
Duc De la Fôret charDonnay IGP   

Producent  Négociant-Éleveurs Badet Clément & Cie. 

Herkomstbenaming:  Vin de Pays (IGP) d’OC, Languedoc, Frankrijk  

Druivenras(sen):   Chardonnay 100% 

Regio – Terroir - Wijnbedrijf: De familie Delaunay is al meer dan honderd jaar een 
begrip in Bourgogne, als producenten en ‘Négociant-Éleveurs’ (handelaars die de 
wijnen zelf opvoeden). Catherine en Laurent Delaunay vertegenwoordigen de 4e 
generatie van deze familie. Als afgestudeerde oenoloog richtten ze in 1995 met 
de steun van hun familie een eigen handelsbedrijf, Badet Clément & Cie. (naar 
de naam van een door hun grootvader in 1932 overgenomen klein wijnhuis). 
Hun oorspronkelijke doel was het overbrengen van hun kennis in de Zuid-Franse 
regio Languedoc en daar de familietraditie voort te zetten van het uitzoeken en 
opvoeden van speciale cuvées met een duidelijk streekgebonden karakter. 
Bijna 15 jaar later is het ‘bedrijfje’ flink uit haar jasje gegroeid, en de doelstelling is 
met de tijd meegegaan. Badet Clément & Cie. zijn nu ‘createurs de vins de marque’ 
(merk wijn ontwerpers), gespecialiseerd in het creëren van Franse, kwalitatief 
hoogwaardige merkwijnen voor de internationale markten.
 
Vinificatie (wijnbereiding): De speciaal voor deze wijn geselecteerde Chardon-
nay druiven komen uit diverse wijngaarden van de Pays d’Oc. Ze zijn vroeg in de 
ochtend geoogst en direct geperst. Dit zorgt voor een lage kerntemperatuur waar-
door de natuurlijke frisheid in het fruit bewaard blijft. Na een koude inweking om 
de most te stabiliseren en op natuurlijke wijze te laten bezinken, vindt de gisting 
plaats. De jonge wijn rijpt nog 3-5 maanden na op houten vaten. Dit geeft de wijn 
ruggengraad en complexiteit. 

Smaak impressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Heldere gouden 
kleur. Volop fruit in de neus, in het bijzonder abrikoos, peer, hazelnoot en een kusje 
van het hout. Structuur en smaak zijn complex, fris, aangenaam fruitig en even-
wichtig. Serveren: 10-12°C (in de zomer kan het wat koeler). Bewaren: bedoeld voor 
directe consumptie, binnen 1-2 jaar na de oogst. 

Culinair advies: Heerlijke wijn als aperitief, op het terras, het strand, bij recep-
ties, feestjes, gourmetten, steengrillen of barbecueën met vis en andere (zee)
lekkernijen, maar ook bij landelijke buffetten, picknick en lunch, met gemengde 
salades en/of vleeswaren. Kortom; een complete wijn die overal bij geserveerd kan 
worden. 

Smaaktype: fris, licht, fruitig en elegant.

Chardonnay

Elk glas dubbel goed geschonken! Met deze wijn steunt u de Morris Bikers in hun strijd tegen de ziekte van Duchenne. 



Duc De la Fôret Merlot IGP

Producent: Négociant-Éleveurs Badet Clément & Cie. 

Herkomstbenaming: Vin de Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk 

Druivenras(sen): merlot 100% 

Regio – Terroir - Wijnbedrijf: De familie Delaunay is al meer dan honderd jaar een 
begrip in Bourgogne, als producenten en ‘Négociant-Éleveurs’ (handelaars die de 
wijnen zelf opvoeden). Catherine en Laurent Delaunay vertegenwoordigen de 4e 
generatie van deze familie. Als afgestudeerde oenoloog richtten ze in 1995 met 
de steun van hun familie een eigen handelsbedrijf, Badet Clément & Cie. (naar 
de naam van een door hun grootvader in 1932 overgenomen klein wijnhuis). 
Hun oorspronkelijke doel was het overbrengen van hun kennis in de Zuid-Franse 
regio Languedoc en daar de familietraditie voort te zetten van het uitzoeken en 
opvoeden van speciale cuvées met een duidelijk streekgebonden karakter. 
Bijna 15 jaar later is het ‘bedrijfje’ flink uit haar jasje gegroeid, en de doelstelling is 
met de tijd meegegaan. Badet Clément & Cie. zijn nu ‘createurs de vins de marque’ 
(merk wijn ontwerpers), gespecialiseerd in het creëren van Franse, kwalitatief 
hoogwaardige merkwijnen voor de internationale markten. 

Vinificatie (wijnbereiding): Voor deze wijn worden speciaal geselecteerde Merlot 
druiven gebruikt uit diverse wijngaarden van de Pays d’Oc. Door de verschillende 
bodemsoorten en microklimaten krijgt de wijn extra complexiteit. Een deel van de 
druiven wordt met de hand geplukt. Voor de overige oogst wordt gebruik gemaakt 
van moderne oogstmachines. De trossen worden volledig ontsteelt. De gisting be-
gint op lage temperatuur om de wijn meer fruit en zachte smaak te geven, waarna 
het 10-12 dagen wordt voortgezet op 25°C. De jonge wijn rijpt nog 7 maanden in 
eikenhouten vaten.

Smaak impressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Intense rode kleur. 
Zeer fruitig, met volop kersen en zwarte bessen aroma’s, aangevuld met wat 
specerijen. In de mond, fris in de aanzet, rond, evenwichtig en goed gestructu-
reerd, met rijpe tannines en een lange finale. Serveren: 16°C. Bewaren: bedoeld 
voor directe consumptie, binnen 1-4 jaar na de oogst.

