
Technische Fiches          Wijndomein Pres De Gand  

Herkomst                België, Oost-vlaanderen,Herzele(Borsbeke),Merelbeke(Bottelare),Oosterzele(Moortsele)  

Bodem                    kiezel met toplaag van leem of lichte leem 

Klimaat                  gematigd zeeklimaat 

Oogstmoment         midden  september tot begin oktober 

Wijngaard              enkele Guyot snoei met strikte uitdunning van de scheuten als opbrengstbeperking,  

                              gedeeltelijke bladverwijdering rond druivenzoen, natuurlijke groene ondergroei,                                                     

        geen gebruik van herbicides 

                              zuidelijke helling  

Oogst                    manuele oogst, de trossen worden streng getrieerd tijdens de pluk 

Vinificatie             langzame pneumatische persing, gisting en opvoeding in inox cuves onder 

temperatuurscontrole;  deels opvoeding op nieuwe franse eiken vaten van 300 Liter met medium toasting 

Witte wijnen: 

Auxerrois 2018 Wit   

 Alcohol             12 % vol 

 Type                 fruitige droge volle witte wijn 

 Kenmerken       auxerrois heeft een vollere smaak, fruitig en toetsen van rijpe appels 

 Gastronomie     bij asperges, witte vis, wit vlees, licht pikante gerechten, pasta's 

Auxerrois 2019 Wit   

 Alcohol             11.5 % vol 

 Type                 fruitige droge volle witte wijn 

 Kenmerken       auxerrois heeft een vollere smaak, fruitig en toetsen van rijpe appels, vanille 
en amandel toetsen 

 Blend                30 procent 12 maanden gerijpt op nieuwe franse eiken vaten,  70 % op inox vaten 

 Gastronomie      bij asperges, witte vis, wit vlees, ook als aperitief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chardonnay 2017 Wit   

 Alcohol          11.5 % vol 

 Type               Droge frisse witte wijn 

 Kenmerken     aromas van citrus en rijpe appel 

 Gastronomie   bij geroosterde kip of ander wit vlees, pasta gerechten, asperge,  

                         alle visgerechten of een zeevruchtenschotel, ook licht pikante gerechten, pasta's  

 

Chardonnay 2018  I Wit   

 Alcohol            12.5 % vol 

 Type                 Fruitige witte wijn 

 Kenmerken       aroma's van rijp wit fruit met een zachte citrus toets 

 Gastronomie     bij geroosterde kip of ander wit vlees, pasta gerechten, asperge, 

                           kreeft, zalm,  romige kazen,    ook ideaal als aperitief 

 

Chardonnay 2018 II Wit   

 Alcohol            13 % vol 

 Type                 Fruitige volle witte wijn 

 Kenmerken       aroma's van rijp exotisch fruit, abrikoos 

 Gastronomie     bij geroosterde kip of ander wit vlees, pasta gerechten, asperge, 

                          kreeft, zalm,  romige kazen,   ook ideaal als aperitief 

 

Chardonnay 2020 Barrique Wit   

 Alcohol            12.5 % vol 

 Type                Krachtige, Fruitige volle witte wijn 

 Kenmerken       aromas van rijp wit fruit, vanille en amandel toetsen 

 Blend                15 maanden gerijpt op franse eiken vaten 

 Gastronomie     bij geroosterde kip of ander wit vlees, pasta gerechten, asperge, 

                          kreeft, zalm,  romige kazen,  ook ideaal als aperitief 

 

  

 

 



Rode Wijnen: 

 

Cabernet Dorsa 2018 Rood  

 Alcohol             11.5 % vol 

 Type                 Droge rode wijn 

 Kenmerken       vol van smaak, zachte tannines. Het bouquet is voornamelijk van rood fruit met een       

                          aroma van cassis., beetje kruidig 

 Gastronomie     bij alle rode vleesgerechten, kazen 

 

