CH GLORIA 2020
SAINT JULIEN
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Antonio Galloni – 91-93/100
The 2020 Gloria is impressive. Bright and punchy, yet quintessentially
medium in body, Gloria impresses for its exceptional balance. Sweet
red cherry, blood orange, mint, white pepper and rose petal give this
bright, chiseled Saint-Julien so much character. Gloria is such a pretty
and inviting Saint-Julien.
The Wine Advocate – 92-94/100
Opaque purple-black colored, the 2020 Gloria comes soaring out of the
glass with notes of blackcurrant cordial, preserved plums and blueberry
compote, followed by suggestions of powdered cinnamon, cedar chest
and menthol, plus a waft of graphite. The medium to full-bodied palate
is completely coated with juicy black fruits, framed by grainy tannins
and just enough freshness, finishing long and spicy. The blend is 50%
Cabernet Sauvignon, 34% Merlot, 4% Cabernet Franc and 11% Petit
Verdot
J. Suckling – 94-95/100

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.

