
DOMAINE BERNARD METRAT | FLEURIE | BEAUJOLAIS | FRANKRIJK
~ La Roilette | Cuvée Vieilles Vignes | 2019
~ Prijs per fles € 12,95

Een geconcentreerde wijn met aroma’s van kersen, bessen en frambozen. 
Fluweelzacht, elegant, bloemig. Een prachtige diep karmozijnrode kleur met 
ronde en zijdezachte tannines in de mond met een heerlijk lange afdronk.
Perfect bij gevogelte en wit vlees. Koel geserveerd ook als aperitief. 

Kleur - rood
Regio - Beaujolais
Appelation - Fleurie AOC
Druif - 100% Gamay
Alcohol - 13%
Rijping - enkele maanden in cementen vaten (85%) en eikenhouten vaten (15%)
Land - Frankrijk
Inhoud - 75 cl
Oogst - 2019
Wine Searcher - 90/100
Wijnboer - Domaine Métrat & fils
Website - www.domainemetret.fr

Pa Peijnenburg was eens op wijnreis naar Frankrijk. Hij belandde in auberge du 
Cep, toentertijd 2 sterren, nu nog steeds 1 ster. Hij sprak met de sommelier en 
vroeg hem wat de beste wijn uit de streek was. Zo belandde hij bij André Métrat. 
Jarenlang hebben ze samen zaken gedaan, waarop Roland de Zwaan en Bernard 
het wijnbedrijf voortzette. We spreken hier over een samenwerking van ongeveer 
50 jaar. Dat is bijzonder. Jaarlijks bezocht Pa Peijnenburg tijdens de 
zomervakantie het domein om de wijnen van het nieuwe jaar te proeven. Roland 
heeft de traditie voortgezet en is met zijn broers en ook met zijn gezin regelmatig 
te gast geweest bij de familie Métrat. 

Bernard Métrat oogst nog steeds met de hand en bewerkt zijn land met paard en 
kar. De wijnen vergisten in cementen en eikenhouten tanks en hij past natuurlijke 
gistculturen toe. Geen toevoeging van troep. In het hart van de appellatie Fleurie, 
vaak beschouwd als de meest vrouwelijke van de Beaujolais Crus, vind je de 5 
hectare van de familie Métrat. De bodem bestaat uit klei met daaronder graniet. 
De vinificatie is het resultaat van een selectie wijnstokken van meer dan 60 jaar 
oud. Herkomst en opvoeding op eikenhouten vaten zorgen voor een compact 
fruitkarakter met complexiteit en kracht. Meer diepgang en structuur dan wat we 
gewend zijn van Fleuries. Deze wijnen worden meestal jong gedronken maar deze 
Roilette heeft een beduidend langer bewaarpotentieel.

Deze wijn is Terra Vitis gecertificeerd. Dit betekent dat men de voorkeur geeft aan 
natuurlijke benaderingen in plaats van het gebruik van synthetische chemicaliën.

De pallet van Peijnenburg | wijn@rolandpeijnenburg.nl | www.rolandpeijnenburg.nl

http://www.domainemetret.fr
mailto:wijn@rolandpeijnenburg.nl
http://www.rolandpeijnenburg.nl

