PURCARI PREMIUM WINE

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1878 oogstte Purcari
internationale faam. Tot verbijstering van de Franse
wijnboeren versloeg hij op een blindproeverij in Parijs alle
grote Bourgognes en Bordeaux. Enkele jaren geleden is het
Chateau volledig gerenoveerd. De wijngaarden zijn volledig
hersteld en de productie gemoderniseerd. Purcari is
helemaal op de weg terug en hard op weg haar oude roem
te herstellen.
Aan het eind van de negentiende eeuw stonden de wijnen
van het legendarische wijnhuis Purcari op de tafels van
Tsaar Nicolaas II en de Engelse koning George V. De Negru
de Purcari was de lievelingswijn van Queen Victoria. Ook op
de chiquere Nederlandse eettafels was de exclusieve Purcari
in deze tijd een graag geziene gast.
Purcari wordt gemaakt in de omringende wijngaarden van het gelijknamige dorpje in de Zuidoostelijke punt van
Moldavië, pal aan het drielanden punt van Moldavië, Oekraïne, en Trans-Dnistrië. Al bestaat de laatste officieel
eigenlijk niet.

Purcari behoort tot de topwijnen in Moldavië.
Sinds het begin van deze eeuw wordt op het landgoed van Purcari een roemrijke traditie weer in ere hersteld.
Aangemoedigd door internationale wijnbedrijven zijn de modernste technologieën geïntroduceerd en is het
monumentale Chateau volledig gerenoveerd. Tegenwoordig is het een chique kasteel met moderne voorzieningen.
Gasten kunnen de wijnkelders bezoeken maar ook in het Chateau overnachten.

1827 CABERNET SAUVIGNON

€ 11,95
€

10,95

AANBIEDING
Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

Moldavië

District

Zuid-, Oost-Moldavie 30 km van de
Zwarte Zee

Artikel

t-pu-rcs.11

Naam

1827 Cabernet Sauvignon

Wijnhuis

Purcari Premium Wine

Soort

Rood, 750ml

Druivensoort

100% Cabernet Sauvignon

Kleur

Baksteen rood

Smaaktype

Droog

Alcohol

13,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Druiven hand geplukt in Oktober, alcoholische vergisting in houten tanks, malo-melkzuur
gisting, eik veroudering in Franse vaten, stabilisatie, bottelen en veroudering op fles.

Indruk

De Koning van de rode wijn, een droge rode Cabernet Sauvignon uit de Purcari collectie. Het
zal u verbazen met aroma's van pepermunt, groene paprika en wilde bessen. Een
fluweelachtige textuur met mooie gekruide toetsen van vanille. De wijn heeft een mooie
aanhoudende afdronk.

Past Bij

De Franse kazen en de gerechten van rund-, lams- of schapenvlees zullen nog beter tot zijn
recht komen met een mooie Cabernet Sauvignon van Purcari.

Omschrijving

Purcari Cabernet Sauvignon is een landgoed rode wijn. Gerijpt in eikenhouten vaten en
eindigde in een glas. Het vertoont aroma's van pepermunt en wilde bessen, evenals een
fluwelen textuur met mooie gekruide toetsen en vanille, bij te dragen aan een lange
aanhoudende finish.

QR-Code

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