CH GISCOURS 2019
3e Grand Cru Classé
MARGAUX
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Antonio Galloni – 94-96/100
Quite simply, Giscours is magnificent in 2019, and also one of the rising
stars of Margaux today. Pliant, supple and creamy, the 2019 races out
of the glass with striking dimension. Ripe red cherry, red plum, blood
orange, spice and new leather all flesh out in a radiant, finessed
Giscours that hits all the right notes. The 2019 is fabulous – that’s all
there is to it. Tasted two times.
J.M. Quarin – 94/100
Ma meilleure note donnée à ce cru en Primeur.
Couleur sombre, intense, belle, aux reflets sombres. Nez intense, fin,
au fruité pur, mûr et subtil. Caressant à l’attaque, très, très fruité en
milieu de bouche, doté d’un beau toucher et d’un corps à la fois
velouté et tendu, le vin évolue complexe dans ses saveurs, long, sur
des tannins fins. Voici la plus belle stimulation ressentie en primeur
dans ce cru qui a entrepris de faire bouger les lignes. Assemblage :
65 % cabernet sauvignon, 35 % merlot.
J. Suckling – 96-97/100
Verder lezen

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.

