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Zestaw Winery Arts 3 wina
Cena

229,00 zł

Kraj

Hiszpania

Region, apelacja

Ribera del Queiles, Aragonia

Kolor, suknia

Czerwone

Smak, usta

Wytrawne

Pojemność

3 x 0,75l

Opis produktu
Zestaw Winery Arts, składajacy się z 3 win:
3 - Tres al. Cuadrado, czyli „trzy do kwadratu” jest eleganckim czerwonym winem wykonanym z trzech szczepów gron: Merlot, Tempranillo i
Garnacha. Jest winem bardzo owocowym, lekkim
i pijalnym. Dobre wina do picia solo, z lekkimi przekąskami i potrawami. W nosie silna owocowość, skupiona na czerwonych, dojrzałych owocach,
ziołowości, wyczuwalne nuty leżakowania w dębowych beczkach. W ustach również wyraźnie owocowe, lekkie, świeże i o średniej kwasowości.
Miękkie, zbalansowane taniny.
6 - Odwrócona Dziewiątka to średnio ciężkie czerwone wytrawne wino, które swoją głębię smaku zawdzięcza francuskiemu szczepowi Merlot. W
kolorze głęboka czerwień. W zapachu mocno owocowe, głównie wiśniowo śliwkowe w wyraźnymi aromatami wanilii i lukrecji, pochodzącymi z
leżakowania w beczkach z francuskiego dębu. W smaku dominują dojrzałe czerwone owoce z wyraźną skórzaną nutą Delikatne nuty herbaty,
tytoniu i wanilii. Polecane do czerwonego mięsa, żeberek wieprzowych i pizzy.
9 - Dziewiątka to złożone wino, które swoją pełnię smaku i struktury zawdzięcza szczepowi Cabernet Franc. W kolorze głęboka czerwień z
fioletowymi refleksami. W zapachu mocno owocowe, głównie wiśniowo śliwkowe w wyraźnymi aromatami wanilii i lukrecji, pochodzącymi z
leżakowania w beczkach z francuskiego dębu. W smaku dominują dojrzałe czerwone owoce z wyraźnymi taninami, zarówno tymi od winogron
jak i dodatkowymi z dębu. Delikatne nuty herbaty, tytoniu i wanilii. Polecane do czerwonego mięsa, głównie steków i wołowiny.
Ribera del Queiles jest apelacją w Aragonii, położonej na południe od Navarry. Wina z serii Winery Arts oprawione są tajemniczymi i
zwracającymi na siebie uwagę etykietami. Winery Arts tworzą wina korzystając z nowatorskich technik winifikacji, dzięki czemu nadają swoim
produktom nowoczesną strukturę.
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