Charles Heidsieck Champagne Blanc de
Blancs halve fles
Champagne - Frankrijk
De Blanc de Blancs mag sinds 2018 een relatief
recente toevoeging zijn aan het Charles
Heidsieck-portfolio, de liefde tussen Charles en
chardonnay gaat ver terug. Al in 1906 maakte
het huis monocru's van chardonnay uit de Côte
des Blancs, terwijl de eerste vintage Blanc de
Blancs een feit was in 1949. Heidsiecks
befaamde Blanc de Millénaires geldt bovendien
als een van de allergrootste Champagnes.
Deze non-vintage Blanc de Blancs is een perfecte
aanvulling op het assortiment. Waar
vlaggenschip Blanc de Millénaires beroemd is om
z'n indrukwekkende gerijpte karakter, is deze
Champagne gemaakt op frisheid en jeugdig fruit,
in combinatie met een verleidelijke, zijdezachte
en romige structuur.
Om deze ultieme balans tussen fraîcheur en een
rijke, romige textuur te bereiken én de wijn de
typische Charles-signatuur te geven, werkt
keldermeester Cyril Brun met een verhouding van
75% jonge wijn en 25% reservewijn van
gemiddeld vijf jaar oud. De chardonnay komt
voor 50% uit de Côte des Blancs, het overige
deel komt uit Montagne de Reims en Montgueux.
Na zorgvuldig blenden rijpt de wijn nog
tenminste vier jaar op de gisten.
Het eindresultaat is een buitengewoon
schitterende Blanc de Blancs: mooi fris en strak,
met tonen van citrus(schil), groene appel, florale
tonen en een kalkachtige mineraliteit. Tegelijk is
de smaak vol en romig, met tonen van brioche,
gebak en iets notigheid. De mousse is uitermate
delicaat, de afdronk is eindeloos. Geniet van
deze prachtwijn tussen nu en zo'n zeven jaar na
de oogst, al dan niet in combinatie met een luxe

en verfijnd (vis)gerecht.

Proefnotitie
Schitterende, levendige stijl
champagne met een complexe
geur van limoen, rijpe peer,
acacia en brioche. De smaak is
romig en opwekkend tegelijk
door precies voldoende frisheid.
De mousse is delicaat, de
afdronk is eindeloos met
krijtachtige nuances.

Drinken bij
Grandioze genietwijn om te
drinken als aperitief, of te
combineren met een verfijnd
(vis)gerecht.

Houdbaarheid
Al naar gelang uw voorkeur
voor een jonge frisse of juist
gerijptere stijl Champagne, kunt
u de Blanc de Blancs meteen
drinken, of nog tot 5-6 jaar
bewaren.

Druivenrassen
Persoonlijke proefnotitie
Chardonnay
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