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Buiten een voortreffelijke witte wordt op dit domein ook
een uitzonderlijk lekkere rosé gemaakt! Samengesteld uit
rijpe Merlot en Cabernet Sauvignon is het een bijzonder
plezierige en zeer fruitig exemplaar. Het is een heel
verleidelijke en smakelijke rosé die het leven niet te
moeilijk wil maken maar u vooral veel drinkplezier wil
bezorgen. Hij heeft een mooie diepe kleur, een
aangenaam fruitige geur en smaak! Als het ware een
mondvullende fruitmand om jong te drinken bij een
zonnig buffet, koude schotels met charcuterie, pasta's,
pizza's of andere deegwaren en ook bij allerlei Aziatische
schotels of lichtere vleesgerechten. Heerlijk om deze
zomer van te genieten op zo'n graad of tien, u mag hem
meteen drinken en bewaart hem best niet langer dan eind
2017. Een heerlijk lekkere rosé die vraagt naar nog een
glaasje.

En plus d'un excellent blanc, ce domaine produit aussi un
rosé particulièrement délicieux. Issu d'un assemblage de
raisins parfaitement mûrs de merlot et de cabernet
sauvignon, ce vin de plaisir au fruité exubérant nous offre
un rosé séduisant et avoureux qui ne recherche pas la
complexité mais veut surtout être un vin digeste en
gouleyant. Il se caractérise par sa robe profonde, son nez
fruité extrêmement flatteur et son palais agréable. On
dirait une corbeille de fruits à croquer dans sa prime
jeunesse pour accompagner un buffet au soleil, les plats
froids de charcuteries, les pâtes, les pizzas et d'autres
pâtes ainsi que les plats asiatiques et les mets de viande
pas trop costauds. Un vin délicieux à savourer au soleil à
environ 10 degrés, à boire dès maintenant et pas au-delà
de 2017. Un rosé délicieux dont le premier verre en
appelle immédiatement un deuxième .

Artikelnummer:

280I

N°:

280I

Land:

Frankrijk

Pays:

France

Regio:

Sud-Ouest

Région:

Sud-Ouest

Appelatie:

Côtes de Gascogne

Appelation:

Côtes de Gascogne

Druivensoort:

Cabernet Sauvignon
Merlot

Cépage:

Cabernet Sauvignon
Merlot

www.magnuswijnen.be

www.magnuswijnen.be

