CH DOISY DAËNE SEC 2019
BORDEAUX BLANC
J.M. Quarin – 89/100
Couleur pâle. Nez intense, fin, fruité, subtil et chic. Touche fraîche de
menthe. Délicat dès l’attaque, puis finement charnu, avec beaucoup
d’éclat dans le goût et un toucher minutieux, le vin s’étire longtemps en
finale, avec des nuances d’agrumes et de citron, sans être acide. C’est
très bon. 100 % sauvignon. Les amateurs de citrons siciliens ou de la
côte Amalfitaine s’intéresseront à ce vin. Vous pouvez le servir décanté
à la dernière minute pendant les deux ou trois premières années de sa
vie en bouteilles. 2022 – 2032.
The Wine Advocate – 89-91/100
Featuring fragrant honeysuckle, lime blossoms and Granny Smith apple
wafts, the 2019 Blanc Sec has an intense core of lemon curd and
kumquat aromas. The medium-bodied palate is packed with zesty
flavors with a crisp line of refreshing acidity and long, mineral-tinged
finish.
Prijs nog niet gekend

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.