Cabernet Dorsa 2019 Rood  

 Alcohol             11.5 % vol 

 Type                 Droge rode wijn 

 Kenmerken       vol van smaak. Het bouquet is voornamelijk van rood fruit met een aroma van cassis.,  

                          beetje kruidig,  iets krachtiger dan onze 2018 door de langere schilweking 

 Gastronomie     bij alle rode vleesgerechten, kazen 

 

Cabernet Dorsa 2019 Barrique Rood  

 Alcohol             11.5 % vol 

 Type                  Droge rode wijn 

 Kenmerken        vol van smaak, Het bouquet is voornamelijk van rood fruit met een aroma van cassis.,  

                           beetje kruidig ,  iets krachtiger,  donkerder en meer tannines dan onze 2018 

 Blend                 100 procent 12 maanden gerijpt op nieuwe franse eiken vaten,  

 Gastronomie       bij alle rode vleesgerechten, kazen 

 

 

Cabernet Dorsa 2020 Barrique Rood  

 Alcohol             12.5 % vol 

 Type                  Krachtige, droge rode wijn 

 Kenmerken        vol van smaak, Het bouquet is voornamelijk van rood fruit, veel kruidigheid, mooie 
verweven tannines  

  Blend                15 maanden gerijpt op franse eiken vaten  

 Gastronomie       bij alle rode vleesgerechten, kazen 

 

 



 

 

Pinot Noir 2018 Rood  

 Alcohol             12 % vol 

 Type                 Droge rode wijn 

 Kenmerken       aromatische wijn met geuren van aardbei, kers, frisse rode bosbessen, lage tannines ( 

zijdezacht ) en minder intens kleur. 

 Gastronomie    past uitstekend bij gerechten met paddenstoelen, varkensgebraad, gevogelte (kip, 
kalkoen), wild :  duif, fazant,ree, hert                   

                                   Omwille van zijn zachte tannines past de wijn ook heel goed bij een klassieke kaasschotel  

 

Pinot Noir 2019 Rood  

 Alcohol            11 % vol 

 Type                 Droge rode wijn 

 Kenmerken      aromatische wijn met toetsen van aardbei, kers, frisse rode bosbessen,   krachtiger,  

donkerder en iets meer tannines dan onze 2018 

 Gastronomie    gevogelte (kip, kalkoen), wild : duif, fazant,ree, hert, bij klassieke kaasschotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mousserende wijnen: 

 

Brut Nature Schuimwijn II 2018 

 Alcohol              12 % vol 

 Type                   Brut nature, met 2de gisting op de fles, zonder dosage = de pure smaak  !! 

 Blend                  40 procent Chardonnay - 40 procent Pinot Meunier - 20 procent Pinot Noir 

 Kenmerken         24 maanden gerijpt op de fles 

 

Brut Nature Schuimwijn 2019 
Bronzen medaille Beste Belgische wijn in 2021 ! 

 Alcohol              12 % vol 

 Type                   Brut nature, met 2de gisting op de fles, zonder dosage = de pure smaak  !! 

 Blend                  20 procent Chardonnay - 40 procent Pinot Meunier - 40 procent Pinot Noir 

 Kenmerken         25 maanden gerijpt op de fles 

 

Pinot Meunier Schuimwijn Brut 2019 

 Alcohol              11.5 % vol 

 Type                    Brut , met 2de gisting op de fles 

 Kenmerken         12 maand rijping op inox vaten, 15 maanden gerijpt op de fles, levendige, fris 

fruitige zalmkleurige bubbels 

 Gastronomie       als aperitief, bij schelp- en schaaldieren, bij visgerechten 

 

Chardonnday Extra Brut Schuimwijn 2019 

 Alcohol              12 % vol 

 Type                    extra Brut , met 2de gisting op de fles, met minimale dosage  

 Blend                  100 procent Chardonnay  

 Kenmerken         25 maanden gerijpt op de fles 

 


