TIKVES WINERY

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Tikves is gelegen in het Povardarie wijngebied, gelegen in
het centrale deel van Macedonië en in het hart van de
wijnproductie. Tikves bestaat sinds 1885.
De wijngaard is gelegen op 2.000 vierkante kilometer
vruchtbare grond op lichtglooiende heuvels en omgeven
door bergen. Het klimaat wordt gekenmerkt door lange hete
zomers en milde en regenachtige winters. De beroemde
Vardar rivier snijdt de vallei in twee delen. Deze twee delen
verschillen in reliëf, klimaat , oppervlaktewater,
bodemkwaliteit, flora en fauna. Het oostelijk deel van de
vallei is droog en dun bevolkt, terwijl het westelijke deel
vruchtbaar en dichtbevolkt is. Dit gebied is rijk aan bossen,
mineralen, weiland, wijngaarden en boomgaarden.
De meest voorkomende soorten rode wijn zijn Kratosija , Burgundec, Cabernet Sauvignon en Merlot. Voor de witte
wijnen zijn dat Smederevka, Chardonnay, Muscat Otonel en Traminec. De afgelopen 120 jaar Tikves Winery
uitgegroeid tot één van de grootste wijnhuizen van Macedonië met een export bereik van meer dat 15 landen.

Sinds 1885 in het centrale deel van Macedonië.
“Our products are inspired by the strive for continuous quality improvements, our respect for Macedonia's
winemaking tradition and the constant investment in people and technology. The result is splendid wines, several of
which are endemic to the region, which will be a new treat for experienced wine lovers and a simple delight for
novices.”

CHARDONNAY SPECIAL SELECTION
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

11,95

Macedonië

District

Tikves

Artikel

wit-11002.13

Naam

Chardonnay Special Selection

Wijnhuis

Tikves Winery

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Chardonnay

Kleur

Goudgeel

Smaaktype

Fris en Droog

Alcohol

13%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Indruk

Deze karakteristieke wijn heeft een frisse smaak en een aangename lange verfrissende
afdronk.

Past Bij

Mooi voor bij witte vis, pasta en varkensvlees in roomsaus, licht gegrild vlees als kip en
kalkoen.

Omschrijving

Chardonnay is een droge witte frisse wijn met een intense en heldere goudgele kleur. Het
heeft zachte maar complexe aroma’s van tropische vruchten, banaan en meloen met een
vleugje van vanille en boter die te intensiveren zijn in de mond.

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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