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PINK PADEL

Producent :

PINK PADEL

Producent :

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Frankrijk

Land:

Frankrijk

Appellatie:

IGP d'Oc

Appellatie:

IGP d'Oc

Type wijn:

Rosé wijn

Type wijn:

Rosé wijn

Alcoholgehalte:

12.5%

Alcoholgehalte:

12.5%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Syrah, cinsault

Druivenras(sen):

Syrah, cinsault

Beschrijving:

Beschrijving:

Padel is één van de populairste sporten geworden in de
wereld. Meestal wordt het buiten gespeeld (ook al zijn er ook
indoorvelden) en dat nodigt uit om na het spelletje een frisse
rosé te drinken.
Deze Pink Padel wordt in Zuid-Frankrijk gemaakt
(Languedoc) en is een blend van syrah en cinsault. De
kruidige syrah vormt hier een mooi evenwicht met de cisault
die eerder fruitig is en zorgt voor de frisheid in de wijn.
De Pink Padel is een degelijke rosé die ook vele niet-Padel
spelers zal bekoren. Zijn neus is fijn met aroma's van
franmboos en zwarte bes. De mondstructuur is fijn en fris
met een aangename fruitige afdronk.
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 5° als apero, slaatjes of bij een zonovergoten
BBQ
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

1-2 jaar

1-2 jaar

