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Château Cavalier blinkt en schittert in de heuvels van het
'Massif des Maures', in Vidauban, in de Var. In dat
karaktervolle gebied ligt hun wijngaard van 132
aaneensluitende hectares, bijna volledig omzoomd door
bossen. Het riviertje 'Cavalier' gaf niet alleen de naam
aan de wijnen van dit domein maar zorgt ook voor een
natuurlijke irrigatie van de stokken. Na langzame rijping
in een warm klimaat met koele nachten en mistige
ochtenden, gebeurt de fermentatie door natuurlijke
gisting. Opmerkelijk dat het oogsten hier 's nachts
gebeurt, wat de frisheid van de latere wijn zeker ten
goede komt. De topversie van Château Cavalier, 'Grand
Cavalier', is een assemblagewijn van CabernetSauvignon (48 %), Mourvèdre (29 %), Grenache (12 %)
en Rolle (11 %). De kleur van abrikoos bezorgt ons al
een zomers gevoel net als de prikkelende geuren van
aalbes, framboos, ananas, lychee en pompelmoes. Ook
steenfruit als perzik, abrikoos en mango zijn van de
partij. Een flinke aanzet wordt gevolgd door een sappig
en fruitig middenstuk: onze smaakpapillen worden
verwend! Een bittertje in de afdronk, wat fruit en de
speelse zuren doen ons uitkijken naar de volgende slok.
Deze wijn is mooi in balans en een waardige
sparringpartner voor verse langoesten, sintjakobsvruchten of een kruidig gekorste melkkalfskroon.
Het leven kan mooi zijn! Geniet van deze knappe rosé de
Provence, schenk hem op 10 à 12 graden en geniet van
zijn hoogstaande klasse!

La version haut de gamme du Château Cavalier, le 'Grand
Cavalier', est un vin d'assemblage qui réunit les cépages
cabernet-sauvignon (48 %), mourvèdre (29 %), grenache
(12 %) et rolle (11 %). La robe couleur d'abricot nous
procure d'emblée une sensation estivale, confirmée par
les impressions de groseille, de framboise, d'ananas, de
litchi et de pamplemousse, suivies de touches rappelant la
pêche, l'abricot et la mangue. L'attaque solide est suivie
par un milieu de bouche fruitée et sapide, un vrai bonheur
pour le palais ! Un petit amer dans la longue finale
marquée aussi par le fruit et une acidité coquine appellent
immédiatement un deuxième verre. Ce vin à l'équilibre
parfait sera le partenaire idéal de langoustes, de coquilles
Saint-Jacques ou d'une couronne de veau de lait en croûte
d'épices. Bon appétit ! Savourez cet excellent rosé de
Provence à 10-12 degrés, et délectez-vous !
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