CH LAROZE 2019
Grand Cru Classé
SAINT-EMILION
/ Per fles min. 12 flessen
The Wine Advocate – 90-92/100
Deep purple-black in color, the 2019 Laroze leaps from the glass with
vibrant kirsch, black raspberries and fresh blackberries scents followed
by hints of wilted roses, black olives, powdered cinnamon and bouquet
garni. Medium to full-bodied, the palate is packed with fragrant red and
black fruit flavors, framed by very finely grained, silt-like tannins and
plenty of freshness, finishing with a beautiful lingering perfume.
Vinous – Antonio Galloni – 89-91/100
The 2019 Laroze is a plump, juicy wine. Inky dark fruit, new leather,
spice, licorice, mocha and plum all grace this mid-weight, hugely
enjoyable Saint-Émilion. Pretty floral and spice notes add brightness
while redder-toned fruits appear with a bit of time in the glass. Laroze is
a wine of understatement and class, more than anything else.
J. Suckling – 92-93/100

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.

