CHATEAU VIGNOL

Wijnhandel | Wijnkoperij | Distributeur Moldavische wijnen

Sinds het einde van de 18e eeuw is de familie Doublet
gevestigd in Bordeaux en is wijn hun passie. Bernard en
Dominique Doublet zijn eigenaar van Château Vignol in het
hartje van de Entre-Deux-Mers en van Château Tour de
Calens in de Graves, en hun zoons Alexandre en
Jean-Thomas maken wijn op Château Saint-Ange in
Saint-Emillion.
Bijzonder aan Château Vignol is dat het domein in de
achttiende eeuw in handen is geweest van niemand minder
dan politiek filosoof Montesquieu. Heden ten dage is het
domein met name beroemd om de witte Entre-Deux-Mers.

Familie Doublet Chateau Vignol
Naast de witte Entre-Deux-Mers wordt ook rosé, clairet en rode wijn gemaakt. De Entre-Deux-Mers is gemaakt van
een klassieke witte Bordeauxblend bestaande uit Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon en Muscadelle. De
Sémillon en Muscadelle ronden de strakke Sauvignon enigszins af, waardoor de wijn mooi in balans is. Een klassieke
witte wijn!

ENTRE-DEUX-MERS
€

Land

The Wine Adventure - Putten (NL)

9,50

Frankrijk

District

AOC Entre-Deux-Mers

Artikel

nrd-4002.13

Naam

Entre-Deux-Mers

Wijnhuis

Chateau Vignol

Soort

Wit, 750ml

Druivensoort

Sauvignon Blanc - Gris, Sémillon en
Muscadelle

Kleur

Helder Geel

Smaaktype

Droog

Alcohol

12,5%

Beschikbaarheid

Op voorraad
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Rijping

Bij voorkeur jong te drinken, tot 1 à 2 jaar na de oogst houdbaar.

Indruk

Intense neus met aroma's van citrus- en steenfruit. In de smaak droog en fris, met een
duidelijke hint van citroen. De Entre-Deux-Mers is gemaakt van een klassieke witte
Bordeauxblend bestaande uit Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Sémillon en Muscadelle. De
Sémillon en Muscadelle ronden de strakke Sauvignon enigszins af, waardoor de wijn mooi in
balans is.

Past Bij

Als aperitief, bij voorgerechten, zeevruchten, gegrilde vis, gevogelte of milde kazen.

Omschrijving

Deze prachtige droge wijn heeft een heldere gele kleur met groene tinten. Aroma's van
kruisbes, abrikoos, perzik en lychee en wat specerijen. Heerlijk sappig en fruitig, met een
aangename frisheid. Vol in de mond en een afdronk van goede lengte.

QR-Code

Scan de QR-Code
en bekijk deze wijn
op de website.
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+31 (0)341 - 350830
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Email info@thewineadventure.nl

The Wine Adventure - Putten (NL)

Web
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