BODEGAS LAN

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

In 1974 is Bodegas LAN opgericht door een groep Baskische
investeerders. De naam LAN is samengesteld uit de namen
van de drie provincies, Logronõ , Alava en Navarra, die het
Rioja-gebied doorkruisen.
Bij Bodegas LAN gaat het maar om een ding en dat is
kwaliteit. Men heeft hier de beschikking over de nieuwste en
modernste productiemiddelen die er zijn. Bodegas LAN heeft
eveneens contracten afgesloten met diverse wijnboeren, die
verantwoordelijk zijn voor het leveren van druiven aan LAN.

Zestig jaar oude wijnstokken voor de
top-of-the-range wijn!
Omdat LAN meer betaalt dan gemiddeld zijn ze altijd verzekerd van goede druiven. Ze selecteren zeer streng op de
kwaliteit van de druiven, maar wie goed fruit produceert en kan leveren, verdient ook een goede boterham. LAN zal
ook in de toekomst blijven investeren in het waarborgen van het opgebouwde kwaliteits-imago. Bodegas Lan wordt
al enkele jaren achtereen steevast beloond met de meeste medailles en goede recensies in de toonaangevende
Spaanse wijnpers.

CRIANZA
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,99

Spanje

District

Rioja

Artikel

nrd-1560.10

Naam

Crianza

Wijnhuis

Bodegas LAN

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

100% Tempranillo

Kleur

Rood

Smaaktype

Complexe smaak

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Gisting gedurende 8 tot 12 dagen bij een temperatuur van 24 tot 28 graden celcius.
Voortdurend rondpompen van de schillen, 14 maanden vatrijping en 6 maanden flesrijping
voordat de wijn in de verkoop wordt gebracht.

Indruk

Kersrode kleur, bouquet van rijp fruit, leer en vanille. Krachtige, complexe smaak met citrus in
de afdronk.

Past Bij

Rood vlees, diverse kaassoorten.

Omschrijving

Bodegas Lan is een ultramodern uitgeruste bodega (zie www.bodegaslan.com) die wijnen
produceert met een Bourgondische inslag. Fris fruit geniet de voorkeur boven overmatige
vanilletonen. De basis-crianza is een verfijnde, lichte rode wijn met fris bessenfruit en een
subtiele houtsmaak die uitstekend past bij de mooiste gedroogde hammen en pasta-gerechten.
In 1974 is Bodegas LAN opgericht door een groep Baskische investeerders. De naam LAN is
samengesteld uit de namen van de drie provincies, Logronõ , Alava en Navarra, die het
Rioja-gebied doorkruisen.

QR-Code

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

The Wine Adventure

Tel

+31 (0)341 - 350830

Achterstraat 22

Mob

+31 (0)6 - 12729864

3882 AG Putten

Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web

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