CH LACOSTE BORIE 2019
(2° wijn Ch Grand Puy Lacoste)
PAUILLAC
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 91-93/100
The 2019 Lacoste-Borie has a really quite gorgeous bouquet with
blackberry and freshly picked raspberry while subtle floral scents
emerge with time. The oak is neatly integrated here. The palate is
medium-bodied with supple tannins and well judged acidity. Hints of
graphite give away its Pauillac origins towards the finish. This is a wellcrafted Lacoste-Borie that is approachable yet has the substance to
age. Very fine.
Decanter – 91/100
J.M. Quarin – 89/100
Ma meilleure note donnée à ce cru en Primeur.
Couleur sombre, intense et belle. Jamais je n’ai vu le nez aussi
aromatique, pur, fleuri et fruité. La bouche n’est qu’hédonisme. Le corps
se présente juteux, parfumé, avec une grâce tactile inédite. Cette pulpe
est un atout à ne pas perdre dans le jeu de l’élevage. Assemblage : 62
% cabernet sauvignon, 29 % merlot, 9 % cabernet franc. 2025 – 2038.

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

Inschrijven
E-mailadres*

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.

