CH. MONTAUD 2020 ROSÉ
CÔTES DE PROVENCE
PIERREFEU
Type

Rosé wijn

Land

Frankrijk

Regio

Zuidelijke Rhône

Appellatie

Côtes De Provence

Wijndomein

Château Montaud

Biowijn

Nee

Druif

grenache, syrah, cinsault

Jaar

2020

Volume

0.750

Draaistop

Nee

50% Grenache, 30% Cinsault, 10% Tibouren en 10% Syrah. De
combinatie van deze druivenrassen en de terroir waarin ze opgroeien,
leidt tot een schitterende roséwijn waarbij de rijkdom en complexiteit
van de Provençaalse bodem uitmuntend tot hun recht komen. De kleur
is licht zalmkleurig wat al meteen een zekere elegantie laat vermoeden.
Deze rosé proeft zeer evenwichtig, met noties van sinaasappel, wilde
aardbeien en braambesjes overgoten door een subtiel kruidig sausje en
een verfrissende aciditeit. Ronde smaak en een goede structuur waarin
de mineraliteit van de terroir mooi tot zijn recht komt. Past uitstekend bij
zomerse salades, garnalen en allerlei licht visbereidingen. Maar is ook
heerlijk om zo tijdens zomerse dagen.

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.

