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BODEGA LEZCANO-LACALLE, POCO PICO
ROSADA, CIGALES
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Producent :

Felix Lezcano

Producent :

Felix Lezcano

Werelddeel:

Europa

Werelddeel:

Europa

Land:

Spanje

Land:

Spanje

Appellatie:

Cigales

Appellatie:

Cigales

Type wijn:

Rosé

Type wijn:

Rosé

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Temperanillo
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Temperanillo

Beschrijving:

Beschrijving:

Cigales is een klein wijngebied rond de rivier de Duero. Het wijngebied
ligt op een plateau op zo'n 600m hoogte. Hierdoor genieten de wijnen
van een opmerkelijke frisheid want de nachten zijn er behoorlijk koud.
Félix Lezcano leidt het domein rigoreus. Hij heeft alleen oog voor de
kwaliteit en kent zijn wijngaarden door en door. Deze Poco Pico is
gemaakt van temperanillo, dé druif bij uitstek in Spanje om rosé wijnen
te maken. Opvallend is zijn donkere kleur die komt van de pigmenten uit
de dikke schil van deze druif. De geur is zeer puur. We ruiken framboos
en aardbei. Dat deze rosé regelmatig wordtverkozen als beste rosé in
zijn prijsklasse in Spanje is niet vreemd als we de wijn proeven. Een
volle mondstructuur, veel fruit en de opmerkelijke frisheid die zorgt dat
de wijn niet plat valt. www.bodegaslezcano.es
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer aan 7° bij gebakken tonijn of een paella.
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Bewaartijd: 2-3 jaar
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