CH GRAND MAYNE 2019
Grand Cru Classé
SAINT-EMILION
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 94-96/100
The 2019 Grand Mayne takes its time to unfold in the glass, eventually
delivering enticing and very pure red berry fruit, beautifully defined and
less exuberant than some of the vintages I was tasting 15-20 years ago.
There is a sense of terroir and mineralité in situ. The palate is saline on
the entry, immediately grabbing your attention thanks to unbridled
freshness and vivacity. Slightly grainy in texture, the umami sensation
that glides towards a very precise and natural finish is wonderful here.
Grand Mayne has been on an upward swing in recent vintages and this
is another outstanding wine from Jean-Antoine Nony.
J.M. Quarin – 90/100
Belle couleur très sombre. Nez très aromatique, fruité, avec une touche
de vanille. Tendre en départ de bouche, moelleux au milieu, le vin
évolue sur un joli toucher et une finale de fruits noirs, à la tannicité bien
enveloppée. Bonne longueur. 2025 – 2038.
J. Suckling – 94-96/100

WIL JE GRAAG MEER WETEN?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden van de laatste nieuwtjes.

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.

