LE COMTE DE MALARTIC
2021
(= Réserve de Malartic)
PESSAC LÉOGNAN BLANC
/ Per fles min. 12 flessen
Vinous – Neil Martin – 88-90/100
The 2021 Le Comte de Malartic Blanc (previously La Réserve) has a
little
more Sauvignon this year as the Sémillon was affected by frost.
Matured in
30% new oak, it has quite a vibrant nose with lime, citrus peel and
touches
of white peach. The palate is well balanced with fine acidity, quite taut
and
fresh with a lovely sour lemon and grapefruit tang on the finish. This will
drink well over the next decade
Vinous – Antonio Galloni – 88-90/100
The 2021 La Comte de Malartic is bright, fruity and super-expressive. A
rush of red berry fruit, spice, mint and wild flowers give this mid-weight
second wine tons of appeal and charm.
The Wine Advocate – 88-90+/100
Bursting with notions of citrus oil, lemongrass, crisp Anjou pear and
white flowers, the 2021 Le Comte de Malartic Blanc is medium-bodied,
ample and precise, with lively acids and a penetrating, saline finish.

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.

