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 PINOT GRIGIO
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,95

Moldavië

District

Zuid-, Oost-Moldavië

Artikel

t-pu-wtpg.12

Naam

1827 Pinot Grigio

Wijnhuis

Purcari Premium Wine

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

100% Pinot Gris

Kleur

Lichtgeel

Smaaktype

Kruidig, droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Tijdelijk uitverkocht
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Rijping

Druiven hand geplukt in September, koud gisting in roestvrij stalen tanks, stabilisatie, steriele
flessen vullen en fles rijping.

Indruk

Een droge witte wijn met een fris aroma, met subtiele hints van rijp fruit, peer en appel en
lichte tonen van amandel met een rijke en lange afdronk.

Past Bij

Deze wijn is perfect met rijke en kruidige gerechten,met visgerechten en schelpdieren,kaas en
sappige kipgerechten, gegrilde groenten. Maar zeker ook geschikt om als aperitief te
gebruiken.

Omschrijving

Heerlijke frisse en droge witte wijn. Met subtiele toetsen van noten en vers fruit en een rijpe
afdronk van peer en appel. De wijn is gemaakt van handmatig geoogste druiven, die
zorgvuldig op kwaliteit zijn geselecteerd. Overheerlijk met frisse kruidige gerechten zoals
salades en visgerechten, maar zeker ook geschikt om te aperitieven.

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)

Web

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