FEUDO MONTONI NERO
D’AVOLA VRUCARA 2015
ROOD KIST VAN 6 FLESSEN
Deze Nero d’Avola is dé topwijn van Feudi Montoni. Vrucara, een
wijngaard van amper 5 ha, vormt het hart van dit domein. Dit is het
perceel waar 600 geleden ook al Nero d’Avola werd geteeld. De unieke
zeldzame kloon bezit nog steeds de genetische eigenschappen van de
oorspronkelijke beplanting, beschermd voor alle mogelijke contaminatie
door zijn geïsoleerde ligging. De wijnstokken hier zijn minstens 75 jaar
oud.
De kleur is intens rood, robijnkleurig met violette schitteringen. De neus
is diep, warm en complex. Geurige aroma’s van viooltjes, nootmuskaat,
zwarte pruimen en dadels brengen de zintuigen in verleiding.
Specerijen als vanille, balsamico en eucalyptus zetten de puntjes op de
i. De smaak is een al even fantastische ervaring. Hier proef je vijgen,
pruimen en bramen in een mondvullend geheel. Zeer typerend voor
deze unieke kloon is de pittige, kruidige toets van chocolade en
nootmuskaat. Deze ultieme Nero d’Avola is uiterst elegant en fijn met
sublieme, fluweelzachte tannines ter afronding.
Vinous – Antonio Galloni – 93+/100
Good full ruby-red. Aromas and flavors of red/dark berries, plum,
smoke, coriander and herbs. Juicy, taut and precise, with musky notes
that extend onto the long, very smooth back end.
The Wine Advocate – Robert Parker 94/100
Tasted from magnum, the 2015 Sicilia Nero d’Avola Vrucara is a dark
and penetrating wine with a chiseled and pungent side that delivers
dried cherry and blackberry preserves. There is a point of ripeness,
maybe even jammy cherry with lots of inky dark fruit. I knocked off a
point or two compared to the previous edition because I am less a fan
of that ripeness. You get cherry liqueur or cherry syrup sweetness on
the close. However, this remains one of the benchmark bottles for
Sicily’s banner grape Nero d’Avola.
Meer informatie

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.

