ACOREX WINE

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Het bedrijf is opgericht in 1994 (kort na de ineenstorting van
de Sovjet-Unie) en heeft altijd een pioniersgeest gehad. In
de afgelopen 12 jaar is het een erkend leider in de productie
van topwijnen geworden en is er zwaar geïnvesteerd in
wijngaarden, technologie en professionele expertise. De
wijngaarden worden volgens de hoogste normen
onderhouden en hebben de SGS Organic Certification
ontvangen. Uitgerust met de nieuwste productie technologie
heeft Acorex Wine een productiecapaciteit van 50 miljoen
flessen per jaar en wordt de Premium Wine eerst voorzien
van rijping in Frans eikenhout met verdere rijping op fles.
De liefde voor de wijn is een integraal onderdeel van de
Moldavische geschiedenis en cultuur. Het gemengde erfgoed
gecombineerd met de Russische invloeden hebben een
unieke houding ten opzichte van wijn. Er is een gezegde ..
Hai Narok .. die in het algemeen omvat van de Moldavische
levenshouding. Het is gevuld met betekenis en uitgedrukt
aan het begin van een maaltijd, met goede wijn, goed eten,
goed drinken, een goede gezondheid, geluk, plezier en
tevredenheid. Het is een ware expressie van het
Moldavische temperament.

Internationaal meer dan 180 medailles
Acorex deelt dezelfde lijn van breedtegraad met Bourgondië (47 graden ten noorden van de evenaar) alsmede het
integraal begrip van het concept van 'Terroir'. Het landklimaat (zachtjes beïnvloed door de Zwarte Zee), de korte,
relatief milde winters en lange hete zomers geven de edele druivensoorten in combinatie met de specifieke bodem
werkelijk de uitstekende condities om prachtige wijnen te produceren.

LUNGA PINOT GRIGIO - PRIVATE RESERVE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

19,50

Moldavië

District

Cahul - Lunga Valley

Artikel

ac-wlu.05

Naam

Lunga Pinot Grigio - Private Reserve

Wijnhuis

Acorex Wine

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Pinot Gris

Kleur

Strogeel

Smaaktype

Droog

Alcohol

14%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Franse en Amerikaanse eik.

Indruk

Zijn onderscheidend kenmerk is die van het ras specifieke aroma van peren die absoluut
onverwachte schakeringen van smaak ontwikkelt in combinatie met de aroma's van de Franse
en Amerikaanse eik. De smaak is expressief en gemakkelijk te onthouden.

Past Bij

Het combineert perfect met harde kazen, salades en lichte vleesgerechten.

Omschrijving

Deze wijn heeft een licht strogele kleur en een intensieve en tegelijkertijd verfijnd fris aroma
waar u de verleidelijke honing en fruit toetsen waar neemt. Deze wijn heeft een grote bewaar
mogelijkheid, hij behoudt perfect zijn smaak en uiterlijk en verdient zeker te worden
opgenomen in de wijn collecties van restaurant of verzamelaar!

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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