RÉSERVE DE MALARTIC
2014 PESSAC-LÉOGNAN
ROUGE
Type

Rode wijn

Land

Frankrijk

Regio

Bordeaux

Appellatie

Pessac - Léognan

Wijndomein

Château Malartic Lagravière

Biowijn

Nee

Druif

merlot, cabernet sauvignon, petit
verdot

Jaar

2014

Volume

0.750

Draaistop

Nee

Deze tweede wijn volgt trouw de gedragscode van zijn grote broer.
Millésime na millésime vormen de wijnen van de familie Bonnie de
perfecte uitdrukking van hun terroir. La Réserve de Malartic Rouge
toont zich als hét perfecte schoolvoorbeeld van een soepele, ronde
Bordeaux, die zich reeds jong laat drinken, maar toch ook een
schitterend bewaarpotentieel heeft van 5 jaar. Intense neus met heel
veel mooi fruit, waarin vooral kersenaroma’s en zwarte bessen de plak
zwaaien. Buitengewoon zacht en soepel in de mond, dankzij de mooi
versmolten tannines.
CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIÈRE
Alfred-Alexandre Bonnie, eigenaar en Belg, heeft dit historische kasteel
in 1996 gekocht. De wijngaarden bevinden zich op één van de oudste
terroirs van Bordeaux. Een goed drainerende bodem, een optimaal
aantal uren zon en een minimale gevoeligheid aan klimatologische
schommelingen vormen een cocktail van buitengewoon gunstige
factoren. De wijnen van Malartic-Lagravière bewijzen, millésime na
millésime, de noblesse van deze terroir waarvan zij de perfecte
uitdrukking zijn. Zij worden trouwens door de grootste wijnproevers
erkend als een van de juweeltjes onder de wijnen waarvan het jammer
zou zijn om deze geneugtes aan zich te laten voorbijgaan.

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.

