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SARAH'S CREEK CABERNET SAUVIGNON

SARAH'S CREEK CABERNET SAUVIGNON

Producent :

Sarah's Creek

Producent :

Sarah's Creek

Werelddeel:

Afrika

Werelddeel:

Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Appellatie:

Robertson

Appellatie:

Robertson

Type wijn:

Rode wijn

Type wijn:

Rode wijn

Alcoholgehalte:

14,50%

Alcoholgehalte:

14,50%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Cabernet sauvignon

Druivenras(sen):

Cabernet sauvignon

Beschrijving:

Beschrijving:

De legende van Sarah's Creek gaat ver terug in de geschiedenis. Het
kind, Sarah was op weg naar school toen ze in de 'creek' overdonderd
werd door de schoonheid van de natuur. De tijd en de school verloren
haar betekenis en het meisje kwam niet meer in school aan. De
wijnmaker wil die band met de natuur en het zorgeloze moment van het
meisje weerspiegelen in deze wijn. Hij is gemaakt van 100% cabernet
sauvignon die een korte tijd op eik rijpt. De wijn heeft een mooie
donkerrode kleur en blinkt in het glas. De expressieve aroma's van rijpe
pruimen en een koffietoets. Zachte wijn in aanzet met rijp fruit met in de
finale een oaky aftertaste. Mooie balans tussen het fruit en de zachte
tannine. Meer info op www.sarahscreek.co.za
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 16° bij een braai (Zuidafrikaans voor BBQ), een stoofpotje
van konijn of geniet bij wat kaas.
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Bewaartijd: 2-3 jaar
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