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DOMAINE BAUDRY, LES GRANGES, CHINON

Producent :

Bernard & Mathieu Baudry

Producent :

Bernard & Mathieu Baudry

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

Chinon

Appellatie:

Chinon

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Cabernet Franc

Druivenras(sen):

Cabernet Franc

Beschrijving:

Beschrijving:

Chinon is een appellatie uit de Loire gelegen tussen Saumur
en Tours. De rode wijnen worden allen gemaakt van
cabernet franc, een miskende druif die ook in Bordeaux het
goede weer maakt. Er worden eveneens witte en roséwijnen
geproduceerd maar slechts in kleine hoeveelheden. Het
domein Baudry is een topper in de streek. De wijngaarden
worden met veel zorg bewerkt en de druiven met de hand
geplukt. Hun motto : "Een wijnboer hoort in zijn wijngaard ".
Bovendien werkt men volledig biologisch. Deze Les
Granges  is de instap van het huis. Een echte fruitbom ! Zijn
kleur is mooi kersenrood en in de neus hebben we typische
geuren van cabernet franc : paprika, rood fruit aangevuld
met een mooi boeket kruiden. In de mond proeft de wijn
zacht en evenwichtig, fruitig met dezelfde kruidige toetsen
als in de neus. Hier is wijn echt fun ! Meer info op
www.bernardbaudry.com
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Te serveren à 15-16° bij geroosterd vlees of parelhoen met
een tijmsausje,. Gerechten met een zekere frisheid. Gebruik
geen romige sausen.
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

3 - 4 jaar

3 - 4 jaar

