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DOMAINE D'ESTOUBLON, RÉSERVE ROSÉ BIO

DOMAINE D'ESTOUBLON, RÉSERVE ROSÉ BIO

Producent :

Familie Schneider

Producent :

Familie Schneider

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

IGP Méditerranée

Appellatie:

IGP Méditerranée

Type wijn:

Rosé wijn

Type wijn:

Rosé wijn

Alcoholgehalte:

12,5%

Alcoholgehalte:

12,5%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Grenache, cinsault, syrah

Druivenras(sen):

Grenache, cinsault, syrah

Beschrijving:

Beschrijving:

Dit domein is gelegen in La Vallée des Baux, een erg mooie regio in de
Provence. Het domein heeft een lange geschiedenis die terug gaat tot
de 15° eeuw. Het wijnmaken kent vooral na 1998 zijn heropleving door
de overname van de huidige eigenaar, de Familie Schneider. Naast het
wijnmaken is het huis vooral bekend omwille van zijn olijfbomen.
Tapenades, olie, olijven,... worden tot de beste van Frankrijk gerekend
(verkrijgbaar in De Vinotheek). De wijngaarden beslaan 18 ha en worden
op biologische wijze onderhouden. Deze Rosé Réserve is een blend van
drie druiven waarvan men de schillen even laat mee weken tot men het
gewenste kleur en smaak bekomt. De typische lichte Provence kleur
schittert in het glas en de aroma's van rode vruchten stuift het glas uit.
Fris en levendig in de geuren vinden we dezelfde kenmerken in de mond
bij het proeven. Een plezier om te grijpen naar een volgend glas ... !
Meer info op www.estoublon.com
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 7° bij een zonnige BBQ, als aperitief bij hapjes of een
kortgebakken stukje tonijn.
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Bewaartijd: 1-2 jaar
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