CHAMPAGNE LAURE
D’ECHARMES BRUT
11 + 1 gratis

Type

Champagne

Land

Frankrijk

Regio

Champagne

Appellatie

Champagne

Wijndomein

Laure d'Echarmes

Biowijn

Nee

Druif

pinot noir, pinot meunier,
chardonnay

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Champagne Laure d’Echarmes is een fraai geslaagde, frisse
aperitiefchampagne afkomstig uit de Aube (ten zuiden van Reims) aan
een zeer aanlokkelijke prijs. 70% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier en
20% Chardonnay, waarbij de Pinot-Noir instaat voor zijn bijzonder fruitig
karakter. De kleur is zilverwit met een weelderige mousse. Heel frisse
neus, waar het rijpe fruit varieert tussen citrus, pompelmoes en zelfs
bosaardbeien en framboos. Fijn en elegant in de mond, waar een
stevige zuurdosis mooi wordt toegedekt door heerlijk fruit en lichte
tonen van gebrande amandel. Vrij lange finale met – opnieuw – het
accent op frisheid. Knappe aperitiefbubbel die de honger
aanscherpt en die zin geeft in een glaasje meer!
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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.

