Rocca Maura

ROCCA MAURA
Gard/Lirac/Côtes-du-Rhône, Frankrijk
Rocca Maura is de Provençaalse naam van de zwarte rots waarop
het Château de Roquemaure gebouwd werd. Het kasteel was ooit
de grootste in Languedoc-Roussillon en behoorde toe aan de
Franse, Koninklijke familie. De Vignerons de Roquemaure zijn diep
getekend door de Rhône. Er is een grote verscheidenheid aan
grondsoorten en het is niet ongewoon om op hetzelfde perceel
keien en kleine ronde steentjes (les petits galets roulés), rode
aarde én klei aan te treﬀen. Fundamenteel element voor het
grondgebied is de koude en droge wind Mistral; het voorkomt
ziektes in de wijngaarden en verfrist de hoge temperaturen in de
zomer. De wijngaarden in Lirac, Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône
Villages Laudun en Gard beslaan totaal 360 hectare, de helft voor
IGP percelen en de andere helft voor A.O.C. en worden door 50
verschillende wijnboeren al generaties lang bewerkt. De A.O.C.
kavels worden geplant met Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan
voor rode wijn en Clairette, Viognier, Grenache Blanc, Bourboulenc
voor witte wijn. Voor IGP percelen gebruikt men Merlot, Cabernet
Sauvignon en Chardonnay.
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Assortiment wijnen van Rocca Maura

ROCCA MAURA, COTES DU RHONE
VILLAGE LAUDUN
Fruitige ronde wijn met aroma’s van
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rood fruit en een vleug vanille. De
tannine zijn zacht en rond....

ROCCA MAURA, CHARDONNAY
Deze Chardonnay Reserve wordt
gemaakt van streng geselecteerde
druiven. De wijn heeft een houtrijping
van 6 maanden: precies genoeg om de
wijn extra body te geven zonder dat de
houtsmaak overhand heeft. Je proeft de
fruitigheid, frisse zuren, het ken...

ROCCA MAURA, EFFÉT MER BLANC
In de neus frisse geuren waaronder
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limoen en grapefruit met de rondheid
van de Chardonnay. In de mond een
ﬁjne balans tussen de zuren en het rijke
fruit wat de viognier met zich
meebrengt. In de aanzet is de wijn licht
sprankelend....

ROCCA MAURA, EFFÉT MER ROSÉ
Bleekroze kleur met in de neus citrus
fruit en witte bloemen. Elegant en mooi
rond in de smaak met een klein zoetje....
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ROCCA MAURA, GRENACHE
Rood fruit, kersen, frisse zuren, zachte
tannine. Veel souplesse en lichte
kruidigheid....

ROCCA MAURA, LES P’TITS GALETS
BLANC
Bloemig met tonen van peer, lemon en
grapefruit. Harmonieus met een goede
vulling in de mond. Zeer plezierig glas
wijn met frisse zuren en het rijpe fruit
van de Viognier....

ROCCA MAURA, LES P’TITS GALETS
ROSÉ
Elegant met tonen van lelies en
hyacinten in de neus. In de smaak
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aarbeien, een delicaat droge wijn....

ROCCA MAURA, LES P’TITS GALETS
ROUGE
Rijke aanzet met veel kruiden. In de
smaak sappig en veel fruit met zachte
rijpe tannines....
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ROCCA MAURA, LIRAC “TRADITION”
BLANC
Soepel, vol en evenwichtig met tonen
van vanille en boter gemengd met
aroma’s van pruimen en gedroogde
vruchten. De afdronk is lang en
harmonieus....
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