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CHÂTEAU
MONREGARD LA CROIX
Rødvin – fra BORDEAUX

TØR

Fadlagret

Sagt & skrevet:
• “Lang, elegant, mineralsk.
Meget Pomerol!”
DECANTER MAGAZINE
• “Udfolder sjæl!”
JAMES SUCKLING
• “En særdeles fortræffelig Pomerol.
Superb!”
NEAL MARTIN
• “En frugtig, krydret, blød og rund Merlot-vin
med smidige og fløjlsbløde tanniner."
GUIDE HACHETTE

Fløjlsbløde tanniner
og en fyldig
aromatisk palette
Merlot (100%)
– lagret på egefade (30% nye og 70% ét-års-fade fra
Clos du Clocher)
Appellation: Pomerol
Ejer: Familien Bourotte-Audy
Ledelse: Jean-Baptiste Bourotte
Rådgivende oenolog: Michel Rolland og hans team
Miljøpolitik: Bæredygtig vinavl – forpligtet på global miljøpolitik
Vinmarker: 1,3 ha
Beliggenhed: Ved Catusseau i udkanten af Plateau de Pomerol
Jordbund: Sandet lerjord med grus i overfladen
Plantetæthed: 6.500 vinstokke pr. ha
Vinstokkenes gennemsnitsalder: 40 år
Markarbejde: Kemikaliefri ukrudtsbekæmpelse, trimning af løvet,
grøn høst
Høstmetode: Manuel med sortering ved vibrerende bord
Vinifikation: Parcel for parcel, manuel remontage, gæring i 3-4
uger på små temperaturregulerede cement- og rustfri ståltanke,
malolaktisk gæring på fade
Lagring: På egefade i 18 måneder – 1/3 nye og 2/3 et-års, 1 til 2
omstikninger
Produktion: 6.000 flasker årligt (500 kasser), slotsaftappet

✓ Velegnet til retter fra
"la grande cuisine":
gåse- eller andelever,
trøfler, rødt kød
(lamme- og oksekød),
lyst kød (landkylling),
indmad og vildt
samt oste som
blåskimmel og Camembert
✓ Bedst fra 3-4 år
til 12-15 år efter høst
– kan i store år
lagre endnu længere
✓ Nydes ved 16-18 ºC

Side

1

Fra 1,3 ha med 7.500 Merlot-vinstokke – hverken én mere eller
mindre!
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CHÂTEAU MONREGARD LA CROIX – en vinprofil fra

VIN2

Château Monregard La Croix blev skabt sammen med Clos du
Clocher i 1924 af Jean-Baptiste Audy, vinhandler i Libourne siden
1906.
Beliggende på en ø af sand i et hav af ler er Monregard La Croix
helt sin egen, skønt begge vine vinificeres af samme team og i
samme vineri på Clos du Clocher.

Side

2

Jean-Baptiste Bourotte er oldebarn til grundlæggeren og har, siden
han i 2003 overtog ansvaret, formået at arbejde familiens
vingodser op blandt de bedste i Pomerol.
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