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DOMAINE LÉON BOESCH, RIESLING GRANDES
LIGNES

DOMAINE LÉON BOESCH, RIESLING GRANDES
LIGNES

Producent :

Mathieu Boesch

Producent :

Mathieu Boesch

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

Alsace

Appellatie:

Alsace

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Riesling

Druivenras(sen):

Riesling

Beschrijving:

Beschrijving:

Domaine Boesch is gelegen in Soultzmatt , een Grand Cru
gemeente in Alsace. De wijnen van het domein staan
bekend om hun mooi evenwicht en een fijne mineraliteit.
Sinds enige tijd is ook de zoon,Matthieu, werkzaam op het
domein. Hij geeft de wijnen een nieuwe elan en dat verklaart
oa. de prima referenties in de befaamde Guide Bettanne.
Mathieu gebruikt bovendien alleen biologische producten en
werkt volgens de filosofie van de biodynamie.
Riesling is één van de meest edele druivenrassen van de
wereld. De wijnen kunnen erg fijn en complex zijn.
Deze riesling van Boesch is een erg pure wijn. Frisse
mondstructuur die na 2-3 jaar veroudering ten volle zijn
kwaliteiten prijs geeft. De wijn begint erg zacht in de mond
en eindigt in een erg mooie frisheid. Bemerk zijn mineralige
aroma's ondersteund door zacht fruit. Meer info op
www.domaineboesch.fr
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Geniet aan 6-7° bij gegrilde vis, kerriegerecht of als apero
met hapjes.

Geniet aan 6-7° bij gegrilde vis, kerriegerecht of als apero
met hapjes.

Bewaartijd:
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