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Beaujolais meer dan
populaire Primeur
Beaujolais is misschien wel de
bekendste wijn ter wereld. En dat
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Zo is de Beaujolais bijna ten onder
gegaan aan zijn eigen succes. De
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Juni Beaujolaismaand in Le Canard
Juni is Beaujolaismaand in ons
land. Als liefhebber van deze
coole wijn doet Le Canard van
harte mee aan deze promotie-actie
om de revival van de Beaujolais te
stimuleren.
Om hun wijnen in ons land te
promoten hebben de wijnboeren
uit de streek tussen Macon en
Lyon juni uitgeroepen tot
Beaujolaismaand. Dit gebeurt in
samenwerking met een aantal
enthousiaste restaurants,
waaronder Le Canard. Tijdens de
Beaujolaismaand presenteert Le
Canard een speciaal Beaujolaismenu. Uiteraard worden bij de
gerechten bijpassende wijnen uit
de Beaujolais geschonken.
Proeverij
De Beaujolaismaand in Le Canard
gaat van start op zondag 3 juni met
een proeverij. Onze vriend en
wijnboer Ludovic Melinand uit
Saint Jean d'Ardieres in het hart
van de Beaujolais, zal dan zijn
Cru’s Morgon, Fleurie en Moulin à
Vent presenteren. En hij neemt
ook zijn fruitige rosé mee en een
nieuwigheid uit de Beaujolais: de
rosé gamay mousseux, een fris

