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BABICH SAUVIGNON BLANC

BABICH SAUVIGNON BLANC

Producent :

Babich

Producent :

Babich

Werelddeel:

Australië

Werelddeel:

Australië

Land:

Nieuw-Zeeland

Land:

Nieuw-Zeeland

Appellatie:

Marlborough

Appellatie:

Marlborough

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Druivenras(sen):

Sauvignon blanc

Beschrijving:

Beschrijving:

Nieuw-Zeeland geraakte in de wijnwereld vooral bekend
omwille van zijn frisse witte wijnen zoals deze sauvignon
blanc. De Marlborough region vanwaar deze wijn afkomstig
is , heeft een koel klimaat waar druiven als sauvignon blanc,
riesling en pinot noir goed gedijen en niet overrijp worden.
Babich WInes bestaat reeds sinds 1916 en werd opgericht
door een Kroatische inwijkeling.Deze sauvignon is een
typisch product van deze regio en een mooie frisheid met
een licht exotische toetsje. In de mond proeven we een
crispy sauvignon met een aangename rondheid die menig
liefhebber zal charmeren. www.babichwines.co.nz
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Te serveren aan 6° bij gestoomde visgerechten met een
kruidensausje (gebruik geen te romige sausen) of bvb een
koude pasta met gerookte zalm. Wij schenken deze
charmeur ook graag bij geitenkaasjes met een honingtoets
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Bewaartijd:

Bewaartijd:

3 jaar

3 jaar

