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DOMAINE JONES, SYRAH

DOMAINE JONES, SYRAH

Producent :

Katie Jones

Producent :

Katie Jones

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

Côtes Catalanes

Appellatie:

Côtes Catalanes

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

14,5%

Alcoholgehalte:

14,5%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Syrah

Druivenras(sen):

Syrah

Beschrijving:

Beschrijving:

Katie Jones is van Engelse oorsprong maar woont reeds lang in ZuidFrankrijk. In 2008 besloot ze om samen met haar (Franse) man een
wijndomein te starten. In een gerenoveerd treinstation, nabij Fitou, kiest
ze voor authentieke druivenrassen en voor een ecologische benadering.
Wij ontdekten Katie haar wijnen tijdens een degustatie in de binnenstad
van Montpellier in 2016. Van alle aanwezige wijnbouwers scoorde ze bij
ons topcijfers ! Een Parker 90+ domein want nadien bleek ze in de
wijngids van Parker topscores te behalen. Katie maakt wijnen van oude
wijnstokken en dat proef je. Intens, elegant maar met een verborgen
kracht ontploft de wijn in je mond. Deze cuvée is een pure expressie van
zuiderse syrah. Peperig, veel fruit en een kruidigheid type garrique.
Sappig in de mond met soepele tannine, diep fruit en lange afdronk.
Meer info op www.domainejones.com
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Geniet aan 17° bij stoofpotjes, chili con carne of bij een gezellige BBQ
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Bewaartijd: 7-9 jaar
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