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DORNIER, CHENIN BLANC BUSHVINE

Producent :

DORNIER, CHENIN BLANC BUSHVINE

Producent :

Werelddeel:

Afrika

Werelddeel:

Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Appellatie:

Swartland

Appellatie:

Swartland

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Chenin blanc

Druivenras(sen):

Chenin blanc

Beschrijving:

Beschrijving:

Dornier is een erg mooi wijndomein in Stellenbosch meer
bepaald aan de Helderberg in de Moordenaarskloof. De
familie kent een erg lange geschiedenis die terug gaat naar
een klein dorp in de Franse Alpen. Deze Donatus is
een 100% chenin blanc. De gisting gebeurt deels op eiken
vaten, het andere deel fermenteert in tanks. Beide
delen liggen nog 8 maanden 'sur lie' (sap en pelletjes
samen) waarna ze geblend worden tot 1 wijn. Florale neus,
rijpe peer en steenfruit. In de mond proeven we in aanzet
een zachte wijn met een frisse finale die de wijn lengte geeft.
Meer info op www;dornier.co.za
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Passend aan 7° bij kerrieschotels, gestoomde vis met saus
of coquilles.

Passend aan 7° bij kerrieschotels, gestoomde vis met saus
of coquilles.

Bewaartijd:

Bewaartijd:

3-4 jaar

3-4 jaar

