FEMAR VINI COMPANY

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Puglia, de hak van de Italiaanse laars, stond van oudsher
bekend als een regio waar enorme volumes aan wijn werden
geproduceerd. Vandaar de naam 'wijnkelder van Europa'.
Tegenwoordig is dat niet meer van toepassing. De
wijnboeren gebruikten hun kennis om over te stappen op
krachtige topwijnen en maakten het geheel af met het
bekende Italiaanse gevoel voor design. Dit geldt vooral voor
het wijnhuis Epicuro.
De wijngaarden liggen in het zuidelijke deel van Italië en op
Sicilië. Het klimaat in deze regio is uitermate geschikt voor
het produceren van zeer hoogwaardige wijnen. Dit
resulteert, in combinatie met het Italiaanse gevoel voor
design, in prachtige wijnen uit 'La Bella Italia'.

Design in hoogwaardige wijnen.
Femar Vini bezit ongeveer 40 hectare wijngaarden en kan rekenen op de kwaliteit druiven en wijnen die door de
bijbehorende boerderijen worden aangeleverd zodanig dat het bedrijf in staat is om de diversiteit en kwaliteit te
garanderen.

NERO NEGROAMARO CABERNET SAUVIGNON
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

7,50

Italië

District

IGT Puglia

Artikel

klk-008.13

Naam

Nero Negroamaro Cabernet Sauvignon

Wijnhuis

Femar Vini Company

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

70% Negroamaro en 30% Cabernet
Sauvignon

Kleur

Diep rood

Smaaktype

Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Modern gemaakt met controle van temperatuur. 30% van de wijn rijpt verder in grote
eikenhouten vaten en 70% rijpt verder in roestvrijstalen vaten. De totale rijpingstijd is 9 tot 12
maanden.

Indruk

De wijn heeft een diepe rode kleur en een geurig bouquet, waarin zwarte pruimen, rozijnen,
zoetige specerijen, koffie en chocolade te ontdekken zijn. Een zachte, vlezige en volle wijn met
heerlijk rood fruit. Een warme en fluweelachtige smaak en een mooie lange afdronk.

Past Bij

Heerlijk in combinatie met stevige pastagerechten en volle sauzen, maar ook bij vlees en lichte
wildgerechten alsmede romige kaassoorten.

Omschrijving

Negroamaro is een blauwe druif uit Zuid-Italië en staat vooral aangeplant in Puglia. Letterlijk
vertaald, betekent 'Nero' zwart en 'Amaro' bitter. Er bestaat een genetische verwantschap met
de druif Xinomavro uit Griekenland. Negroamaro is een druivenras dat zeer geschikt is voor
assemblage met andere druivenrassen.

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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