CHATEAU PARAZOLS BERTROU

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Domaine de Parazols is eigendom van Jean Marie Bertrou en
is gesitueerd in het zuiden van Frankrijk. Dit domein (30ha)
heeft zijn wijnvelden over twee wijngebieden verspreid
namelijk de Minervois en de Cabardes. Het terroir van deze
2 gebieden verschilt nogal van elkaar. De wijnvelden van
Jean Marie in Cabardes kenmerkt zich door een loss grond
met grote keien bedekt en de Minervois door grond van
leisteen.
Het mediterrane karakter van de streek en de invloed van
de oceaan zorgt voor een aantal unieke wijnen.
Het mediterrane van deze streek is duidelijk terug te vinden
in hun wijnen. Kenmerkend voor deze streek zijn toch wel
de volle krachtige en tannine rijke wijnen en de invloed van
de Syrah druif. 1x x per jaar worden er een aantal
wijnspecialisten ingehuurd waarmee zij de nieuwe wijnen
gaan mengen om elke blend zijn specifieke karakter te
geven.

Druifsoorten zijn Syrah, Grenache, Cinsault, Merlot, Cabernet Franc & Grenache Noir.
Jong wijngoed, in 2003 ontstaan na samenvoeging van enkele kleinere bedrijven, vandaar de dubbele certificering.
Nog flink zoekend maar zeer ambitieus en nu al met zeer interessante wijnen. Ongeëvenaarde
prijs-kwaliteitverhouding: eigenlijk te goedkoop, maar niet verder vertellen.

CABARDES ROSE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

8,80

Frankrijk

District

Cabardes

Artikel

nrd-386.13

Naam

Cabardes Rose

Wijnhuis

Chateau Parazols Bertrou

Soort

Rose, 750ml

Druivensoort

50 % Cabernet franc, 50 % Grenache
noir

Kleur

Rose

Smaaktype

Droge, met een fruitige zachtheid.

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Frisse wijn met veel smaak. De kleur en geur van een klassieke rosé uit de Provence, werkelijk
topklasse. Ideaal voor een warme middag en lekker bij de BBQ.

Past Bij

Als aperitief en bij gegrild vlees.

Omschrijving

Jong wijngoed, in 2003 ontstaan na samenvoeging van enkele kleinere bedrijven, vandaar de
dubbele certificering. Nog flink zoekend maar zeer ambitieus en nu al met zeer interessante
wijnen. Domaine de Parazols van Jean Marie Bertrou is gelegen bij het dorp Bagnoles, ten
noorden van Carcassonne. Het domaine beslaat zo’n 30 hectare. Het mediterrane karakter van
de streek gecombineerd met de frisse wind vanuit zee zorgen voor bijzondere wijnen in het
gebied.

QR-Code

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