorg aan het vinificatie proces) vooral in de wijngaard gemaakt.
De huidige wijnen van Chateau Vilatte zijn het resultaat van 40 jaar observatie, technische
keuze en heraanplantingen. Oriëntatie op de hellingen, keuze van wortelsystemen en
druivenrassen, bewerking van alle gronden, werden steeds gericht naar identiteit van de
“terroirs” (grondsamenstelling), en resulteren tot expressie en kwaliteit van onze wijnen.

Contact wijnactie: klimopbrazilie@gmail.com 052 47 02 52
0485 28 95 43
Bestel door overschrijving naar BE82 0882 5643 6568 van Klim-Op-Brazilië met vermelding van codes van de gewenste wijnen.

