EIKENDAL 2020 CUVEE
BLANC STELLENBOSCH
11 + 1 gratis

Type

Witte wijn

Land

Zuid-Afrika

Regio

Stellenbosch

Appellatie

Stellenbosch

Wijndomein

Eikendal

Biowijn

Nee

Druif

chardonnay, sauvignon blanc

Jaar

2020

Volume

0.750

Draaistop

Ja

Wijnmaker Nico Grobler is gepassioneerd door de “klassieke”
druivenvariëteiten, wat zich ook weerspiegelt in deze witte blend van
Sauvignon Blanc en Chardonnay. Met innoverende technieken probeert
hij zijn wijnen steeds tot een hoger niveau te tillen, wat hem uitstekend
lijkt te lukken met deze Cuvée Blanc. Rijp citrusfruit domineert het
aroma, waarin ook subtiele noties van appel en peer een verfijnde
indruk geven. De smaak is levendig en fris met een zesty aciditeit, die
zorgt voor een mooi evenwichtig geheel. Deze witte wijn past bij vele
gelegenheden: gewoon als aperitief of bij een lekkere salade en allerlei
lichte visgerechten.
“Our vines flourish in such a unique and striking setting, framed by the
Helderberg Mountains in the background, Flase Bay fanning from the
side, and Table Mountain in the distance. Our wines are a true
reflection of our favourable terroir, intensely expressed with firm
structure just like the Helderberg Mountain, whilst tempered with
elegance and finesse, as only the cooling ocean breezes can provide”
Nico Grobler
EIKENDAL
Het domein Eikendal is sinds 1981 eigendom van de Zwitserse familie
Saager. Gelegen aan de voet van het Helderberg gebergte, tussen
Somerset West en Stellenbosch, geniet dit domein van een
bevoorrechte locatie in de gouden driehoek van de Zuid Afrikaanse
wijnproductie. Hier heerst een mediterraan microklimaat, waar de koele
zeebries van de nabijgelegen Atlantische Oceaan zorgt voor de nodige
verfrissing en de krokante structuur van de wijnen die hier worden

gevinifieerd. Wijnmaker Nico Grobler werkt met innoverende
technieken, maar bewaart niettemin de klassieke stijl van de
Stellenbosch-wijnen. Hier vinden we wijnen met een frisse structuur en
een mooie aciditeit.

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.