Culinair advies: Traditioneel geschonken als begeleider van verschillende 
vleeswaren, gegrild vlees, rustieke en gekruide stoofpotten en rijpe harde kazen. 

Smaaktype: fris, medium vol, fruitig, rond, met houtopvoeding. 

MERLOT ROUGEMERLOT ROUGE

Elk glas dubbel goed geschonken! Met deze wijn steunt u de Morris Bikers in hun strijd tegen de ziekte van Duchenne. 



MERLOT ROUGEMERLOT ROUGE
Duc De la Fôret cInsault rosé IGP  

Producent: Négociant-Éleveurs Badet Clément & Cie.

Herkomstbenaming: Vin de Pays d’Oc, Languedoc, Frankrijk 

Druivenras(sen): cinsault 100% 

Regio – Terroir - Wijnbedrijf: De familie Delaunay is al meer dan honderd jaar een 
begrip in Bourgogne, als producenten en ‘Négociant-Éleveurs’ (handelaars die de 
wijnen zelf opvoeden). Catherine en Laurent Delaunay vertegenwoordigen de 4e 
generatie van deze familie. Als afgestudeerde oenoloog richtten ze in 1995 met 
de steun van hun familie een eigen handelsbedrijf, Badet Clément & Cie. (naar 
de naam van een door hun grootvader in 1932 overgenomen klein wijnhuis). 
Hun oorspronkelijke doel was het overbrengen van hun kennis in de Zuid-Franse 
regio Languedoc en daar de familietraditie voort te zetten van het uitzoeken en 
opvoeden van speciale cuvées met een duidelijk streekgebonden karakter. 
Bijna 15 jaar later is het ‘bedrijfje’ flink uit haar jasje gegroeid, en de doelstelling is 
met de tijd meegegaan. Badet Clément & Cie. zijn nu ‘createurs de vins de marque’ 
(merk wijn ontwerpers), gespecialiseerd in het creëren van Franse, kwalitatief 
hoogwaardige merkwijnen voor de internationale markten.

Vinificatie (wijnbereiding): De speciaal voor deze wijn geselecteerde Cinsault 
druiven komen uit diverse wijngaarden van de Pays d’Oc en dan voornamelijk uit 
het departement l’Herault (waar de druif van origine vandaan komt) De hele tros-
sen worden enige uren in tanks ingeweekt tot het sap de juiste rosé kleur krijgt. 
Na het persen wordt het verder als witte wijn gevinifieerd, bij lage temperatuur en 
zonder malolactische gisting.

Smaak impressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Uitnodigende rosé 
kleur. Zeer fruitig in de neus, met rood fruit in de hoofdrol (framboos, granaatap-
pel) en wat florale accenten. Op de tong, eerst fris in aanzet en rond in de mond, 
aangenaam fruitig en evenwichtig. Serveren: 10-12°C (in de zomer kan het wat 
koeler). Bewaren: bedoeld voor directe consumptie, binnen 1-2 jaar na de oogst. 

Culinair advies: Deze wijn is zeer geschikt als aperitief, op het terras, het strand, bij 
recepties, feestjes, of bij de barbecue. Daarnaast begeleid de wijn zeer goed bij een 
traditionele steak tartare of Bouillabaisse.

Smaaktype: fris, licht, fruitig en elegant.

CINSAULT ROSé

Elk glas dubbel goed geschonken! Met deze wijn steunt u de Morris Bikers in hun strijd tegen de ziekte van Duchenne. 



toso - Prosecco Delle VenezIe  

Producent: Toso 

Herkomstbenaming: Veneto, Piemonte, Italië 

Blend: Prosecco

Regio – Terroir - Wijnbedrijf: Al een eeuw oud maar niettemin zeer modern bedrijf 
in het Piemontese Cossano Belbo. Het aldaar in 2001 geopende museum getuigt 
van het verleden van Toso. Het huidige bedrijf is daarentegen een schoolvoorbeeld 
van moderne productiemethodes en een no nonsense bedrijfsvoering. Toso is 
een buitengewoon veelzijdig bedrijf met een uitgebreide waaier aan activiteiten. 
Behalve uitstekende stille wijnen - o.a. van typisch Piemontese druiven als barbera 
en dolcetto - is de specialiteit van Toso de mousserende wijnen als Moscato d’Asti 
en Asti Spumante

Vinificatie (wijnbereiding):  Moderne, temperatuur gecontroleerde, witte wijn 
vinificatie in een hermetisch afgesloten tank, waardoor de vrijkomende koolzuur 
onderdeel gaat uitmaken van de wijn. 

Smaak impressie / serveertemperatuur / bewaarcapaciteit: Strogeel van kleur 
met een lichte mousse. De geur is fris met elementen van wit fuit. De smaak is sap-
pig en verfissend, met een licht bittertje aan het eind. Serveren: 8°C - 10°C  (in de 
zomer kan het wat koeler). Bewaren: bedoeld voor directe consumptie, binnen 1-2 
jaar na de oogst. 

Culinair advies: Prima prosecco als aperitief, op het terras, het strand, bij recepties, 
feestjes, gourmetten, steengrillen of barbecueën met vis en andere zeelekkernijen 
of roodvlees, bij landelijke buffetten, picknick en lunch, met gemengde salades en/
of vleeswaren, gevulde groente en pasta. 

Smaaktype: Mooie Frizzante met tonen van fris wit fruit zoals appels.

PROSECCO

Elk glas dubbel goed geschonken! Met deze wijn steunt u de Morris Bikers in hun strijd tegen de ziekte van Duchenne. 


