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Cricova heeft totaal zo'n 500 ha wijngaarden in eigendom.
De wijngaarden (Criuleni en Cricova) zijn gelegen in het
midden van Moldavië en in het zuiden (Cahul en
Gavanoasa).
De wijnkelders van Cricova zijn de op een na grootste
wijnkelders van Moldavië, na Milestii Mici (grootste in de
wereld). Cricova beschikt over slechts 60 kilometers
ondergrondse wegen als onderdeel van de wijnkelders. De
kelders en tunnels van Cricova bestaan sinds de 15e eeuw,
toen het kalksteen werd uitgegraven om te helpen Chisinau
te bouwen. Ze werden omgezet in een ondergrondse wijn
imperium in de jaren 1950. De helft van de wegen worden
gebruikt voor wijnopslag en hebben de namen gekregen van
de wijnen die daar zijn opgeslagen. Deze "wijn stad" is
enorm en heeft zijn magazijnen en proeflokalen
ondergronds. De kelders liggen ca. 100 meter (330 ft) onder
de grond en herbergt 1,25 miljoen flessen van zeldzame
wijn. De oudste wijn dateert uit 1902. Temperatuur wordt
continue gehandhaafd op ongeveer 12 ºC (54 ºF) het hele
jaar door.
Cricova is een van de weinige wijnhuizen in de wereld die mousserende wijnen produceren in overeenstemming met
de klassieke Franse methode, uitgevonden eeuwen geleden door de monnik Dom Pierre Perignon - "Methode
Champenoise", door middel van de secundaire hergisting op fles en een ultieme rijping cuvee in horizontale positie
van ten minste 3 jaar. Cricova maakt een uniek sprankelende rode wijn, kodrinskoie-mousserende, gemaakt van
cabernet sauvignon voorraden en de markt gebracht als het hebben van een 'rijke fluwelen textuur en een zwarte
bessen en kersen smaak'.
De trots van de enoteca zijn in de eerste plaats, de wijnen met de naam "Cricova", met enorme verzameling van
nationale en internationale awards. Met ingang van 2008, bestaat de collectie uit meer dan 70 zilver, goud en Grand
Prix awards.

BRUT ROSE
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,95

Moldavië

District

Centraal-, Zuid Moldavië

Artikel

cr-rb

Naam

Brut Rose

Wijnhuis

Cricova

Soort

Mousserend Rose, 750ml

Druivensoort

Premium Wit & Rode druif

Kleur

Rose

Smaaktype

Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Methode Champenoise - mousserende wijn door de klassieke methode Champenoise bereikt
door nagisting in de fles met latere rijping "cuvée" horizontaal ten minste 2 jaar.

Indruk

De wijn wordt gekenmerkt door zijn stijlvolle roze kleur en fijne boeket, ontwikkeld met
subtiele aroma's van wilde bloemen en bessen. Volledige harmonische smaak, evenwichtig en
zachte afdronk.

Past Bij

Het is een perfecte keuze voor een feestelijke gelegenheid en als aperitief.

Omschrijving

De klassieke mousserende wijn die gemaakt wordt volgens de "Methode Champenoise" met
door nagisting in de fles met latere rijping "cuvée" horizontaal ten minste 2 jaar. Gemaakt van
witten en blauwe druiven van de hoogste kwaliteit afkomstig uit Centraal- en Zuid-Moldavië.
Typerend voor deze wijn zijn de roze kleur, zijn fris bouquet met aroma's van veld bloemen en
zijn perfecte uitgebalanceerde, rijke en verfijnde smaak. De perfecte keuze bij speciale
gelegenheden.

QR-Code

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