
Domaine de la Dame heeft sinds kort een hele nieuwe website. Met veel beeldmateriaal en infomatie over
de wijn en wist je dat je kunt logeren in een studio voor 2 personen (voor en-naseizoen) of in de villa de la
Dame voor 7 personen in juli en augustus?  We laten u (op afspraak) met plezier kennis maken met de Pays
de Bergerac-wijnen in onze wijnkelder in Eymet. De wijngaarden van Domaine de la Dame bevinden zich in
Château Court les Mouts, op 20 km van Eymet. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op
www.domaindeladame.com 

Lente in  de wi jngaard 
 

De druivenranken groeien volop door de regen en de zon deze lente.  De vorst in april heeft wel wat schade
aangericht (ongeveer 40%) , om de schade te beperken hebben we op de kavels hooibalen verbrand om zo
de temperatuur in de lucht te verwarmen. Ondanks de schade  blijft de wijnproductie van Domaine de la
Dame gewoon haalbaar.

Save the date 

Op zondag 21 november leveren wij de wijn, afkomstig van onze kavel gelegen op het kasteel court des Mûts,
weer uit op de wijnboerderij in Soest in Nederland. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. Zet je
deze datum alvast in je agenda? Wij kijken er naar uit om samen het glas te heffen op de gezondheid en te
genieten van de heerlijke wijn. 

Nieuwe website
 

NIEUWSBRIEF MEI  2021

Wist  je  dat . . .  

Het ook mogelijk is om alleen de wijn voor een speciale gelegenheid cadeau te doen. Het etiket kan worden
voorzien van een persoonlijk tekst of foto (minimale afname 2 dozen ( 12 flessen)). 
Neem contact op voor prijzen, mogelijkheden en meer informatie. 

Nieuw! Witte wi jn 
 

Het is vanaf heden ook mogelijk om ranken voor witte wijn te leasen. Het betreft dan ook een lease contract
van 12 ranken. Neem contact op met ons voor prijzen, mogelijkheden en meer informatie.  
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Met vr iendel i jke groet ,
 Helena de jong  

Telefoon: 00 33(0)6 07 45 97 69
www.domainedeladame.com
Email: contact@domainedeladame.fr

https://www.instagram.com/domainedeladame/
https://www.facebook.com/domainedeladame
https://domainedeladame.com/

