Maison Castel Côtes du Rhône AOC 2017

Maison Castel´s Côtes du Rhône henter sin personlighed fra den mangfoldige jordbund og
varierende klima langs Rhône floden. Et af de mere barske – og mest solrige – af Frankrigs
mange vinlandskaber, hvor Grenache og Syrah druerne stortrives. Grenache gør vinen rund og
frugtrig, medens Syrah tilføjer krydrede aromaer.
Vi kan tilbyde dig denne dejlie vin til kun 59 kr. Du sparer hele 40%.
På Maison Castel benyttes en langsom, traditionel vinificering for at bevare karakteren fra
jordbunden og druesorterne, og blandingen udføres med vanlig præcision fra et af Rhônedalens store vinhuse.
Flaskehalsen skriver m.a. om vinen, at farven på denne blanding af Grenache og Syrah er dyb og
flot, og det samme er vinens krop og eftersmag. For det starter blødt og blidt, hvorefter smagen
vokser sig powerfuld og krydret, og det er ligefør det bliver på grænsen til at være for meget, når vi
når ind i eftersmagen. Men vinen holder sig på den rigtige side af grænsen, og det betyder at
det ender i et vældig pænt niveau, hvor prisen synes ganske fair.
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.

Om vinen

Vinen er præget af en god portion frugt og blødhed, med aromaer af friske urter og sort peber. Der
er suppleret med fine nuancer, der medvirker til at skabe et friskt og lidt syrligt modspil, som giver
en god balance.
Farven på denne blanding af Grenache og Syrah er dyb og flot, og det samme er vinens krop og
eftersmag. Det starter blødt og blidt, hvorefter smagen vokser sig powerfuld og krydret
Druer: Grenache og Syrah

Vingård: Maison Castel
Område: Rhône-dalen
Land: Frankrig
Årgang: 2017
Alkohol: 14%
Drikkes bedst: Nu og mindst 5 år frem

Om vingården

Maison Castel er et udstillingsvindue for Frankrigs største vinproducent, hvor vin fra de bedste og
mest kendte franske regioner tilbydes; typiske for det pågældende område, som en souvenir af det
bedste, franske vine kan præstere.

