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FRYER'S COVE, SAUVIGNON BLANC
BAMBOESBAY

Producent :

FRYER'S COVE, SAUVIGNON BLANC
BAMBOESBAY

Producent :

Werelddeel:

Afrika

Werelddeel:

Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Appellatie:

Bamboesbay

Appellatie:

Bamboesbay

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Beschrijving:

Beschrijving:

Fryer's Clove vertegenwoordigt de kleinste appellatie in Z-A
nl Bamboesbay. Het is de streek voor rivierkreeftjes en
kreeft. De regio is behoorlijk arm en kan maar overleven
door toerisme, de visvangst... en de wijn. Het kostte de
eigenaars heel wat moeite om dit domein op te richten. De
wijngaarden en het domein zelf liggen aan de rand van de
zee en hierdoor was het grondwater te zoutig. Het
aanleggen van een dam en een pijpleiding van 22km zorgde
voor soelaas. Deze sauvignon blanc is een frisse witte wijn.
De aroma's zijn expressief met geuren van groene appel,
grassigheid en een tropisch toetsje. De mond is vol citrus en
steenfruit. Meer info op www.fryerscovewine.co.za
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 7° bij zeevruchten, gegrilde vis, rivierkreeftjes of
als aperitief.
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

4-5 jaar

4-5 jaar

