BOSMAN FAMILY VINEYARDS

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Bosman Family Vineyards is gelegen nabij Wellington in het
wijngebied Paarl, ten noorden van Stellenbosch. Sinds 1798
worden er al door het toenmalige Lelienfontein Estate wijnen
geproduceerd. Vanaf 1956 besloot de familie Bosman zich
echter te richten op het enten en kweken van wijnranken en
stokken.
In 2007 heeft Bosman de totaal gerenoveerde wijnkelders
en productiefaciliteiten weer in gebruik genomen om pure
kwaliteit te produceren onder de naam Bosman Family
Vineyards. Met de nieuwe wijnmaakster Carlea Fourie lijkt
dit goed te lukken. Zo scoorden onlangs twee van Bosmans
wijnen (Optenhorst & Erfenis) een plek in de Top 100 South
African Wines Challenge, mede beoordeeld door
verschillende Masters of Wine, waaronder Tim Atkins.

Top 100 South African Wines Challenge
Alle bush vines worden handmatig geoogst, waarna deze met behulp van moderne technieken gevinifieerd worden
tot pure en elegante wijnen. Vanaf 2009 is Bosman Family Vineyards in het bezit van een Fairtrade certificaat.
Bovendien zijn de vele medewerkers van Bosman mede-eigenaar van het estate doormiddel van een uniek
aandelenprogramma genaamd Black Economic Empowerment.

CHARDONNAY FAIRTRADE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,95

Zuid-Afrika

District

Walker Bay

Artikel

nrd-8001.13

Naam

Chardonnay Fairtrade

Wijnhuis

Bosman Family Vineyards

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Chardonnay

Kleur

Wit

Smaaktype

Volle droge witte wijn

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Unwooded, hand geplukt, RVS rijping & biologisch.

Indruk

Frisse chardonnay zonder hout, citroen, peer, mooi mond gevoel en lange afdronk.

Past Bij

Mooie visgerechten en kipschotels, maar zeker een wijn voor ieder moment van de dag.

Omschrijving

Alle 'bush vines' worden handmatig geoogst, waarna deze met behulp van moderne technieken
gevinifieerd worden tot pure en elegante wijnen. Vanaf 2009 is Bosman Family Vineyards in
het bezit van een Fairtrade certificaat.

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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