Wijnbrief printemps 2015
Iedereen heeft weer zin in een nieuw seizoen op
Domaine de Marotte. Het snoeien van onze 22 ha
wijnplanten was gelukkig net op tijd klaar voordat ze
weer gaan uitlopen. De temperatuur is hier al een
tijdje hoger dan gemiddeld dus dat uitlopen zal niet
lang meer op zich laten wachten. Erwin en Victor
hebben het grootste gedeelte van de snoei voor hun
rekening genomen. En regelmatig waren wij jaloers
dat zij - lekker in hun t-shirts – hieraan konden
werken terwijl wij druk waren op kantoor of in de
cave. Wij zijn ook begonnen met het aanbinden van
de planten en deze week gaan we weer bottelen. Dit
keer gaat de Viognier 2014 op fles zodat we deze
wijn binnenkort samen met u kunnen gaan keuren
Printemps !!
als we weer in Nederland zijn voor onze proeverijen.
Ook dit jaar lijkt in het voorjaar alles tegelijk te
moeten gebeuren. Zo wachten wij op de levering van een nieuw grondbewerkingsapparaat waarmee we vooral
de jonge aanplant zullen gaan bewerken. Want wij hebben de laatste jaren gemerkt dat het goed onderhouden
van de wijngaarden en het heel gericht bewerken hiervan echt betere wijnen oplevert. Met het inhuren van een
wijngaardspecialist die ons goed adviseert merken we een mooie vooruitgang op dit gebied. We wisten het
natuurlijk al lang, maar het wordt nogmaals onderstreept: ruim 70% van de kwaliteit wordt in de wijngaard
‘gemaakt’ en niet in de chais! Dit maakt de hoge kosten van zo’n
investering gelukkig weer wat draaglijker.
Het zwembad van onze nieuwe gîte in Mormoiron bleek helaas
zodanig gescheurd dat we moesten besluiten om het zwembad
volledig te laten renoveren. Dit moet natuurlijk ook af zijn voordat de
eerste gasten komen maar gelukkig komen de offertes inmiddels
binnen. Al vanaf de winter zijn wij druk met het verbouwen van de
gîte Le Vieux Chène en we worden steeds enthousiaster over dit
huis. De omgeving is al fantastisch en als het huis binnenkort klaar is,
Chambre Marjolaine
biedt het een geweldige plek om vakantie te vieren.
Even rond kijken op Le Vieux Chêne in Mormoiron? http://tinyurl.com/kbq95ta

Nu officieel biologisch
Sinds wij op Domaine de Marotte werken telen wij al biologisch maar we vonden
het nooit echt nodig om dit te laten certificeren. Onze klanten vroegen er wel
vaak naar dus een aantal ren geleden hebben we besloten om het toch officieel
vast te laten leggen. Je mag namelijk niet zomaar BIO op je flessen zetten. En na
certificering val je eerst 3 jaar onder de kwalificatie ‘En conversion agriculture
biologique’. Na de daarvoor gestelde tijd en na regelmatige controles is het dan
eindelijk zover, op de flessen van de oogst 2014
mogen wij het BIO-label voeren. Wij zijn er heel
trots op om nu BIO-gecertificeerd te zijn. Voortaan
staat er dus BIO op ons achteretiket!

Bottelen van de
Cuvée Jules 2014.

Na 3 jaar de nieuwe aanplant Viognier vertroeteld te hebben en alle aangemaakte druiven op de
grond te hebben gegooid hebben wij de afgelopen oogst voor het eerst wat Jeunes Vignes Viognier
geoogst. De opbrengst was laag en we hebben de druiven apart vergist. Vervolgens hebben wij de
wijn apart gebotteld. Zo hebben wij dus tijdelijk en beperkt een nieuw product: Viognier Jeunes
Vignes 2014. Het is een heel frisse jonge wijn die al wel in de neus en de mond de kenmerken heeft
van de oude Viognier. Het is een wijn die het goed zal doen als aperitief of als begeleider van frisse
mediterrane salades, asperges of gevogeltegerechten. We laten u deze wijn graag proeven en wij gaan
’m alleen op onze voorgenomen proeverijen verkopen. OP=OP

Het picknickseizoen start
De start van het picknickseizoen op Domaine de Marotte is op donderdag 7 mei tijdens
onze jaarlijkse open dag. Het parcours van de audiotour en de picknickplaatsen krijgen voor
die tijd een opknapbeurt. Ondertussen komen de reserveringen voor het hele seizoen al
binnen. Geweldig is het enthousiasme van de ‘terugkomers’ en grappig zijn de mails met
vragen als bijvoorbeeld ”Heeft u misschien nog plaats voor een picknick voor ons op
donderdag 27 augustus?”. Op de site van Tripadvisor zijn wij inmiddels de nummer 1attractie van Carpentras dus we mogen nu ook zo’n mooie sticker op onze deur plakken.

