
 

De wijngaarden van Domaine Laffitte bevinden zich op de 
hoogste heuvels van AYZIEU aan de rand van Gascogne, 
dat ook wel “klein Toscane” wordt genoemd vanwege zijn 
heuvelachtige en gevarieerde landschappen. 

De terroir is heel typisch voor de Bas Armagnac: zgn.
“Tawny sands” (bestaande uit voornamelijk zand 
vermengd met zilt en klei) met als ondergrond Boulbène, 
een zure silica-kalksteengrond. 


Duurzaamheid staat bij de broers voorop, de wijnen zijn HV3 
gecertificeerd en vegan friendly.

Druiven worden ’s-nachts geplukt om een maximale frisheid in 
de druif te behouden. Alle wijnen worden gemaakt met de 
nadruk op de frisse fruitaroma’s, expressieve wijnen met veel 
finesse in de smaak. 


Geen van hun wijnen overstijgt de 12% alcohol wat het 
lichtvoetig karakter van de wijnen benadrukt. 

Domaine Laffitte Rouge 2020 
Malbec 
I.G.P. Côtes de Gascogne 

100% Malbec


De druiven worden ’s-nachts geplukt en gedurende twee 
weken op koude temperatuur ingeweekt daarna start de 
alcoholische vergisting op 26℃, deze duurt 10 dagen. 

De temperatuur wordt dan weer onder de 20℃ gebracht 
waarna er een navergisting plaatsvind om de tannines te 
versoepelen, gevolgd door een malolactische 
omzetting om de zuurgraad te verlagen.

Uitsluitend de vrije afloop wijn wordt gebruikt voor 
de wijn, de perswijn wordt apart gehouden.


Helder robijnrood van kleur.

In de neus klein rood fruit aroma’s, kers met een 
licht kruidigheid. De tannines zijn rijp en mild de 
finale wordt gedomineerd door het fruit.


Deze rode wijn kan goed op 
kamertemperatuur geschonken worden maar 
ook zeker ligt gekoeld, met name in de zomer. 


Lekker bij gevogelte, wit vlees, pasta’s.

In de regio is de gegrilde eendenborst met 
thijm saus favoriet.


11,5% alcohol



Domaine Laffitte Rosé 2021 
Malbec & Merlot 
I.G.P. Côtes de Gascogne 

50% Malbec

20% Merlot


De druiven worden ’s-nachts geplukten afzonderlijk 
gevinifieerd. Na de pluk worden ze direct ontsteeld en 
langzaam en zacht geperst om een lichte kleur te behouden.

vervolgens worden ze 15 dagen koud ingeweekt voordat de 
alcoholische vergisting start. Na de alcoholische vergisting 
blijft de jonge rose nog 2 maanden sur lie om 
vervolgens te worden gebotteld.


Mooi licht rose van kleur.


In de neus zeer aromatisch, geurend naar wilde 
bloesems en klein rood fruit, in het bijzonder 
frambozen, denk aan de kleine frambozen 
snoepjes.


In de smaak fris droog in aanzet met aromas 
waarin het fruit domineert, de mooie zuurgraad 
houdt de wijn fris en elegant. 


Heerlijk solitair, als aperitief of gecombineerd met 
frisse salades, gegrild 
vlees, tonijn, mozarella/
tomaat. 


11,5% alcohol


Domaine Laffitte Blanc Sec 2021 
Colombard & Sauvignon 
I.G.P. Côtes de Gascogne 

Colombard 80%

Sauvignon 20%


De druiven worden ’s-nachts geplukt, ontsteeld en separaat 
geperst. Gedurende de eerste 15 dagen blijven ze op koude 
temperatuur om een maximum aan primaire aroma’s te 
onttrekken, vervolgens volgt de alcoholische vergisting.

Na deze vergisting blijft de jonge wijn nog enkele 
maanden sur lie.


Bleek geel van kleur.

Zeer expressieve neus, de aroma’s stuiven je uit het 
glas tegemoet: Exotisch fruit, peer en perzik en een 
tikje munt. 

In de smaak strak droog met wederom genoemde 
fruit aroma’s  aangevuld met een sappige 
citrustoon. Elegantie met een mooie frisse 
zuurgraad.


Heerlijk als aperitief, bij schaal en schelpdieren 
jonge geitenkaas, of een verfijnde tapas.


11,5% Alcohol



