DOMAINE LUNEAU-PAPIN: MUSCADETY, KTERÉ SE VYMYKAJÍ!
S MUSCADETY Z DOMAINE LUNEAU-PAPIN ZAPOMEŇTE NA VŠECHNY PŘEDSUDKY, KTERÉ SI
S TOUTO ODRŮDOU SPOJUJEME. MAJÍ DALEKO K JEDNODUCHÝM, NEOSOBITÝM BÍLÝM VÍNŮM,
KTERÁ PIJEME K ÚSTŘICÍM. NAOPAK JSOU KOMPLEXNÍ A EXPRESIVNÍ, SVĚŽÍ, MINERÁLNÍ A ODRÁŽEJÍ
VŠECHNY NUANCE PESTRÉ MOZAIKY TERROIR OKOLÍ NANTES. JSOU TO VÍNA, KTERÁ JE TŘEBA
ALESPOŇ JEDNOU V ŽIVOTĚ OCHUTNAT.

LA GRANGE VIEILLES VIGNES 2018

430 Kč

340 Kč

525 Kč

410 KČ

605 Kč

470 KČ

810 Kč

635 KČ

Muscadet Sèvre & Maine sur Lie

LES PIERRES BLANCHES 2018
Muscadet Sèvre & Maine sur Lie

L D’OR 2018
Muscadet Sèvre & Maine sur Lie

EXCELSIOR CRU COMMUNAL GOULAINE 2015
Muscadet Sèvre & Maine

OCHUTNEJTE JEDNY Z NEJLEPŠÍCH MUSCADETŮ NA SVĚTĚ.
VYUŽIJTE JEDINEČNÉ NABÍDKY A UŠETŘÍTE 20%
Uvedené ceny jsou konečné s DPH platné do 16. srpna nebo do vyprodání zásob.
Vína si můžete objednat na obchod@merlot.cz nebo telefonicky na 377 533 789.
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LUNEAU-PAPIN: PIERRE, MONIQUE, PIERRE-MARIE A MARIE…
U Luneau-Papin víno rovná se historie. Už více než devět generací je
spjato s pěstováním vinné révy. Dnes má vinařství 45 ha vinic
v samém srdci apelace Sèvre-et-Maine, část v okolí Goulaine a část
v Landreau, a je ovocem spojení vinařských rodin Luneau a Papin
začátkem devadesátých let minulého století. Od té chvíle Pierre
Luneau a jeho žena Monique Papin udělali možné i nemožné, aby
vrátili Muscadetům renomé a ty našly své místo po boku velkých
bílých vín.
Pierre si byl vždy velmi dobře vědomý pestrosti a potenciálu vinic
(pestrá mozaika 47 parcel) a poměrně brzy tomu přizpůsobil strategii.
Jako jeden z prvních už v devadesátých letech začal dělat cuvée
z jednotlivých parcel. Odrůda je všude stejná – Muscadet nebo jak se
zde říká Melon de Bourgogne, ale terroir jsou opravdu různorodá.
Končí zde armorický masiv a velké množství geologických zlomů tvoří
neuvěřitelnou mozaiku půd a podloží: písky, břidlice, svory, žula, více
nebo méně jílovité… Réva zde jde velmi hluboko a z různých podloží získává výraznou mineralitu
s širokou paletou jemných odstínů.
Dalším z kroků směrem k velkým bílým vínům byla konverze vinařství na bio, soustředění na práci
s půdou a snížení výnosů. Společně s Jo Landronem byli v tomto směru Luneau-Papin v plném slova
smyslu průkopníky v regionu. Dnes se jim jejich investice mnohonásobně vrací. Jejich vína jsou
zalistována na vinných kartách předních šéfkuchařů po celém světě od Guy Savoy až třeba k Ericu
Fréchonovi z Bristolu.
Jejich úspěch je bezesporu plně zasloužený. Muscadety od
Luneau-Papin jsou precizní, spojují v sobě skvěle vyzrálou
ovocnost s intenzivní, energickou mineralitou. Krásně a
dlouho zrají na láhvi a mají neuvěřitelně dlouhou dochuť.
Jsou zároveň delikátní a komplexní! Od roku 2007 stojí
včele vinařství jejich syn Pierre-Marie se svou ženou
Marie. A v mistrovské práci svých rodičů se ctí pokračuje.
Jejich vína patří k těm, které je třeba ochutnat! It´s a must!
My pro vás máme v nabídce ročník 2018, který je podle
slov Pierra-Marie „ročník snů“. Suché a spíše teplé léto
umožnilo Muscadetu velmi dobře vyzrát. Vína mají
krásnou a koncentrovanou aromatiku s jemnou slaností a
jódovostí. Stabilně vysoká kvalita vín napříč ročníky nás
nepřestává udivovat: bohatá a šťavnatá ovocnost, energie,
přímost, ryzost a typická mineralita. Muscadety LuneauPapin září na úplném vrcholu vín apelace Sèvre-et-Maine.
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