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DOMAINE LÉON BOESCH, GEWURZTRAMINER
GRAND CRU ZINNKOEPFLÉ
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DOMAINE LÉON BOESCH, GEWURZTRAMINER
GRAND CRU ZINNKOEPFLÉ

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:

14%

Alcoholgehalte:

14%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Gewurztraminer

Druivenras(sen):

Gewurztraminer

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.
Bovendien is het domein in reconversie naar bio en biodynamie.
Dit dorp staat bekend omwille van zijn uitstekende wijnen
gemaakt van gewurztraminer. Deze gewurz is een Grand
Cru Zinnkoepflé. Dwz dat de wijn uit een Grand Cru
wijngaard komt én bovendien gemaakt van druiven uit één
bepaalde wijngaard.
Erg rijpe wijn, met zachte typisch kruidige aroma's. In de
mond proeft de wijn erg rijk en vol. Typisch is dat tikkeltje
restsuiker vanwege de overrijpe druiven. Meer info
www.domaineboesch.fr
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Om zo van te genieten of bij wit vlees met een saus op basis
van gewurztraminer.
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

8-10 jaar

8-10 jaar

