Reata Chardonnay
Varenummer: 39-7450
0,75 l., 14,30%

Jamieson Ranch Vineyards
Produkttype
Hvidvin
Årgang
2015
Land
USA
Region
Californien
Distrikt
Sonoma County

Menu
Fisk Grønsager Oste
Lagring
Ståltank
Lagring
Fransk Egetræsfad

Smagsnote
Frugt
Intens
Fedme
Fremstillet på
Chardonnay

Beskrivelse
Reata seriens Chardonnay fra Sonoma Coast er en fuldfed,
fadpræget vin der har ligget 9 måneder på franske fade. Man
vil kunne finde modne æbler, akacie, hasselnødder,
honningmelon og vanilje blandt aromaindtrykkene og mærke
at vinen slutter i et flot mineralsk udtryk der giver struktur til
hele indtrykket.
Årgang 2015 har modtaget "Editor's Choice" og 90 Point i
Wine Enthusiast.
"This wine delivers a full-figured spectrum of flavor and
texture, including apple, pear and honeyed caramel notes.
Supportive oak plays nicely in the background as the finish
winds down softly."
Druesammensætning: 100% Chardonnay, lagret på 50%
ståltanke og 50% nye franske egetræsfade.
Farve: Lys Stråfarvet
Duft: Abrikos, mango, modne æbler og cedertræ.
Smag: Kraftig hvidvin med en fedmefuld mundfornemmelse.
Tropiske frugter og et strejf af vanilje i fadlagringen udfolder
sig rigt i munden.
Gastronomisk match: Tuntatar, blåmuslinger, hornfisk og
modne oste som f.eks. camembert.
JAMIESON RANCH VINYARDS
Jamieson Ranch Vineyards er den sydligste vingår i Napa
Valley, en af verdens førende vinproducerende regioner.
Gårdens mere end 120 hektarer af blidt bølgende bakker og
vinmarker drager fordel af den kølige morgentåge og brise fra
den nærliggende San Pablo Bay. De klimatiske forhold,
frembringer fantastiske vine på Cabernet Sauvignon-, Pinot
Noir- og Chardonnaydruer.
Folkene bag Jamieson Ranch Vinyards er grundlægger Bill
Leigon og ønolog Linda Trotta. Bill har arbejdet med
vinproduktion siden 1970erne, og har bl.a. været leder ved
Hahn Winery i 12 år. Udover at være frontfigur for udviklingen
af Californisk vin, er Bill Leigon også socialt aktiv. Derfor
arbejder Jamieson Ranch også med terapiheste rettet mod
demente og børn med autisme.
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