Domaine Raissac – Pinot Noir / Merlot
Langwedocja FRANCJA
czerwone wytrawne

Château Raissac - wraz z okalającymi go 80ha winnic to wyjątkowa
posiadłość będąca domem rodziny Viennet od 1828 roku. Obecnie Gustave
Viennet i jego żona kontynuują ponad dwuwiekową rodzinną tradycję.
Château Raissac był domem dla sztuki i artystów kilku pokoleń. Christine i
Jean Viennet przekazali Château całą swoją twórczą energię. Christine
znana artystka ceramiki założyła tu muzeum ceramiki, a Jean, malarz o
niesamowitej fantazji, zaprasza do odkrywania jego malowideł w Château.
Château Raissac łączy pasję do wina i sztuki.

Szczepy:
Pinot Noir 30%, Merlot 70%
IGP Pays d’Oc
Winnica
gleby: aluwiane,
Wiek winnic: 15 lat
Średnia wydajność: 60 hl/ha
Charakterystyka wina
- Alkohol: 13,00 %

- Cukier resztkowy: 1 g/l

Wini$kacja
Wini*kacja oddzielna dla każdego szczepu. Maceracja krótka dla
podkreślenia miękkich tanin.
kolor: ciemna, czerwona barwa
bukiet: przyjemny bukiet czerwonych jagód
smak: w ustach delikatne, mięsiste, krągłe i rześkie z pikantną nutą
serwowanie: 16-17°C, doskonale pasuje do jagnięciny, potraw z grilla,
sałatek i pikantnych dań

WINO Piotr Gonciarz ul. Piątkowska 161; 60-650 Poznań#
www.winopg.pl

Domaine Raissac – Chardonnay / Vermentino
Langwedocja FRANCJA
białe wytrawne

Château Raissac - wraz z okalającymi go 80ha winnic to wyjątkowa
posiadłość będąca domem rodziny Viennet od 1828 roku. Obecnie Gustave
Viennet i jego żona kontynuują ponad dwuwiekową rodzinną tradycję.
Château Raissac był domem dla sztuki i artystów kilku pokoleń. Christine i
Jean Viennet przekazali Château całą swoją twórczą energię. Christine
znana artystka ceramiki założyła tu muzeum ceramiki, a Jean, malarz o
niesamowitej fantazji, zaprasza do odkrywania jego malowideł w Château.
Château Raissac łączy pasję do wina i sztuki.
Szczepy:
Vermentino 70%, Chardonnay 30%
IGP Pays d’Oc
Winnica
gleby: aluwiane,
Wiek winnic: 20 lat
Średnia wydajność: 60 hl/ha
Charakterystyka wina
- Alkohol: 13,00 %
- Cukier resztkowy: 3 g/l
Wini$kacja
Wini*kacja oddzielna dla każdego szczepu. Maceracja w niskiej
temperaturze.
kolor: jasnożółta barwa ze srebrnymi re+eksami
bukiet: przyjemny delikatny bukiet z cytrusową nutą
smak: w samku żywe i mineralne z nuta grapefruit’a, delikatne o
niskiej kwasowości
serwowanie: 6-8° C, w naturalny sposób towarzyszy owocom morza
(skorupiaki i ryby) i tradycyjnym daniom kuchni śródziemnomorskiej.
Doskonale nadaje się do picia bez jedzenia.
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