JAUJAU 1ER 2016 COLLI 3 FL
CÔTES DE ROUSSILLON
VILLAGES
Voor de verpakking van hun Côtes de Roussillon Premium koos
Château de Jau voor een subtiel humoristische aanpak, waarbij het
etiket onmiddellijk in het oog springt. Een snelle blik is reeds voldoende
om de aandacht te trekken en om het beeld van de fles voor altijd te
onthouden. Op het etiket prijken de 3 dieren die al jaren als vorsten
regeren over het domein: Saucisse de hond, Mr. Hibou de uil en Le
Petit Oiseau.
80% Syrah, aangevuld met Mourvèdre en Grenache Noir. Deze
grenaatrode wijn staat stevig in zijn schoenen. Afkomstig van de beste
percelen en met een vatlagering van 12 maanden etaleert deze wijn zijn
heerlijke fruitaroma’s. De neus is rijk en complex met noties van kersen,
kruiden en vanille. In de mond proeven we een mooie intensiteit. Jaujau
1er is krachtig en vol met zijdezachte taninnes en vertoont een subtiel
evenwicht tussen de houttoetsen en het fruit. Deze passe partout past
bij allerlei traditionele gerechten en kazen.

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.

