CH FONBADET 2020
PAUILLAC
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 90-92/100
The 2020 Fonbadet has a fresh, vibrant bouquet of blackberry, cedar
and light minty aromas, all quite gentle, and a light seaweed scent that
emerges with time. The palate is medium-bodied with fine-grained
tannins, a little oaky on the entry but that will be integrated with time.
Touches of dark chocolate and vanilla appear toward the finish. This is
a fine Fonbadet, but they need to watch that level of new oak to check it
does not impede the fruit once in bottle.
The Wine Advocate – 88-90/100
Medium to deep garnet-purple in color, the 2020 Fonbadet opens with
fragrant notes of kirsch, black raspberries and red roses, plus
suggestions of tobacco leaf, graphite and redcurrant jelly, plus a hint of
bay leaves. The medium-bodied palate is elegant and refreshing,
offering a solid backbone of firm, chewy tannins, finishing savory.

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.

