CH. GUIRANNE 2020 ROSÉ
CÔTES DE PROVENCE
Type

Rosé wijn

Land

Frankrijk

Regio

Zuidelijke Rhône

Appellatie

Côtes De Provence

Wijndomein

Château Guiranne

Biowijn

Nee

Druif

grenache, syrah, cinsault

Jaar

2020

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Het credo van Château Guiranne is: “Il n’y a pas de vin sans vigne”.
Vandaar hun prioritaire en constante bekommernis om de wijngaarden
optimaal te verzorgen. Er wordt zo veel mogelijk preventief gewerkt, om
curatief ingrijpen – hetgeen de wijngaard alleen maar meer belast – te
beperken tot een minimum. Cépages: Syrah, Carignan, Cinsault,
Grenache.
Zeer typisch in het dagelijks leven van deze streek zijn de vlot
drinkende, fris geschonken rosé wijnen. Château Guiranne is hiervoor
een zeer goede ambassadeur. Met zijn delicate aroma’s van exotisch
fruit, pompelmoes en witte bloemen, speelt hij perfect de rol van een
zuiders verleider. Een frisse smaak die proeft naar witte perzik, krijgt in
de finale een fijne oplossing van geplette bessen. Deze wijn is zacht,
harmonieus en past zeer goed bij de typische Provençaalse keuken:
Bouillabaisse, bij lamsvlees met droge kruiden, gegrild wit vlees, en
vooral bij kip.
CHÂTEAU GUIRANNE
Un vignoble sous le soleil
Terre d’ouverture et de contact depuis des millénaires, la Provence
accueille les hommes, leurs traditions, leurs cultures, qu’elle infuse
lentement selon l’équilibre ancien et harmonieux de son propre génie et
qu’elle transforme en art de vivre.
600 jaar voor Christus werden door de Grieken de eerste wijnstokken
aangeplant in de Provence. Deze appellatie behoort dan ook tot de
oudste van Frankrijk en de wereld!
De bodem bestaat er hoofdzakelijk uit lei, kalk – en zandsteen,
waardoor de wijnstok verplicht is om met zijn wortels tot diep in de

bodem door te dringen op zoek naar het karakter van het terroir. De
mediterrane zon is gunstig voor de perfecte rijping van de druiven,
waarin alle aroma’s van de Provence geconcentreerd worden.

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.

