CHARLES SMITH WINES OF SUBSTANCE - USA, Washington

Wines of Substance
Cabernet Sauvignon
Druvorna kommer från tre olika vinlägen. Det ena läget, Goose
Ridge, ligger i en svag sydsluttning intill Red Mountain. Det
betyder långa varma sommardagar och svala nätter som ger
smakrika viner med karaktär och komplexitet. Det andra
vinläget, Frenchman Hills, är beläget på en svalare plats i det
för övrigt varma Columbia Valley. Vinerna härifrån bidrar till en
frisk syra. Den tredje platsen är Coyote Canyon som är beläget
vid Wahluke Slope och här jordmånen stenig och det är varmt
och torrt men ofta med friska vindar. Druvorna från Coyote
Canyon bidrar till riktigt mörka rödlila druvor och kraftfulla
tanniner.
Efter skörden lagras vinet på franska ekfat, varav 50% är nya.
Vinet varken klaras eller filtreras innan buteljering för att alla
smaker ska bevaras!
2015 startade med tidig vår och fortsatte med en riktig varm
sommar. Lyckligtvis blev hösten perfekt med lagom med
värme och svalka och druvorna kunde hänga kvar länge innan
skörd.
Robert Parker's Wine Advocate
"A wine that sees a native fermentation . . . the value-priced
2015 Cabernet Sauvignon over-delivers with its deep purple
color, terrific bouquet of violets, black currants and wild herbs;
it is full-bodied, supple and downright sexy style on the
palate. It's a no-brainer purchase."
Doft och smak
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Wines of Substance Cabernet Sauvignon/74083-06

Land/Region

USA/Washington

Druvor

100% Cabernet Sauvignon

Producent

Charles Smith Wines of Substance

Vinmakare

Charles Smith

Lagring

12 månader på franska ekfat varav 50 % nya

Årgång/Alkohol

2015/13,5%

Pris/(exkl. moms)

358,00 kr/(289)

Adress: Bondegatan 21, 116 33 Stockholm, Sweden
Telefon: 08-510 691 00. Telefax: 08-508 531 00
E-post: hello@handpicked.se. www.handpicked.se

CHARLES SMITH WINES OF SUBSTANCE - USA, Washington

Wines of Substance
Cabernet Sauvignon
viol, tobak, örter och en touch av blyerts. Smaken är komplex
och vinet har fler dimensioner som träder fram efter varje ny
klunk. Mest framträdande karaktär är koncentrerad frukt,
solmogna svartvinbär, rostade fat som balanseras bra med de
tanninerna.
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