
 

  

Domaine Serene, Evenstad Reserve Pinot Noir, 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:   Willamette Valley AVA 
 

Wijnmaker(s): Grace en Ken Evenstad 
 

Wijngaard: Blend van verschillende wijngaarden van eigen 
estates uit de AVA’s Yamhill-Carlton, Dundee Hills en 
Eola-Amityon, 

 

Druivensoorten: 100% Pinot Noir 
 

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

 

Stijl:    Aards, complex   
  

Neus: Gedroogde rozenblaadjes, ingelegde kersen, 
granaatappel. 

 

Mond: Fruitig/kruidige aanzet van kersen/zwart fruit, 
gedroogde lavendel, verse rozemarijn en 
vanille, gevolgd door een lange opwekkend 
frisse, harmonieuze afdronk.  

 

Spijs: Gevogelte, vederwild, paddenstoelen, 
kalfsvlees, verse tonijn, zachte witte kazen. 

 

Website:                https://www.domaineserene.com   

https://www.domaineserene.com/

