W & J GRAHAM'S

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

W&J Graham's is een Port producent van zeer hoge
kwaliteit. Al vele generaties wordt het gerund door de
Symington familie. Graham’s bezit eigen wijngaarden maar
koopt ook kwalitatief hoogstaand fruit van lokale boeren.
Sommige leveren al drie generaties fruit aan de Symington
familie.
Het verhaal van twee families over drie eeuwen . Al bijna
tweehonderd jaar is W & J Graham's een onafhankelijk
familiebedrijf dat bekend staat voor het produceren van de
beste Port wijnen.

Drie generaties fruit !
Graham is altijd een pionier geweest. Graham was een van de eerste Port bedrijven om te investeren in de eigen
wijngaarden in Portugal 's Douro -vallei in 1890 en is nu op het snijvlak van innovatie in de vinificatie technieken.
Vandaag, delen de vijf Symington neven de verantwoordelijkheid voor elk aspect van het bedrijf en zijn persoonlijk
betrokken bij het produceren van de Graham's wijnen. Inmiddels zijn zij als generaties betrokken bij de Port
productie en de Duoro met een afkomst die teruggaat tot het midden van de 17e eeuw.

FINE PORT TAWNY
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,95

Portugal

District

Porto

Artikel

klk-009.05

Naam

Fine Port Tawny

Wijnhuis

W & J Graham's

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

Tinta Barroca,Tinta Cão,Touriga
Nacional

Kleur

Licht bruinrood

Smaaktype

Semi droog

Alcohol

19%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Lichte bruinrode kleur met aroma’s van rijp en gedroogd fruit en een kenmerkende notengeur.
Iets droger dan Ruby Port, maar met een heerlijk zoetje.

Past Bij

Fine Tawny Port is heerlijk bij belegen kaassoorten, dadels, vijgen, noten en chocolade!

Omschrijving

Licht bruin rode kleur. Aroma’s van rijp en gedroogd fruit. De kenmerkende notenachtige
Tawny geur is duidelijk in de neus. De smaak is ietwat droog maar nog wel zoetig. Een port
met een veelzijdig karakter met een goede balans. Heerlijk bij belegen en rijpere kaassoorten,
dadels, vijgen, noten en chocolade.

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

The Wine Adventure - Putten (NL)
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www.TheWineAdventure.nl
www.facebook.com/TheWineAdventure
twitter.com/thewineadventur
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