BOSTAVAN WINERY

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

'The WineMakers Guarantee'. Een philosophy waar liefde,
ontwikkeling en begrip voor het vak hun waarde en invulling
krijgen. Nieuwe wijnen, recepten en smaakbelevingen
worden ontwikkeld waarvoor geavanceerde apparatuur, het
oude inmiddels heeft doen vervangen.
Opgericht in 2002 toen wijnmaker Victor Bostan de
wijnhuizen Etulia en Onesti kocht. De wijnen van Bostavan
worden hoofdzakelijk gemaakt in de gelijknamige
microregio's van Moldavië.
Bostavan Wineries Group is een van de regionale
industrieleiders en een van de meest beroemde
wijnproducenten uit Moldavië met een distributienetwerk
van meer dan 25 landen.

"Love the native land and it's priceless values"
Inmiddels is het een modern bedrijf met de capaciteit om 20.000 ton per seizoen te verwerken. Dit resulteerd in het
bottelen van meer dan 12.000 flessen per uur met daarnaast nog eens 500 bag-in-box eenheden. Een
indrukkenwekend aantal welke mogelijk wordt gemaakt door de ingrijpende verbouwing en aanschaf van nieuwe
apparatuur in de periode 2003. Inmiddels is alles onder 1 dak, van botteling tot kantoor en verkoop. Bostavan
Wineries kan hierdoor een hoogwaardig product produceren middels de laatste technologieën en
kwaliteitsstandaarden.

ETULIA CABERNET SAUVIGNON RESERVE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,95

Moldavië

District

Etulia

Artikel

etbo-rcs.10

Naam

Etulia Cabernet Sauvignon Reserve

Wijnhuis

Bostavan Winery

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

100% Cabernet Sauvignon

Kleur

Granaatrood

Smaaktype

Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Geproduceerd van 100% Cabernet Sauvignon met een periode van 12 maanden gerijpt in
eiken vaten.

Indruk

Een granaatrode wijn met donkere complexen. Brengt een vol en rijp aroma voort met sterke
neus van vanille, rijping op eikenhout en lichte kruiden. Geeft een intense smaak met een
afdronk van gedroogd rood fruit met lichte tannine.

Past Bij

Top begeleider bij vlees gerechten zoals steak, kalfsvlees of schapenvlees.

Omschrijving

Zachte en fijne Cabernet Sauvignon uit de Etulia. De Etulia Microzone ligt in het zuiden van
Moldavië, slechts 10 km van de Donau Delta. Geografische locatie is goed voor rode wijn - de
wijngaarden gelegen op de heuvels geven de wijnstok een gunstige blootstelling aan zonlicht.

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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