
Champagne Tarlant - Brut Zéro

AC Champagne

La ndLa nd Frankrijk

TypeType Schuimwijn & champagne

Kle urKle ur Wit

Ligg ingLigg ing Te Oeuilly, op 10 km ten westen van Epernay

Eige na a rEige na a r De familie Tarlant, suinds 1687

Oppe rvla kteOppe rvla kte 13 hectaren

Bode mBode m Divers, van de verschillende terroirs van het domein: krijt, "Sparnacien" (klei-kalk),
zand, kalkgrond rijk aan schelpen en fossielen

Ge midde ld  re nde me ntGe midde ld  re nde me nt

Druive ns oo rte nDruive ns oo rte n 1/3 pinot noir, 1/3 pinot meunier, 1/3 chardonnay

Le e ftijd  va n de  wijnga a rdLe e ftijd  va n de  wijnga a rd Gemiddeld 25 jaar

Be wa a rpo te ntie e lBe wa a rpo te ntie e l 3 tot 4 jaar (na het degorgeren)

C ultuurC ultuur Milieuvriendelijke methodes (organische bemesting, bodembegroeiing met gras,
biologische contrle, bescherming van nuttige roofinsecten, techniek van de seksuele
verwarring), rendementsbeperking

Vinific a tieVinific a tie Eerste gisting in inox kuipen met temperatuurcontrole en in eiken vaten

Rijp ingRijp ing Gedurende 6 maanden in eiken vaten, gedurende 3,5 jaar "sur lattes" in de fles

Be s c hr ijvingBe s c hr ijving In deze niet gedoseerde, zuivere en frisse champagne komt de volledige expressie
van de druiven tot uiting; een natuurlijke, sentimentele en openhartige champagne
met fijne aroma's van witte bloemen en een mineralige toets die vooral als aperitief,
bij oesters of sushis gewaardeerd wordt.

No taNo ta De uitzonderlijke kwaliteit van het huis Tarlant wordt door de gespecialiseerde pers
unaniem erkend (Revue du Vin de France, Guide Hachette, Saveurs, The Wine
Advocate, Hugh Johnson, Alles über Wein )

Ga s tro nomieGa s tro nomie Aperitief,oesters,schelpdieren en garnalen,gerookte vis
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