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.

LATE BOTTLED VINTAGE 2009
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

19,50

Portugal

District

Duero

Artikel

klk-016.2009

Naam

Late Bottled Vintage 2009

Wijnhuis

W & J Graham's

Soort

Dessertwijn Rood, 750ml

Druivensoort

Diverse A kwaliteit druiven

Kleur

Diep rood

Smaaktype

Zoet

Alcohol

20%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Graham's Late Bottled Vintage, is net als een Vintage Port afkomstig van één jaar. Vintage Port
rijpt slechts twee jaren op vaten rijpt vervolgens verder in de fles. LBV rijpt in vaten en wordt
pas na vier tot zes jaren gebotteld. Deze langere houtlagering bespoedigt de ontwikkeling van
de port. Hierdoor is de Graham's Late Bottled Vintage op dronk zodra hij gebotteld is.
Decanteren is dan ook niet nodig. Proef in deze rijpe stijl port met geweldige concentratie en
complexiteit naast veel structuur en een perfecte balans.

Past Bij

Goed te combineren met harde kazen, gedroogd fruit en zoetig dessert zoals chocolade of tutti
frutti.

Omschrijving

Graham's staat bekend om zijn kwalitatieve uitstekende vintage port en dat wordt voort gezet
in deze Graham's Late Bottled Vintage Port uit 2009. Deze LBV heeft 4 jaar op houten vaten
gelegen en heeft een zeer intens diepe rode kleur met smaken van zwarte bessen, karamel,
munt en bloemen. Een rijke zoete port, soepel en heerlijk om nu te drinken.

QR-Code

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