CH CAMBON LA PELOUSE
2018
HAUT MÉDOC
/ Per fles min. 12 flessen
Robert Parker – The Wine Advocate – 90-92/100
Deep garnet-purple colored, the 2018 Cambon la Pelouse is scented of
cedar, tar and earth with a core of warm plums and cassis with mocha
and lavender hints. The palate is full-bodied, firm and laden with fruit,
supported by grainy tannins and finishing long.
Wine Spectator – 88-91/100
The plum and blackberry fruit is bright and pure, with a lightly toasted,
slightly chewy finish taking over. Should round into form.
Vinous – Antonio Galloni – 88-91/100
Cambon La Pelouse is gorgeous in 2018. Pliant, creamy and
enveloping, the 2018 is already quite delicious, even in the early going.
Sweet red cherry jam, mocha, licorice and spice build as this superexpressive Haut-Médoc Cru Bourgeois shows off its alluring personality.
In 2018 Cambon La Pelouse offers tons of appeal. The blend is 55%
Cabernet Sauvignon, 41% Merlot and 4% Petit Verdot.

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

Inschrijven
E-mailadres*

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.

