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CASTELLO VICCHIOMAGGIO, LE BOLLE GRAN
SELEZIONE

CASTELLO VICCHIOMAGGIO, LE BOLLE GRAN
SELEZIONE

Producent :

John Matta

Producent :

John Matta

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Italië

Land:

Italië

Appellatie:

Chianti Classico, Gran Selezione

Appellatie:

Chianti Classico, Gran Selezione

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

14%

Alcoholgehalte:

14%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Sangiovese

Druivenras(sen):

Sangiovese

Beschrijving:

Beschrijving:

Chianti is één van de meest bekende wijnstreken van Italië.
Het is centraal gelegen in de laars van Europa en wordt
geroemd om zijn fijne rode wijnen. Castello Vicchiomaggio
situeert zich in Greve. Het domein bevat eveneens een
feeëriek hotel en restaurant. De wijnmaker, John Matta, is
geboren in Engeland maar is van Italiaanse origine. Zijn
vader was de eerste importeur van Italiaanse wijnen in
Engeland. John werd in zijn categorie al meerdere keren
uitgeroepen tot Winemaker of the year in Italië "!! Deze Le
Bolle is een 100% sangiovese en behoort tot een nieuwe
topklasse in Chianti : Gran Selezione waaraan strikte
voorwaarden zijn gekoppeld. Een wijn die uitblinkt in finesse
maar tegelijkertijd kracht uitstraalt. Fijne tannines die het fruit
en de frisheid in de wijn perfect samenhoudt. Meer info :
www.vicchiomaggio.it
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 17° bij osso bucco of een stoofpotje op zijn
Italiaans

Serveer aan 17° bij osso bucco of een stoofpotje op zijn
Italiaans

Bewaartijd:

Bewaartijd:

5-7 jaar

5-7 jaar

