CH TALBOT 2020
4e Grand Cru Classé
SAINT JULIEN
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Antonio Galloni – 92-95/100
The 2020 Talbot is a hugely promising wine. It offers up an exotic
mélange of inky dark fruit, chocolate, licorice, gravel, lavender and
menthol. Brooding in the glass, with broad shoulders and tons of
intensity, the 2020 is a Talbot that marries power, breadth and savory
intensity with notable stylishness and tons of personality. Impressive.
The Wine Advocate – 90-92/100
Deep purple-black colored, the 2020 Talbot storms out of the glass with
powerful blackcurrants, raspberry leaves and baked plums scents,
followed by suggestions of dried Mediterranean herbs, tobacco leaf and
graphite. The medium-bodied palate delivers lovely freshness and an
approachable chewiness, nicely framing the herb-laced black fruits,
finishing savory.
J.M. Quarin – 91/100
Couleur sombre, d’intensité normale et pourpre. Nez intense, pur, au
fruité mûr et subtil. Caressant en entrée de bouche, aimable au milieu
et surtout éclatant de fruits, le vin glisse en finale minutieux, savoureux
et raffiné, sur une longueur normale. Assemblage : 76 % cabernet
sauvignon, 21 % merlot, 3 % petit verdot

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

