Armaroli The Blend

Armaroli The Blend er en helt ny Italiensk rødvin som bare smager tæske lækker. Fyldig,
koncentreret og blød frugt, samt lette krydderier, og et lille syre bid de rigtige steder.
Der er tale om et luksus blend af druer fra 3 af de bedste regioner i Italien.
Velkommen til Armaroli The Blend. Vores nye fyldige og frugtrige blend fra Italien.
Et blend der består af Corvina fra Veneto, Nero d`Avola fra Sicilien og Sangiovese fra Toscana. Senthøstet i hånden. 6 måneders fadlagring i små egetræsfade. Ikke en billig produktion - og resultatet
er da også særdeles godt!
Luca Maroni kvitterer med topkarakteren 99 ud af 99 point.
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men jo den er god nok. Vi kan tilbyde dig vinen til
kun 68 kr. Slå til før pallen er tom!
Er du til fede, koncentreret og bløde vine, så er Armaroli The Blend et sikkert hit. Er du til
elegant Bourgogne eller struktureret sydfransk Syrah, så kik efter noget andet.
Vi er vilde med vinen - og jeg er sikker på at du også bliver det!
Køb 12 flasker og få dem leveret fragtfrit til døren.

Om vinen

Vinen er produceret af druer fra 3 forskellige regioner i Italien. Nero d`Avola fra Sicilien,
Sangiovese fra Toscana og Corvina fra Veneto. Fra de forskellige vinmarker høstes de bedste druer,
som yderligere gennemgår en streng sortering, hvilket sikre at kun helt optimalt modne druer
anvendes i denne vin. Vinifikationen foregår i rustfri ståltanke og selve lagringen er 6 måneder i
egetræsfade. Herefter laves det endelige blend og vinen lagrer i flasken yderligere minimum 6

måneder inden frigivelse.
Farven er mørk rubinrød. Intense aromaer af modne røde frugter og krydret nuancer. Koncentreret
og blød smag af røde frugter, peber, lette krydderier og sødmefulde nuancer af bl.a. vanilje og
kakao. Vinen har en stor fylde og fin struktur. Lang og vedvarende eftersmag.
Server vinen v/ 16-18 grader. Brug den gerne til rødt kød, modne oste eller blot som hyggevin i
sofaen.
Druer: Corvina Nero d`Avola Sangiovese
Vingård: Armaroli
Område: Sicilien, Toscana og Veneto
Land: Italien
Årgang: Uden årgang
Alkohol: 14%
Drikkes bedst: Nu og 3 år frem
Lagring: 6 måneders fadlagring

Om vingården

Armaroli er en italienske vingård, som laver vine fra forskellige områder i Italien.

