Lempeä & Makeahko

Bernini Bella Sparkling
Rose
J.C. Le Roux La Fleurette Rosé on nyt Bernini Bella. Uusi ulkoasua, mutta
sama tuttu iloisen pinkki kuohuviini juhlajuomaksi ja hauskoihin hetkiin!
Makea, raikas ja mansikkainen kuohuviini sopii niin aperitiiviksi kuin
jälkiruokien kanssa.

TAR J OILU EH D OTU S
Sopii erinomaisesti makeiden jälkiruokien seuraksi, maljakuohuviiniksi ja
juhlajuomaksi. Alkoholipitoisuudeltaan kevyt kuohuviini on hieno valinta
myös päivätilaisuuksien aperitiiviksi.
VÄR I
Syvä pinkki
TU OK SU
Mansikkaa ja trooppista hedelmää
MAK U
Täydellinen yhdistelmä makeutta ja raikkautta. Maussa on makeita
hedelmien aromeja, luumua, mansikkaa ja Muscat'n aromikkuutta.
Miellyttävät, eloisat kuplat tuovat juomaan raikkautta.

Hinta Alkossa

8,99 €

Maa

Etelä-Afrikka

Tuotetyyppi

Kuohuviinit

Makeus/täyteläisyys

Makea

Rypäleet

Sauvignon Blanc,
Chenin Blanc,
Muscat, Shiraz,
Merlot, Pinotage

Sokeripitoisuus

70.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

7.50 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

J. C. Le Roux

Alue / luokitus

Devon Valley,
Stellenbosch

Altian tuotenumero

1014642

Alkon tuotenumero

520867

MEN ESTY S & MAIN E
Suositus pääsiäismenun kirsikkaiselle ruusupavlovalle. Viinin makeus
riittää sopivasti tasapainoiseksi kumppaniksi makealle jälkiruoalle. Viinin
jälkiruokaa myötäilevät makean marjaiset, kuten kirsikkaiset ja
vadelmaiset aromit sointuvat erinomaisesti jälkiruoan makuihin. Viinin
viehkeä kukkaisuus ja rusinaisuus viimeistelevät yhdistelmän. - Vi i n i le h t i 2/ 2018
'Makeaa suutuntumaa ryhdittävät reilut kuplat. Kokonaisuus jättää
makeaa, punaista omenaa muistuttavan jälkivaikutelman.
Sopusuhtainen kokonaisuus.' - Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2017 - opas
TAR IN A
Kuohuviinin rypäleet tulevat Western Capen alueelta ja ne kasvoivat 50–
300 metrin korkeudessa. Kuohuviini on valmistettu sekoituksesta
valkoisia jan punaisia rypälelajikkeita, jotka tuovat siihen juuri oikeassa
suhteessa aromikkuutta, hedelmäisyyttä, ja hapokkuutta, sekä kauniin
värin. Kuohuviini on valmistettu lisäämällä hiilidioksidi valmiiseen viinin.
TU OTTAJ A
J.C. Le Roux on Etelä-Afrikan ensimmäinen viinitalo, joka on keskittynyt
pelkästään kuohuviinien valmistukseen. Viinitalon tyylikkäistä
kuohuviineistä vastaa Elunda Basson, joka on harvoja naispuolisia
viinintekijöitä maailmassa. Viinitalo on tänä päivänä maan johtava
kuohuviinien valmistaja.

