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SPIOENKOP 1900 CHARDONNAY

SPIOENKOP 1900 CHARDONNAY

Producent :

Koen Roose

Producent :

Koen Roose

Werelddeel:

Afrika

Werelddeel:

Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Land:

Zuid-Afrika

Appellatie:

Elgin

Appellatie:

Elgin

Type wijn:

Witte wijn

Type wijn:

Witte wijn

Alcoholgehalte:

13%

Alcoholgehalte:

13%

Inhoud:

75cl

Inhoud:

75cl

Druivenras(sen):

Chardonnay

Druivenras(sen):

Chardonnay

Beschrijving:

Beschrijving:

Koen Roose uit Roeselare trok enkele jaren geleden naar
Zuid-Afrika om zich te vestigen in de Elgin regio. Een koel
klimaat waar vooral de vroegrijpe druiven zoals sauvignon
blanc en pinot noir heersen. Het zijn vroegrijpe druiven die
het best tot uiting komen in een frisser klimaat. Vooral de
oceaanwind zorgt er voor dat de druiven 's nachts afkoelen
en mooie zuren ontwikkelen. Het 1900-gamma van Koen
refereert naar een veldslag aan de voet van Spioenkop Hill
tussen 'de Boere' en het Britse leger (zie backlabel op de
fles). Deze chardonnay heeft na de pluk een korte
houtopvoeding gekregen wat de wijn een extra dimensie
geeft. In de neus ruiken we een frisse witte wijn met
impressies van ananas en licht tropisch fruit aangevuld met
een fijne houttoets..In de mond zet de wijn zacht aan met op
het eind de fijne zuren die eigen zijn aan deze koude regio.
Een mooie balans ! www.spioenkopwines.co.za
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Wijn & Gerecht:

Wijn & Gerecht:

Serveer deze 1900 aan 7° bij een pasta met vis,
gestoomde vis met een sausje of bij kaas.
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Bewaartijd:

Bewaartijd:
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