CH FOMBRAUGE 2019
Grand Cru
SAINT-EMILION
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Antonio Galloni – 92-94/100
Fombrauge is super-expressive in 2019. Supple and nuanced, with
lovely aromatic brightness, the 2019 has a lot to offer. There is plenty of
the richness that is such a signature of Bernard Magrez’s wines, and
yet all the elements are so nicely balanced. Sweet red cherry, mocha,
espresso, dried flowers and leather are some of the many aromas and
flavors that give this silky Saint Émilion so much appeal. Tasted two
times.
The Wine Advocate – 91-93/100
Very deep purple-black colored, the 2019 Magrez Fombrauge charges
out of the gates with exuberant notions of blueberry pie, Black Forest
cake and licorice plus hints of spice cake, clove oil and eucalyptus. The
medium-bodied palate is jam-packed with ripe, concentrated black and
blue fruit preserves, supported by ripe, rounded tannins and plenty of
freshness, finishing long with a minty kick.
James Suckling – 92-94/100

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.

