CH LASSEGUE 2020
Grand Cru
SAINT-EMILION
/ Per fles min. 12 flessen
The Wine Advocate – 92-94/100
Deep purple-black colored, the 2020 Lassegue needs a little swirling to
begin, to unlock bright, cheery scents of fresh blackberries, black
raspberries and redcurrants, plus hints of black cherry preserves,
charcoal, woodsmoke and underbrush with a waft of tapenade. The
medium to full-bodied palate has a firm structure of ripe, rounded
tannins and just enough freshness to support the generous black fruits,
finishing long and earthy.
J.M. Quarin – 93/100
Couleur sombre, intense, pourpre. Nez très aromatique, au fruité frais,
mûr et floral. Tendre à l’attaque, juteux en milieu de bouche, savoureux
et délicatement gras, le vin s’étire en finale avec du goût, un fond
aromatique de fruits noirs, une nuance crémeuse et une bonne
longueur sans angle. Assemblage : 60 % merlot, 35 % cabernet franc, 5
% cabernet sauvignon.

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.

