CRICOVA
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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 WHITE CUVEE PRESTIGE JEROBOAM - 3L
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

95,00

Moldavië

District

Centraal Moldavië

Artikel

cr-wtpxl

Naam

Brut White Cuvee Prestige Jeroboam 3L

Wijnhuis

Cricova

Soort

Mousserend Wit, 3000ml

Druivensoort

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir

Kleur

Donker Geel

Smaaktype

Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Exclusieve mousserende wijn geproduceerd volgens de klassieke technologie Champenoise,
bevat een tweede gisting in flessen met volgende cuvee rijping gedurende meer dan drie jaar.

Indruk

Bouquet van bloemen, jasmijn & citrus. Vers in de mond, rijpe, toasty, nootachtige afdronk.

Past Bij

Een mooie begeleider bij zwarte of rode kaviaar, kaas, noten,vers fruit en bessen. Ook goede
combinatie met wat meer verfijnde gerechten zoals pasta of risotto met zware room of
champignonsaus.

Omschrijving

De klassieke mousserende wijn die gemaakt wordt volgens de "Methode Champenoise" met
een tweede gisting op fles. Gemaakt van de Pinot Noir en de Chardonnay druiven uit
Centraal-Moldavië. Met een bouquet van bloemen, jasmine en citrus. De wijn is gemaakt van
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay. Vers in de mond, met een rijpe, toasty, nootachtige
afdronk.

QR-Code

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

The Wine Adventure
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+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl
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Web

www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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