CH LA TOUR CARNET 2020
4e Grand Cru Classé
HAUT MÉDOC
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 91-93/100
The 2020 La Tour Carnet has a wonderful bouquet of finely honed
blackberry and briar scents plus touches of crushed rock and cedar,
one of the most sophisticated that I have encountered from Bernard
Magrez’s Haut-Médoc at this stage. The palate is medium-bodied with
crisp, slightly chalky tannins, fine balance and good weight and focus
on the finish. This is well worth seeking out as it is often released at a
consumer-friendly price.
The Wine Advocate – 91-93/100
The 2020 la Tour Carnet sports a deep purple-black color and notes of
crushed red and black currants, Morello cherries and fresh blackberries,
plus hints of lavender, pencil lead and tobacco leaf with a touch of bay
leaves. The medium to full-bodied palate delivers a great intensity of
crunchy black fruits with a lively backbone and fine-grained tannins,
finishing with great length and a skip in its step. Nicely done!
J. Suckling – 93-94/100

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.

