CH HOSANNA 2021
POMEROL
/ Per fles min. 12 flessen
Robert Parker – The Wine Advocate – 91-94/100
The 2021 Hosanna is a fleshy, expressive wine, offering up aromas of
sweet plums and berries mingled with spices, licorice, rose petals and
loamy soil. Medium to full-bodied, broad and open-knit, it’s a lively,
charming wine that will likely take on more depth and structure with
further élevage in barrel.
Vinous – Neil Martin – 93-95/100
The 2021 Hosanna was picked from September 24 to October 6. It
presents a beautiful bouquet of delineated, focused black cherries,
blueberry and wilted violet scents, plus a hint of gravel in the
background.
The palate is fresh on the entry, presaging a typical solid structure, and
quite saline, demonstrating much more grip and substance on the finish
compared to, say, Latour à Pomerol or La Grave. Cellar this for 4–6
years if
you can.

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.

