LACHE MOI LA GRAPPE
Årgån g 2018
Art. n r 92230
Pris 139 kr
Storlek 750 ml
Producen t Château de la Terriére
Ursprun g Beaujolais, Frankrike
V arukategori Röda viner

Förslutn in g Naturkork
Druvor Gamay
Alkoh olh alt 13,5%
R estsocker 0 g/l
Sortimen t Systembolagets tillfälliga

Karaktär Tät, mörkt blålila färg med en nyanserad, bärig doft med inslag av blåbär, mörka körsbär,
björnbär, skogshallon, örter och viol. Komplex och nyanserad bärig smak med inslag av blåbär, mörka
körsbär, björnbär, skogshallon, örter och viol.
Tillverkn in g Minimal intervention i vingård och under vinifiering. Inget svavel är tillsatt under
vinifering eller buteljering.
Lagrin g Vinet lagrades på rostfria ståltankar.
Passar till Utmärkt val till råbiff eller till en rödbetssallad med ugnsrostad chevré.
In formation AOP Régnié är det senast tillkomna av Beaujolais Cru:er och fick Cru-status 1988.
Druvorna till detta vin kommer från vingården La Sibérie, rankorna planterades 1911 och är alltså över
100 år gamla. Vingården ligger i södersluttning.

Omdömen

ANDR EAS GR UBE | GUNILLA HULTGR EN KAR ELL | LINDA PÉR EZ - Expressen Allt om V in
BRA KÖP 2018 Lache Moi la Grappe AOP Régnié (Château de la Terrière) Nr 92230/Wineworld Beaujolais, Frankrike Läcker rödbärig beaujolais med
god intensitet, lite mineral och örter
din vin guide.se - Sofia An der
Gamay fylld med körsbär, plommon och läckra maffiga drag av muskot, örtkvistar, kryddnejlika och svartpeppar. Kyl ner snabbt och du kommer
dricka lika snabbt!
Win etable- Pär Strömberg
Djupt mörkt rött naturvin. Populär gamay från förra årets släpp och lär gå åt i år igen. Traditionell hantverksmässig vinmakning utan tillsatt svavel.
Charmigt rödbärig med plommon, körsbär, björnbär och kryddig doft. I munnen, spicy och torrt med pigg men mörk frukt, tobak, ceder, lakrits,
mörkröda körsbär, svartvinbär, muskot och viss fatkaraktär. Sträv beska håller greppet i avslutet med rökiga toner. Stora kupor, nattliga samtal om
glädjens blomster på farstutrappan. (Wineworld, 3600 fl.)
Mariestads Tidn in gen - Sofia An der
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Sommarrött från Beaujolais i Frankrike där druvan gamay regerar. Kyl ner lite lätt och njut av mörka plommon, syrliga körsbär, söta kryddor, anis
och peppar till grillad kyckling och korvar med hög kötthalt.
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