
Comte Henry d'Ássay och hans syster som äger Château de Tracy är av skotsk 
ursprung. Den första medlemmen av familjen Stutt tjänstgjorde i en skotsk 
arme som kom för att hjälpa den blivande kungen Charles VII av Frankrike 
under det hundraåriga kriget. År 1586 gifte sig Francois Stutt med ”the Lady of 
Tracy”. Château de Tracy har under de senaste tolv åren arbetat mycket med 
kvalitetssäkring och ett starkt miljötänk.

Mademoiselle de T
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 

Smak: 

Frankrike
Loire, Pouilly Fume
100% Sauvignon Blanc
Ståltank
Ljus gyllene färg med ett stänk av silver-skimmer
Elegant doft med inslag av citrus frukter såsom citron, 
apelsin och passionsfrukt samt inslag svarta vinbär.
Elegant rik och med inslag av citrus och mineralrika 
toner. Bra och balanserad eftersmak med inslag av 
citron zest

Château de Tracy
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 

Smak: 

Frankrike
Loire, Pouilly Fume
100% Sauvignon Blanc
Ståltank
Ljusgul färg med gyllene färgskiftning
Intensiva aromer av svartvinbärs-knoppar, päron, 
nektarin och vit persika samt inslag av citron och en viss
kryddighet.
Rika toner av svartvinbärs-knopp, inslag av citrus och 
mineraler. Balanserad lång eftersmak med en fantastisk
syra.
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Château de Tracy - 
Haute Densité 
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 

Färg: 
Doft: 

Smak: 

Frankrike
Loire, Pouilly Fume
100% Sauvignon Blanc
Vinet har mognat 9 månader på franskt fat där 
bottensatsen regelbundet har rörts om.  
Ljusgul färg med gyllene färgskiftning
Delikat - avslöjar toner av mogen frukt med inslag av 
persika och plommon, havtorn samt körsbärsblommor.
Friskt och elegant med en strukturerad palett. Bra 
fruktighet med en balanserad syra och lång eftersmak.

Château de Tracy - 101 Rangs 
Land: 
Region: 
Druvor: 
Lagring: 
Färg: 
Doft: 

Smak: 

Frankrike
Loire, Pouilly Fume
100% Sauvignon Blanc, 58 år gamla vinstockar
15 % lagras 9 månader på 500 liters franska fat. 85% 
lagras i ståltank.
Gyllen gul färg.
Elegant doft som avslöjar toner av mango och lychee 
samt inslag av vanilj och hasselnötter.
Elegant och balanserad. Bra fruktighet med en 
integrerad syra och lång eftersmak med markerad 
mineral ton.

Kontakta oss för information om aktuell årgång. 

Till producentens hemsida – klicka här.
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http://chateau-de-tracy.com/vin-blanc/
http://www.skrubbes.se/

