
Phillipe Gonet 

 

Champagne Phillipe Gonet styres av søskenparet  Pierre og Chantal Gonet som  overtok styringen av 

champagnehuset etter farens død i 1990, og sammen brakte litt etter litt kvaliteten til nye, uante 

høyder.   

Champagne Gonet ble startet i 1840, i «Le Mesnil». Pierre og Chantal har på kort tid gjenopprettet 

husets høye kvalitet etter noen vanskelige år på 1990 tallet, da faren Philippe døde etter et fall i 

vinkjelleren. Pierre har blitt en meget dyktig vinmaker, og de nye vinene er overbevisende og bidrar 

til at Champagnehuset får en stadig høyere stjerne.   

Le Mesnil er, er som en av 17 byer i Champagne, klassifisert som 100% Grand Cru og er berømt for 

sin Chardonnay. Det meget krittholdige jordsmonnet avgir et mineralsk og friskt uttrykk, noe som 

igjen avsteder et lett gjenkjennelig «fingeravtrykk» i champagnene fra Gonet.    

I vinmarkene arbeides det etter «Culture Raisonnèe» som innebærer at man gjennom 

samvittighetsfullt og naturlig hardt arbeid pleier vinmarkens økosystem og sikrer at man kan høste 

de aller beste druer. Innhøstningen skjer for hånd og seleksjonen av druer er streng. Det vinifiseres 

på klassisk måte i kjelleren, med bruk av en tradisjonell presse som sikrer en lang og skånsom 

ekstraksjon av druenes aromaer. Alle vinmarker vinifiseres separat for å sikre en jevn kvalitet både på 

standardcuvèer og toppvinene. Champagene har ett stort lagringspotensiale, og Gonets egen kjeller 

inneholder eksemplarer av strålende Champagner helt tilbake til 1893. 

 

  

Vin navn «Roy Soleil» Grand Cru Le Mesnil Blanc des Blancs Extra Brut 

Produsent Champagne Phillipe Gonet 

Område Champagne 

Alkohol 12% 

Druetype Chardonnay 

Restsukker 3 gr/l 

Pris ex. Mva 320,- 

Vinbeskrivelse Roy Soleil vinifiseres på 600- liters eikefat - hvor det hvert år kommer 2 
nye fat inn – noe som gjør at man får et veldig balansert fatpreg. På 
nesen har Champagnen en utrolig dybde med modne gule epler, toast, 
nybakt brød, aprikos, mineraler, karamell og hvite blomster. På smak 
bidrar fat bruken til en litt mer kremet og fyldigere stil, samtidig som den 
hele veien støtter opp om den typeriktige Le Mesnil stilen. Dette er 
uimotståelig og innbydende, med en stor kompleksitet, mineralitet og 
fruktighet. Champagne av en klasse mange bare kan drømme om.   

Matfølge Aperitif, Østers, Skalldyr, Kylling, Fiskeretter med smørsaus 

 