SANTE !

Als u het leuk vindt om een goed woordje voor ons te doen zouden wij
het zeer op prijs stellen als u een enthousiaste reactie op de site van
Tripadvisor zou willen plaatsen. Hierdoor ontvangen wij namelijk gasten
van over de hele wereld. Ook is de Inter Rhône weer langs geweest
voor een controle van de ontvangst van onze gasten. Gelukkig kregen
wij ook dit jaar de hoogste beoordeling oftewel de ‘Distinction
Oenotourisme’. Wij hebben heel veel zin in het komende seizoen! Dus
als u in de buurt bent, dan heten wij u graag van harte welkom op
Domaine de Marotte!
Tripadvisor: http://tinyurl.com/kk2ur56

Nieuwe prijzen
Na bijna twee jaar ervaring te hebben
opgedaan met onze webwinkel zijn wij tot
de conclusie gekomen dat wij een paar
veranderingen
moeten
doorvoeren.
Onduidelijk bleken de prijzen bij de
verschillende bestelhoeveelheden en de
bijdrage in de kosten. Daarom hebben wij
geprobeerd om de bestelling duidelijker
te maken en de kosten te integreren. Zo
hebben we nu per wijn 1 prijs en maken
we aanbiedingen bij grotere bestellingen.
De uiteindelijke prijzen van onze wijnen zijn ongeveer gelijk gebleven, alleen voor de zwaardere flessen
(Viognier, Vieilles Vignes en Cuvée Eline) hebben wij helaas door o.a. een extra belasting een kleine
prijsverhoging moeten doorvoeren. Het is nu voor iedereen het meest praktisch en voordelig om onze wijnen te
bestellen en te betalen via onze webwinkel.

Om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten en aanbiedingen “like” ons
op facebook!
Klik hier: https://www.facebook.com/DomaineDeMarotte

Bouwgrond te koop La truffière

Een paar jaar geleden kondigden we aan dat we een voormalige truffelgaard (La Truffière) op Domaine de
Marotte wilden gaan ontwikkelen als bouwgrond. Door de regelmatig veranderende wetgeving rondom het
verkopen van grond waren we genoodzaakt om het project een tijdje stop te zetten. Ondertussen is de
regelgeving positief veranderd en nu gaan wij La Truffière daadwerkelijk ontwikkelen. De aanvraag voor het
bouwrijp maken ligt bij de gemeente en de eerste percelen zijn te koop. Kent u iemand die eventueel
geïnteresseerd zou zijn in bouwgrond naast Domaine de Marotte dan horen wij dat graag zodat wij diegene
meer informatie kunnen verschaffen.

Wijncollege in het Okura te Amsterdam

Wijnproeverijen
Beste Wijnvrienden,
Graag nodigen wij jullie en jullie vrienden uit om onze wijnen te komen proeven.
ULESTRATEN
ZONDAG 26 APRIL VANAF 16:00 ‘KELDERPROEVERIJ BIJ
ENTREPOT ULESTRATEN’. Inloopproeverij, gratis.
GROENEKAN
DINSDAG 28 APRIL VANAF 16:00 ‘BIJ ANNE KIM COPIJN’.
Inloopproeverij, gratis.
AMSTERDAM
WOENSDAG 29 APRIL VANAF 16:00 ‘WIJNHANDEL JEROEN
BELT’ Inloopproeverij, gratis.
ASSEN
VRIJDAG 1 MEI OM 18 UUR ’Wijn-spijsavond in Liff Restaurant &
Grandcafé’ Wijn en Spijs-avond, prijs € 25.- p.p. Graag
reserveren bij Liff Telefoon: 0592-302777 of e-mail:
info@liffinassen.nl
Tijdens de proeverijen kunt u profiteren van een aantal speciale aanbiedingen.
Voor meer informatie over de wijnproeverijen verwijzen we u graag naar onze
Facebook pagina of naar onze website onder het hoofdstuk nieuws. Wij zouden het
fijn vinden om te weten als u bij een van de proeverijen aanwezig wilt zijn en ook met
hoeveel personen u denkt te komen. Hopelijk tot ziens op een van onze proeverijen!

Daan en Elvire van Dijkman info@marottevins.com of 0033682435055

