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Franse rode wijnen 

CHÂTEAU ROCHEBERT  A.C. Bordeaux Superieur 

  
Wijnhuis:              David Roche  
Druiven:               80% merlot, 10% cabernet franc, 10% cabernet sauvignon 
Bodemtype:         kleikalkgrond, graves (kiezel-) zanderig.   
Productie:            lutte raisonnée.   
Opvoeding:          6 maanden eiken vat 
Onderscheiding: Gouden medaille “Concours de Bordeaux” 2012 
Gastronomie:      bij gevogelte, rood en wit vlees gebraden of  
                              geroosterd bij roomkaas.  
Zien:                 intens kersenrood van kleur 
Neus:                    complexe neus, fijn gerookt (afkomstig van het eiken vat) en    
                              rood fruit.      
Smaak:                 een mooie volle wijn, ‘charnu’ ( vlezig, sappig ), stevig en toch   
                              mooi evenwichtig. Een wijn die zich gemakkelijk laat drinken door   
                              z’n fijne houttoets en mooi boeket van rood fruit.  

LES MONTENAY CABERNET SAUVIGNON Pays d’Oc IGP                    

 
Producent:       Les Vignerons du Narbonnais  
Druif:                Cabernet sauvignon 100% 
Gastronomie:  perfect bij rood vlees met hartige saus, 
Zien:                  Paarsglanzend met een mooi tranenspektakel 
Neus:                Een heerlijk boeket van violet, braambessen en een vleugje   
                          Geroosterde koffiebonen in de neus. 
Smaak:              In de mond is de wijn speels, vol en rond met aroma’s van rijpe  
             woudvruchten, rood & zwart fruit (cassis en pruim) met een subtiele  
             aangename afdronk 
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Merlot Rafale Pays d’Oc Indication Géografique Protégée  

 
Wijnbouwer:       Les Vignerons Catalans en Roussillion        
Druif:                     100% merlot   
Onderscheiding: Gouden medaille Concours National Des Vins IGP de France 2011 
Gastronomie:      De wijn is de ideale begeleider bij geroosterd vlees, een lichte kaas,  
                          koude vleesschotels en gevogelte. 
Zien:                  Mooie, volle rode kleur.  
Neus:                     In eerste aanzet springt rijp rood fruit uit het glas, gevolgd door een  
                              subtiele kruidigheid.  
Mond:                   In de mond is de wijn zacht en aangenaam met ronde tannines en  
                               Veel rood fruit, aangevuld door dezelfde kruidigheid als in de neus  
                               (ceder en vanille).  Deze wijn heeft een uitstekend evenwicht tussen fruit en   
                               Afdronk. 

PINOT NOIR BELENA Appellation Bourgogne Contrôlée  

 
Wijnhuis:         Aujoux                               
Druif:                Pinot noir 100%  
Gastronomie: gebraden vlees, wild 
Zien:  robijnrood met purpere tinten 
Neus:  krachtig en aangenaam boeket 
Smaak:              typisch pinot noir 
 
Bourgogne Pinot Noir Belena is een rode wijn met een robijnrode kleur. Het is 
een krachtige wijn, rond en evenwichtig met een aangenaam boeket. Deze 
Bourgogne Pinot Noir kan je gemakkelijk 5 jaar bewaren. Deze wijn kan je het 
beste drinken in een groot glas zodat het boeket tot uiting kan komen. 

 

               

 

 


