CH MARQUIS D’ALESME 2020
3e Grand Cru Classé
MARGAUX
/ Per fles min. 12 flessen
The Wine Advocate – 92-94/100
Composed of 63% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot
and 2% Cabernet Franc, the 2020 Marquis d’Alesme Becker is aging for
approximately 18 months in French oak barrels, 50% new. Deep purpleblack colored, it leaps from the glass with vibrant notes of mulberries,
black cherries and blackcurrant pastilles, plus suggestions of
underbrush, fallen leaves and violets. The medium-bodied palate is
lively and refreshing, featuring a light touch of fine-grained tannins and
just enough mid-palate red berry flavors, finishing savory.
J.M. Quarin – 92/100
Couleur sombre et intense. Nez très aromatique, fin, fruité, subtil,
crémeux, pur. Bouche immédiatement délicieuse, saisissante pour son
toucher fin, assortie d’un bel éclat aromatique au milieu, un corps
fondant et juteux. Bonne longueur sèveuse et sans angle. Assemblage :
63 % cabernet sauvignon, 30 % merlot, 5 % petit verdot, 2 % cabernet
franc.

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.

