PALACIO DE LEON 2016
ROBLE CASTILLA Y LEON
ROUGE
Type

Rode wijn

Land

Spanje

Regio

Léon

Appellatie

Castilla y Léon
DOC

Wijndomein

Palacio De Léon

Biowijn

Nee

Druif

tempranillo

Jaar

2016

Volume

0.750

Draaistop

Nee

100% Tempranillo. We proeven jong, rijk en dynamisch fruit. Deze wijn
werd gedurende 6 maanden op Amerikaanse eiken vaten gelagerd.
Vandaar de krachtige, ronde, volle en kruidige smaak in deze wijn. Zeer
mooi te combineren bij gerechten met gerookt vlees. Mag jong worden
gedronken.
Frank Van der Auwera – Wijnrecensent
“… een succesnummer, gezien zijn bescheiden prijslabel. Medium
robijnrood, hyperkinetisch tranend. Tropisch boeket met impressies van
kokos, vanillestokjes van de Amerikaanse barriques (acht maanden, net
genoeg) en een stroom gekonfijte rode vruchten. Ook in de mond
genereus vlezig met aanvankelijk een lichte fumé eiktoets en vanille,
maar daarna ook nog gave kersen, die lekker in de totale structuur
verankerd liggen. Geen hulk of bulk, maar een fruitleuke wijn met
voldoende fraîcheur.”

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.

