BLUE NUN H. SICHEL SOHNE

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Blue Nun, een van de oudste en bekendste Duitse wijn
merken, werd opgericht in 1921 door H. Sichel Söhne.
Sindsdien is hij blijven groeien om de Duitse meest bekende
en geliefde van de wereld te zijn.
In 1995, Sichel gefuseerd met Langguth, een van de drie
Duitse wijngaarden in het land. Blue Nun werd herboren!
De nieuwe Blue Nun drastisch verbeterde de kwaliteit van
zijn wijnen en won een modern tintje. Meer verfrissend en
een beetje droger, is wijn in staat geweest om hun
voormalige geliefden heroveren en win het vertrouwen van
de nieuwe generatie consumenten.

Herman Sighel start het wijnbedrijf te Mainz in 1857
Dit alles dankzij een nieuwe wijnbereiding proces dat bekend staat als Sichel Superior vinificatie.

QUALITÄTSWEIN ALCOHOL VRIJ
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

7,95

Duitsland

District

Rheinhessen

Artikel

nrd-2951.15

Naam

Qualitätswein Alcohol Vrij

Wijnhuis

Blue Nun H. Sichel Sohne

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Rivaner

Kleur

Wit

Smaaktype

Fris & Fruitig

Alcohol

0%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Blue Nun is wereldwijd erkend voor zijn kwaliteit. Het karakter van de wijn komt voort uit het
unieke vinificatie concept - Sichel Superior Vinification

Indruk

Alcohol vrije wijn met een fris en fruitig karakter. Deze wijn kunt u het beste serveren tussen
de 8-10 C.

Past Bij

Goed bij verschillende soorten vlees, vis en oosterse gerechten. Ook prima te nuttigen als
aperitief.

Omschrijving

Een serieuze wijn maar dan zonder alcohol, met alle kenmerken van een traditionele wijn.

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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