CH DU TERTRE 2019
MARGAUX
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Antonio Galloni – 92-94/100
The 2019 du Tertre is dark, virile and imposing, but in the mid-weight
style that is typical of this property., Black cherry, plum, spice, new
leather, licorice and dried flowers meld together as the 2019 shows off
its depth and resonance. Readers will find a wine with real character
and gravitas in the 2019.
J.M. Quarin – 90/100
Couleur sombre, intense et belle. Nez intense, au fruité mûr. Bouche au
toucher minutieux de part en part, avec de l’éclat dans le goût, un corps
moelleux, juteux, élancé et plutôt long. Persistance sur des saveurs de
fruits rouges et blancs. Assemblage : 54 % cabernet sauvignon, 27 %
merlot, 13 % cabernet franc, 6 % petit verdot.
J. Suckling – 95-96/100

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.

