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Rare Vineyards is een zeer zorgvuldig samengestelde wijn van kwalitatief hoogwaardig
geselecteerde druiven. De Carignan heeft hier veelal
een leeftijd boven de 40 jaar. De bodem bestaat
voornamelijk uit zand. Afkomstig uit verschillende
regio's in de Languedoc en de ligging van de
wijngaarden is vaak zuidelijk. De lage rendementen
zorgen voor extra concentratie en rijpheid.
Schitterende
wijn
met
een
goede
prijs/kwaliteitsverhouding!
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Wijnstijl: fris, fruitige witte wijn met een licht
aromatische toets.

Wijnstijl: volle rode wijn met een kruidige toets.
Druivensoort: 100% carignan

Druivensoort: 100% vermentino
Voorkomen: goudgele kleur met groene reflectie.

Voorkomen: diepe kersenrode kleur met een paarse
rand.

Neus: intense neus met toetsen van citrus, agrume,
appel met verder wat mediteraanse geuren zoals,
kamille, dille, salie en steranijs.

Neus: intense neus van rood en zwart fruit. Lichte
houttoets en vanille waar te nemen door een
gedeeltelijke opvoeding op eik.

Smaak: de smaak is elegant met een mooie structuur
en erg verfijnd. De afdronk is sappig en fruitig.

Smaak: sappig mondgevoel met een zacht
smaakpalet met veel rood en zwart fruit. Licht
kruidige toets aangevuld met wat vanille afkomstig
van houtlagering.

Gastronomie: heerlijk als aperitief maar ook lekker
met: groentegerechten, visgerechten, pasta met
schaal- en schelpdieren, vitello tonato, kazen, enz …

Gastronomie: zeer ruim inzetbaar op veel
momenten en bij veel gerechten zoals
merguezworstjes met couscous, stoofpotjes,
runderbavette, wild, harde(re) geiten- en
schapenkazen, enz …
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CHÂTEAU LA NEGLY - L’ÉCUME - 2019
Frankrijk - Languedoc
Château la Négly is gelegen in de Languedoc, aan één
van de uitlopers van het Massief van La Clape. De
diversiteit aan bodems, het hoogteverschil en de
ligging zorgt voor een grote verscheidenheid in stijl
en kracht. Er is één iets dat alle wijnen verbindt: de
grote precisie en een sterke mate van mineraliteit. De
kwaliteit van Négly is ook niet onopgemerkt gebleven
door Parker.
Wijnstijl: volle verfijnde rosé wijn .
Druivensoort: 40% mourvèdre, 35% grenache, 25%
syrah,
Voorkomen: zalmroze kleur.
Neus: aroma's van rode bessen, aardbeien, kersen,
framboos, citrusvruchten en verder ook wat florale
toetsen.
Mond: volle, complexe, verfijnde rosé met een
mooie evenwichtige smaak met veel rood fruit. De
elegante afdronk wordt gekenmerkt door een
aangename frisheid.
Gastronomie: heerlijk bij salades, zeevruchten,
visbereidingen, gevogelte, pasta of heerlijk als
aperitief.
Waardering jaargang 2019:
 Parker – Wine advocate: 90-95 ptn
 Jeb Dunneck: 90-95 ptn
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