
 

  

Domaine Serene, Evenstad Reserve Chardonnay, U.S.A.,Oregon 
 

Op het vermaarde Domaine Serene, worden wijnen geproduceerd van zes individuele wijndomeinen, exclusief 

aangeplant met Pinot Noir en Chardonnay. Elk landgoed biedt een diversiteit aan bodems, klonen, 

onderstammen, microklimaten, hellingen en verhogingen die de wijnen hun onderscheidende complexiteit en 

elegantie geven. 

 

Toen Grace en Ken Evenstad, in 1990 hun eerste wijn op de markt brachten, werd in feite ook de high-end 

wijnindustrie in Oregon geboren en werd Oregon internationaal, als kwaliteitsgebied op de kaart gezet. Mede 

dank zij de Evenstads staat Oregon tegenwoordig bekend als een van de mooiste regio's ter wereld voor Pinot 

Noir en Chardonnay. 

 

Al sinds die eerste jaargang in 1990 heeft Domaine Serene bekroonde wijnen geproduceerd, waaronder Evenstad 

Reserve Pinot Noir, erkend als 's werelds #3 wijn van 2013 door Wine Spectator Magazine. Bovendien werd de 

2012 Winery Hill Vineyard Pinot Noir in 2016 door het tijdschrift Decanter uitgeroepen tot de Top Pinot Noir ter 

wereld en ontving de Evenstad Reserve Chardonnay 2014 maar liefst 95 punten en werd hij gerangschikt als de #2 

wijn ter wereld in Wine Spectator's Top 100 Wines of het jaar. Dit maakte Domaine Serene de enige wijnmakerij 

ter wereld die een Top 3-classificatie ontving in Wine Spectator's Top 100 Wines of the Year voor zowel Pinot Noir 

als Chardonnay.  

 

Land:    U.S.A. 
 

Streek:    Oregon 
 
Appellatie:   Dundee Hills AVA    
 

Wijnmaker(s): Grace en Ken Evenstad 
 

Wijngaard: Wijngaarden van ongeveer 30 jaar oud op de meest 
zuidelijke top in de Dundee Hills op vulkanische 
ondergrond op 180-250 mtr hoogte, nabij Portland. 

 

Druivensoorten: 100% Chardonnay (Dijon clone) 
 

Rijping: Vergisting en rijping op nieuwe Frans eikenhouten 
vaten gedurende 14 maanden. 

 

Stijl:    Rijp, rond, complex   
  

Neus: Tropisch fruit zoals ananas en kiwi, gele perzik, 
hibiscus. 

 

Mond: Ronde, vette aanzet met prachtig 
geïntegreerd hout, mineraal met lichte zilte 
toets en een lange, elegante afdronk. 

 

Spijs: Gebakken tarbot /witvis met rijke sauzen, 
schaal-en schelpdieren. Kalfsvlees, rijpe 
zachte kazen. 

 

Website:                https://www.domaineserene.com   

https://www.domaineserene.com/

