CÔTES DU RHÔNE BRUNEL
DE LA GARDINE 2015 KIST 3
FLESSEN ROUGE
Deze Côtes du Rhône is afkomstig van wijngaarden uit het zuidelijke
gedeelte van de Rhône-vallei, waar de Grenache-druif de meerderheid
van de druiventeelt uitmaakt. Deze streek kende pas een echte opgang
als wijngebied na de grote vrieskou van 1956. Gedurende meer dan 3
weken blies de mistral hier aan een snelheid van 100 km/uur
temperaturen van – 15° C door het landschap. De toenmalige vegetatie
van olijfbomen werd volledig verwoest en als gevolg hiervan beslisten
de grondeigenaren om hier in de plaats wijnstokken aan te planten. Een
nieuwe wijncultuur werd geboren.
65% Grenache, 35% Syrah en Mourvèdre. Deze wijn laat zich
opmerken door zijn intens, frisse neus. Het uitermate verleidelijke
aroma herbergt een zuiders temperament waarin we vooral rood fruit,
geurige kruiden, zoethout en zelfs een vleugje humus ontwaren. Al de
weldaden van de Garrigue worden weerspiegeld in deze overheerlijke
rode wijn. Drinkt soepel dankzij de fluweelzachte structuur, het fruitig
karakter en de fijne tannines. Een gulle, delicieuze wijn voorzien van
een frisse levendigheid en een mooi evenwicht. Past perfect bij allerlei
vleesgerechten – ook wit vlees, charcuterie en kazen, maar kan ook
geschonken worden als aperitief bij de “amuse-bouches”

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

E-mailadres*

Inschrijven

PRIVACY DISCLAIMER:
Caves de France gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en
marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

☑ Nieuwsbrief
U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke
email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via wines@cavesdefrance.be. We zullen uw gegevens met
respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt
u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.
We gebruiken MailChimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw informatie

zal worden overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van MailChimp.

