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 PINOT NOIR
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

5,95

Roemenië

District

Transylvanie, Bonat

Artikel

cor-1002.15

Naam

Calusari Pinot Noir

Wijnhuis

Cramele Recas

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Pinot Noir

Kleur

Rood

Smaaktype

Droog

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Fraaie neus waarin vers roodfruit en caramel de boventoon voeren. Donkere, rijke en krachtige
rode wijn met lagen van zwarte kersen, frambozen en kaneel

Past Bij

Als aperitief en bij kruidige pastagerechten, diverse vleesgerechten, gegrilde eendenborst en
bij niet te uitgesproken kazen.

Omschrijving

Calusari Pinot Noir is een donkerrode, rijke, volle, zachte wijn. In de neus ruik je aroma's van
vers roodfruit en caramel. De smaak is vol en sappig met milde tannines, fruit als zwarte
kersen en frambozen en een vleugje kaneel. Serveer deze wijn als aperitief en bij kruidige
pastagerechten, diverse vleesgerechten, gegrilde eendenborst en bij niet te uitgesproken
kazen. Deze wijn kun je ook licht gekoeld serveren bij tonijn- of zalmgerechten en op
kamertemperatuur bij pasta met rode saus, wild of rood vlees. Ook lekker "zo" met een stukje
kaas of worst.

QR-Code

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