
Introductie Le Nez wijnen
‘Discover new wines born from blending 
the expertise of the old and new world.’



Oude wereld
ontmoet
nieuwe wereld

Le Nez is een unieke 
samenwerking tussen twee van  
werelds meest gepassioneerde 
en dynamische wijnfamilies; 
het Argentijnse Bodegas
Salentein en Domaine Gayda
uit de Franse Languedoc. 
Samen vertegenwoordigen ze 
een samensmelting van de 
nieuwe en de oude wereld. 



De mix van 
Argentijnse
passie en Franse
innovatie

Le Nez is een uniek en 
onderscheidend wijnmerk dat 
uitzonderlijke kwaliteit levert 
en de traditionele verwach-
tingen uitdaagt. 
Daarvoor werkt de 
legendarische Argentijnse 
wijnmaker José Galante samen 
met de innovatieve Franse 
wijnmaker Vincent Chansault. 
Samen hebben ze drie 
verschillende series gecreëerd 
die opvallen.
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Bodegas Salentein is een pionier op het gebied 
van premium wijnbouw op grote hoogte in de 
Uco-vallei, Mendoza. Het wijnhuis heeft hier de 
grootste ‘cool climate’ wijngaard, welke 
gelegen is aan de voet van de Andes. Chief 
wijnmaker Jose Galante heeft onlangs zijn 40e 
oogst gevierd en wordt algemeen erkend als 
een van de meest invloedrijke wijnmakers in 
Argentinië.

Bodegas Salentein

Bodegas Salentein
Argentinië



Voordat Galante in 2010 bij Bodegas Salentein in dienst trad 
als Chief Winemaker, leidde hij meer dan dertig jaar de 
Catena Zapata Group en werkte hij samen met tal van 
internationale wijnadviseurs. Met meer dan 40 oogstjaren 
wordt José Galante beschouwd als de vader van de moderne 
wijnbereiding in Argentinië. De invloed van Galante heeft 
meerdere generaties bereikt en de Argentijnse wijnbranche 
getransformeerd, waardoor de wijnen internationaal bekend 
werden. Samen met Vincent Chansault creëert hij nu ook de 
prachtige wijnen van Le Nez, waarbij de nieuwe wereld 
versmelt met de oude wereld.

José Galante

Bodegas Salentein
Argentinië



Domaine Gayda is een biologisch wijnhuis aan de 
uitlopers van de Pyreneeën. Het wijnhuis streeft 
ernaar om wijnen te creëren die de herkomst en 
het gevoel voor plaats reflecteren, een echte 
weergave van de kwaliteit en diversiteit van de 
Languedoc Roussillon. De opbrengsten op 
Domaine Gayda zijn van nature laag vanwege de 
rijpheid van de wijnstokken en de aard van het 
terroir, wat zorgt voor een geweldige balans in 
de druiven.

Domaine Gayda

Domaine Gayda
Frankrijk



Vincent Chansault, geboren in 1980, is een van de nieuwe 
generatie wijnmakers die de premium wijnen uit de 
Languedoc-Roussillon naar een hoger niveau wil tillen. Hij 
studeerde af aan de School of Viticulture and Oenology in 
Cognac en deed waardevolle ervaring op in de Loire-vallei, 
de Rhône en Zuid-Afrika, waar hij een aantal jaren werkte 
bij de beroemde Boekenhoutskloof in Franschhoek. Terug in 
Frankrijk maakte hij in de Languedoc een blijvende indruk, 
nu ook als onderdeel van het wijnduo achter de creatieve en 
unieke wijnen van Le Nez.

Vincent Chansault

Domaine Gayda
Frankrijk



De wijnen van le Nez zijn in elk opzicht uniek. De essentie van deze wijnen is anders 
dan de klassieke Franse wijnen. De gebruikte druivensoorten uit de Languedoc zijn 
gedeeltelijk niet-traditioneel en ook de artistieke wijnetiketten onderscheiden zich van 
de massa. Bij Le Nez doen we het anders. Le Nez is een vernieuwend wijnmerk, het wil 
je verrassen, je aangrijpen en je uitnodigen om het traditionele wijn denken uit te 
dagen.

