CH OLIVIER 2020
Grand Cru Classé
PESSAC LÉOGNAN BLANC
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – 89-91/100
The 2020 Olivier Blanc, matured in 35% new oak barrels, has a clean,
well-defined nose of white flowers and honeysuckle, almond and subtle
patisserie scents coming through with aeration. The palate is well
balanced with lime and orange zest on the entry and fine acidity. Maybe
just missing a little tension on the finish, but it should give several years
of drinking pleasure.
The Wine Advocate – 91-93/100
The 2020 Olivier Blanc sings of fresh Bosc pears, yellow apples and
waxed lemons, plus hints of wet slate and fennel seed. The mediumbodied palate is clean, crisp and wonderfully refreshing, offering bags of
citrus and apple-inspired flavors with a spicy kick on the finish.
J.M. Quarin 87/100
Couleur pâle. Nez fin, fruité et floral. Moelleux en entrée de bouche,
avec du goût au milieu, du gras, le vin caresse le palais et s’achève sur
une bonne longueur, avec des touches d’amertume sapide.

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.

