CH CHEVAL BLANC 2021
1e Grand Cru Classé A
SAINT-EMILION
/ Per fles min. 12 flessen
Robert Parker – The Wine Advocate – 95-97/100
A terrific achievement, the 2021 Cheval Blanc is a blend of 52%
Cabernet Franc, 33% Merlot and 5% Cabernet Sauvignon. Unfurling in
the glass with aromas of raspberries and cherries mingled with notions
of cigar wrapper, vine smoke, rose petals and violets, it’s full-bodied,
layered and concentrated, with an elegantly muscular chassis of ripe,
powdery tannin and lively animating acids. Long and penetrating, this is
a serious, rather structured young Cheval Blanc that will require and
reward patience.
Vinous – Antonio Galloni – 96-98/100
The 2021 Cheval Blanc is one of the wines of the vintage. Vertical and
aristocratic in bearing, Cheval is just stunning. Time in the glass brings
out
compelling inner sweetness and perfume to play off a core of rich dark
fruit, gravel, spice, menthol and dried flowers. I also tasted the final three
blending components, none of which hints at the magnificence of the
Grand Vin. Stunning.

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.