De drie verschillende series van Le Nez beslaan een breed scala aan prijsniveaus en 
drinkgelegenheden en bieden ruimdenkende wijnliefhebbers een nieuwe, opwindende 
manier om van hun favoriete drankje te genieten. Van het speelse en toegankelijke 
Moments-assortiment tot de hedendaagse klassiekers van de biologische Le Nez
Français-collectie en het ultra-premium Le Nez Imperium, de kenmerkende Languedoc-
terroirs komen tot leven in deze wijnen.

Doing things differently

Le Nez



De wijngaarden van Le Nez bevinden zich in het Zuid-
Franse Languedoc. Er is een grote diversiteit aan 
wijngaarden en de terroirs hebben unieke omstandig-
heden. De Languedoc is een ideale regio om wijnen te 
verbouwen. Het klimaat is warm en stabiel en de hoogte 
waarop de wijngaarden liggen zorgt voor koele nachten, 
wat een positief effect heeft op de ontwikkeling van de 
druiven. Dit resulteert in weelderige en fruitige wijnen. 

In de wijngaarden zijn zandgronden, zandsteen, mergel, 
leisteen en vele andere grondsoorten te vinden. De 
diversiteit van elke wijngaard geeft zijn specifieke 
karakter aan de wijnen. Daarnaast worden in elke 
wijngaard de biologische teeltprincipes nageleefd.

De Languedoc regio

Le Nez Wijngaarden



De wijngaarden van Le Nez liggen in het zuiden van de Languedoc vlakbij de steden 
Carcassonne en Perpignan. De wijnen komen van zes verschillende wijngaarden: La 
Livinière, Malepère, Opoul-Perillos, Calce, Espira en Saint-Martin de Fenouillet. Allen 
hebben eigen kenmerken welke tot uiting komen in de wijnen. 

Le Nez wijngaarden



Moments is de instap serie van Le Nez. De wijnen zijn 
niet houtgelagerd en zijn bedoeld om de eenvoudige 
momenten in het leven te vieren. De serie bestaat uit 
drie wijnen die zijn gemaakt om op elk gezellig moment 
van te genieten; een elegante en frisse Viognier, een 
prachtige en crispy zalmroze Grenache Rosé en een 
heerlijk zachtgekruide Syrah. Met deze wijnen creëer en 
deel je speciale momenten, herinneringen en 
gelegenheden met familie of vrienden, tijdens een diner 
of bij geweldige gesprekken. Heerlijke wijnen voor 
alledag.

Moments serie

Le Nez wijnen



Moments Viognier 

Lichte citroen en goudkleurige wijn met een explosieve neus van abrikoos, 
perzik en acaciabloesem. Elegant in de mond met een perfecte balans tussen 
frisheid en de rijkdom van de druif.

Uitstekend te combineren met vis, zeevruchten en gevogelte.

Druif: 100% Viognier

Alcohol: 13%



Moments Grenache Rosé

Een aantrekkelijke roze gekleurde wijn met aroma’s van aardbeien en rood 
zomerfruit. Een frisse stijl, een scherpe zuurgraad en mooi in balans. 

Het lekkerste bij salades, lichte kipgerechten en een borrel.

Druif: 100% Grenache

Alcohol: 12,5%



Moments Syrah

Een dieprode kleur met zwarte aroma’s van peper, zoethout en kruiden. In de 
mond tref je smaken van zwart fruit en peper. Een plezierige wijn met 
elegante tannines en een frisse, geconcentreerde stijl. 

Heerlijk bij pasteitjes, gevogelte en gerechten met varkensvlees.

