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PEYRA, CENT POUR CENT GRENACHE

PEYRA, CENT POUR CENT GRENACHE

Producent :

François Fourel

Producent :

François Fourel

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

IGP d'Oc

Appellatie:

IGP d'Oc

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

12%

Alcoholgehalte:

12%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Grenache noir

Druivenras(sen):

Grenache noir

Beschrijving:

Beschrijving:

François Fourel is een fenomeen in de Languedoc. Zijn eigenzinnige
visie op wijn geeft hem een opmerkelijke plaats tussen de traditionele
wijnmakers. De wijnen die hij wil maken moeten fun zijn, een oeverloos
genot bieden van fruit onder de vorm van wijn. Kwaliteit en respect voor
de karakteristieken van de druif staan voorop. De Languedoc is het
ideale speelterrein om zijn doel te bereiken. Een streek die voortdurend
evolueert en die jonge mensen kansen biedt om goede wijnen te maken.
Deze Cent pour Cent is een no-nonsens wijn. De zachte grenache
etaleert zijn kunnen met aroma's van kersen en aardbei. In diezelfdestijl
zet de smaak zich verder voort. Fruitig met een erg sappig gevoel in de
mond. Serveer deze jongeling bij voorkeur aan 16° in uw glas. Puur
drinkplezier ! www.peyra.fr
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Geniet aan 16° bij een zomerse BBQ, bij kaas of bij een gevarieerde
charcuterieschotel.
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Bewaartijd: 2-3 jaar
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