Casal Garcia Rose
Puolikuiva roseviini Portugalista, jossa aistii mansikan ja vadelman
aromeja. Neljä tähteä Viinilehden Vuoden 2018 Parhaat Roséviinit tastingissä ja valittu myös kesän 2019 TOP 3 roseviiniksi! Todellinen
löytö!

TAR J OILU EH D OTU S
Aperitiiviksi, kevyiden ruokien, salaattien tai merellisten alkupalojen
kanssa. Tarjoile 8 - 10 asteisena.
VÄR I
Vaaleanpunainen
TU OK SU
Tuore ja herkullisen hedelmäinen tuoksu, josta löytyy runsaasti
vadelmaa ja mansikkaa.
MAK U
Puolikuiva, raikas, hapokas ja hedelmäinen.
MEN ESTY S & MAIN E
Neljä tähteä (=Harmoninen, laadultaan erinomainen / Löytö) Viinilehden
Vuoden 2018 parhaat Rosé viinit -tastingissä: "Voimakkaan kirsikkainen
tuoksu on makean mausteinen, helposti lähestyttävä, paahteinen ja
rehevän avoin. Puhdaspiirteinen, lähes kuiva maku seuraa aromeiltaan
kirsikkaista tuoksua. Lievä pirskahtelevuus tuo viiniin eloisuutta ja
pirteyttä. Kokonaisuus jättää aromaattisen, omaperäisen, pitkän
jälkivaikutelman. Aperitiivi sekä kesäiset kasvisruoat." Viinilehti valitsi
Casal Garcia Rosén myös 2019 TOP 3 parhaaksi roseviiniksi!
"Puhdaspiirteinen ja lähes kuiva maku seuraa aromeiltaan tuntuvan
herukkaista ja kirsikkaista tuoksua. Lievä pirskahtelevuus tuo viiniin
eloisuutta ja korostaa raikasta hapokkuutta. Viini jättää aromaattisen ja
pitkän jälkivaikutelman." - Vi i n i le h t i
Blue-Gold Award Top 100 Wines - Sy dn e y In t e rn at i on al W i n e
Com pe t i t i on - 2012
TAR IN A
Casal Garcia Rose on valmistettu Vinho Verden rypälelajikkeista, joiden
joukkoon on lisätty myös tummia rypälelajikkeita kauniin
vaaleanpunaisen värin ja vadelmaisten aromien saamiseksi.
TU OTTAJ A
Vuonna 1870 perustettu Aveleda on
Pohjoisessa Portugalissa toimiva
perheyritys. Sen lippulaivatuote Casal
Garcia on ollut markkinoilla jo 80 vuotta, ja
on nykyään Portugalin myydyin vinho verde
-viini. Ylpeys perinteistä ja omista viineistä
näkyy talon filosofiassa: Aveleda pyrkii
olemaan tunnettu erinomaisesta
laadustaan, esimerkillisen eettisistä
toimintatavoistaan ja aidosta intohimosta

Hinta Alkossa

8,99 €

Maa

Portugali

Tuotetyyppi

Roseeviinit

Makeus/täyteläisyys

Puolikuiva

Rypäleet

Vinhão
Azal
Borracal

Sokeripitoisuus

12.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

9.50 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Kierrekorkki

Tuottaja

Aveleda

Alue / luokitus

DOC Vinho Verde

Altian tuotenumero

1011454

Alkon tuotenumero

946107

viiniä kohtaan.

