CH BEYCHEVELLE 2019
4e Grand Cru Classé
SAINT JULIEN
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 93-95/100
The 2019 Beychevelle, one of the only wines that I actually tasted at the
château with Philippe Blanc prior to lockdown, has a wonderful bouquet
with detailed blackberry, briary, cedar and light touches of mocha
unfurling from the glass. The palate is medium-bodied with supple
tannins, a fine bead of acidity, a discrete marine influence taking over
towards the finish. There is a tang of seaweed and brine on the
aftertaste. It keeps you coming back for more. This is a great 2019 from
Blanc and his team though we must wait to see if it will surpass their
2018.
J.M. Quarin – 91/100
Belle couleur sombre, aux reflets noirs. Nez intense, fin, fruité et
complexe. Bouche tendre à l’attaque, se développant fruitée et
savoureuse, sur un corps parfumé, très hédoniste, tandis que
j’attendais un peu plus dans la persistance après les performances des
millésimes récents. 2025 – 2045.
Meer informatie

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.

