Domaine Rijckaert ble grunnlagt i 1998 av Jean Rijckaert, en belgier som slo seg ned i
Burgund i 1990. Jean har en stor lidenskap for Jura og idag eier han 4 HA nær Macon i
Burgund, og 5,5 HA i Jura, nær Arbois.
Siden 2013 har Jean overført mer og mer av ansvaret for vineriet til Florent Rouve, som idag
viderefører lidenskapen. Det er begrensete avlinger og alle vinene lages med manuell
innhøsting, sakte pressing over tid, naturlig gjær og lang lagring. Filosofien som går igjen i
Rijckaert og Florent Rouves viner er at de skal gjennomgå en naturlig og forsiktig
vinifikasjon med det målet at hver vin skal ha et tydelig uttrykk av sitt terroir. De samme
metodene brukes på vinstokkene både i Burgund og Jura. Vårt mål er å fremme den
autonome utviklingen av planten ved å øke sin egen immunitet mot soppsykdom. Rijckaert
fremmer biologisk mangfold i vinmarkene, der det aldri brukes kjemikalier. Arbeidet i
vinmarkene er kun basert på kobber og svovel, sammen med plantebasert gjødsel for å
hjelpe klorofyllet til å trives i vinranken og redusere mengden kobber vi bruker.
Denne metoden tar sikte på å:
-Bekjemp erosjon på de bratteste vingårdene
-Hjelp vinstokkene å slå rot i de dypeste delene av jorda:
-Forbedre vannbalansen i planten og i druene, som et resultat
-Gi planten næring og få frem de spesifikke egenskapene til jordsmonnet
-Bevare biologisk mangfold i makrofloraen, så vel som mikrofloraen. Dette er avgjørende
for våre viner siden gjæringen er spontan. Det vil si at den hovedsakelig stammer fra
mikroorganismer som forekommer naturlig i druene.

Hvitvin (62 cl)

Veil H
pris:

V nr:

Côtes du Jura Vin Jaune 62 cl - Dyp gul farge. Rik,
aromatisk duft av kandisert sitrusskall, valnøtt, karri, hint
av toffée. God fylde og konsentrasjon, smak av
kandisert sitrus og eple, nøtter og lang mineralsk
avslutning.

kr. 437,10

13489701

Rijckaert Arbois Savagnin Grand Elevage - Dyp gul
farge. Fruktig aroma. Ren, frisk og fruktig smak av
modne gule frukter som aprikos, melon, grapefrukt og
ananas. God dybde og lengde.

kr. 323,70

10318301

5170717

Rijckaert Arbois Chardonnay en Paradis - Lys
strågul, aroma av gule frukter som pære, sitrus og
bergamot. Florale toner av peoner og kaprifol. Smak av
gule frukter, mineralsk og med lett saltpreg i
ettersmaken. God lengde.

kr. 251,40

14420101

6062871

Rijckaert Mâcon La Roche-Vineuse Levant Vieille
Vignes - Klar, lys gul farge. Aroma av modne gule
frukter. Frisk, balansert, med smak av modne gule
frukter, lett preg av honning, mineralsk avslutning.

kr. 211,60

13487701

Rijckaert Arbois Savagnin - Klar lys gul farge,
aromatisk og kompleks med duft av hvite frukter and
kandisert grapefrukt, floral og hint av mentol, ingefær og
hvit pepper. Ren, frisk og balansert moden syre. Crips,
fyldig, kompleks med smak av hvit frukt, sitrus, hvit
pepper og mineraler.

kr. 254,50

11656601

EPD nr:

Hvitvin (75 cl)

Vectura
nr:

forts. Domaine Rijckaert

Hvitvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Rijckaert Côtes du Jura Chardonnay - Klar gyldengul
farge. Frisk og fruktig med smak av gule epler, sitrus,
gule stenfrukter, hvite blomster, mineraler og fat.
Balansert syre og lang ettersmak.

kr. 241,20

5971201

5170709

Rijckaert Viré-Clessé Les Vercherres Vieille Vignes Klar, lys strågul farge. Aroma av hvite blomster, pære,
aprikos og lett mineralsk og et hint av honning. Ren,
frisk, god konsentrasjon. Smak av pære, aprikos, floral
og mineralsk avslutning, god lengde.

kr. 251,40

13487501

Rijckaert Meursault Blagny 1er Cru Vielles Vignes -

kr. 575,90

13337501

kr. 203,60

13487601

Rødvin (75 cl)
Rijckaert Arbois Poulsard La Rouge - Klar, lys rød
farge. Frisk aroma av modne, røde bær. Ren, balansert
og fruktig med smak av modne røde bær, florale toner.
Krisp, mineralsk preg.
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5875166

Vectura
nr:

