CRAMELE RECAS

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Roemenië, een land met een zeer lange en interessante wijn
historie.
De legende gaat dat de wijngod Bacchus zijn jeugd hier
heeft doorgebracht. De wijnindustrie kreeg in de 18e eeuw
een impuls door de Duitsers die emigreerde van Bavaria
naar dit gedeelte van Roemenië. Ze namen nieuwe
technologie en werklust mee dat vandaag de dag nog steeds
aan de basis staat van het succes van Cramele Recas.
De wijngaarden, 600 hectaren groot, zijn aan het begin van
de 21e eeuw herplant met de beste kwaliteit wijnstokken.
De vinificatie ruimtes zijn modern en efficiënt en het team
van wijnmakers staat onder de leiding van Hartley Smithers
(Australië) en Nora Iriate (Spanje). Hierdoor worden de
wijnen van Cramele Recas wereldwijd geroemd om zijn
uitstekende prijs kwaliteit verhouding!

Wereldwijd geroemd voor prijs / kwaliteit.

CALUSARI MERLOT
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

5,95

Roemenië

District

Banat

Artikel

cor-1003.15

Naam

Calusari Merlot

Wijnhuis

Cramele Recas

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Merlot

Kleur

Donkerrood

Smaaktype

Droog

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Aroma's van zwart fruit (bosbes, pruim) verweven met aardbei. Soepel, kruidig, Veel grip in de
smaak. Karakteristiek Merlot fruit: bosfruit en kruiden.

Past Bij

Heerlijk bij pasta en met name wildgerechten, maar ook bij schimmelkazen.

Omschrijving

Calusari Merlot is een kersenrode wijn met de geur en smaak van rode bessen en een lichte
kruidigheid, maakt dit tot een voorbeeld voor een heerlijke, soepele Merlot voor ieder gewenst
moment. Lekker licht en sappig en goed doordrinkbaar. Serveer deze wijn tijdens feestjes en
bij diverse hapjes, kaas, (lichte) vleesgerechten, pasta en pizza. Gewoon een heerlijke Merlot.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

www.TheWineAdventure.nl
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twitter.com/thewineadventur
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