Druif: 100% Syrah

Alcohol: 13%



Le Nez Français bestaat uit premium, 100% biologische 
en hout gelagerde wijnen. De serie bevat een witte 
blend, een rode blend en een monocepage. Deze wijnen 
leveren een betoverende combinatie die de expertise 
van de nieuwe wereld en de ziel van de oude wereld 
belichaamt; een aromatische en rijke Classique Blanc, 
een levendige en expressieve Classique Rouge en een 
elegante Cabernet Franc met rijk, rijp fruit. 
Uitgebalanceerde en boeiende wijnen die een verrijking 
zijn voor speciale diners en momenten met vrienden en 
familie.

Le Nez Français serie

Le Nez wijnen



Le Nez Français Classique Blanc 

Een goudkleurige en aromatische wijn met een geweldig karakter. In de mond 
rijk en vol met een subtiel vleugje eik. Geconcentreerd en veel diepte. 

Perfect te combineren met romige visgerechten, kwartel en kalkoen. 

Druiven: 55% Grenache Blanc, 20% Maccabeu,
20% Marsanne, 5% Roussanne

Vinificatie: 9 maanden houtrijping

Alcohol: 12,5%



Le Nez Français Classique Rouge

Een volle en levendige rode wijn met een expressieve neus van rood en zwart 
fruit, peper, kruiden en tabak. De wijn heeft een aanhoudende smaak, goed 
geïntegreerde tannines en een lange, zachte afdronk.

Geweldig in combinatie met geroosterd rundvlees en rood vlees (bijv. 
gebraden entrecote met rode wijnsaus of gekruide lamsrack).

Druiven: 50% Syrah, 25% Grenache Noir, 
15% Mourvèdre, 10% Carignan

Vinificatie: 9 maanden houtrijping

Alcohol: 14%



Le Nez Français Cabernet Franc

Deze wijn heeft een levendige kleur en aroma's van aardbeien en rijp rood 
fruit. De wijn heeft een frisse maar premium stijl, een scherpe zuurgraad, 
mooie structuur en een perfect gebalanceerde afdronk.

Heerlijk bij een stuk lamsvlees, charcuterie of een Franse kaasplank. 

Druif: 100% Cabernet Franc

Vinificatie: 12 maanden houtrijping

Alcohol: 14%



Le Nez Imperium

Le Nez wijnen

Het is geen geheim dat de Romeinen tijdens het opbouwen 
van hun rijk wijn dronken. Ze geloofden dat wijn een 
dagelijkse noodzaak was en tijdens hun heerschap was dit 
prachtige product voor iedereen verkrijgbaar. Om een 
gestage aanvoer te garanderen, werd de productie over heel 
Europa verspreid. Hierdoor ontstonden overal Romeinse 
invloeden. Hoewel de eerste wijngaarden in de Languedoc in 
de vijfde eeuw voor Chr. door de Grieken werden 
aangeplant, wordt de komst van de Romeinen rond 70 voor 
Chr. beschouwd als het begin van de massale wijnproductie. 
Door het mediterrane klimaat en een rijke variëteit aan 
bodems herkenden de Romeinen meteen het potentieel. 
Mogelijk behoorden de wijngaarden die voor deze iconische 
wijn zijn gebruikt tot hun favorieten.



Le Nez Imperium Grenache & Syrah

Druiven: 70% Grenache, 30% Syrah 

Vinificatie: 20 maanden houtrijping

Alcohol: 14%

Een wijn met een dieppaarse kleur en expressieve en complexe aroma's van 
rijp fruit, kruiden en zwarte kersen. In de mond is dezelfde complexiteit, maar 
gebalanceerde smaak aanwezig. Veel fruit, elegant en modern. De wijn heeft 
een delicate noot van eiken en een lange, aanhoudende afdronk.

Heerlijk bij gegrilde of geroosterde stukken vlees, zoals rib eye of T-bone
steak. Ook lekker bij gerijpte kazen. 


