FRANKRIJK - LANGUEDOC

Monsieur et Mademoiselle
2019 Mlle Fifi et Mr. Marcel
Cinsault et Grenache

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Mooie schitterende lichte rosé kleur van rozenblaadjes. Heerlijk
aromatische neus met veel framboos, een vleugje aardbei en hints van
bloesem. In de mond is hij intens verfrissend en etaleert hij een
opmerkelijk evenwicht. Drink deze rosé zo veel mogelijk ten einde
optimaal van zijn charmes te genieten.
Klimaat:
Provencaals mediterraan klimaat met constante invloed van de Middellandse zee
en de verschillende winden. Warme droge zomers en zachte winters met
voldoende neerslag. Hier vindt Cinsault het ideale klimaat om tot de beste
roséwijnen van Frankrijk te behoren.

Ondergrond:
Kleiachtige bodem met veel rotsstructuur.

Vinificatie:
Na korte inwerking van de schil tijdens de temperatuur gecontroleerde gisting
(Kleur onttrekken) krijgt de wijn dezelfde vinificatie als een klassieke witte wijn.
Lage temperatuur om ten volle de fraîcheur te behouden.

MONSIEUR ET MADEMOISELLE
Het gamma "Fifi et Marcel" werd door de mensen van het gerenommeerde
Château Fonbadet in het leven geroepen teneinde enkele van Frankrijks meest
klassieke druiven aan te kunnen bieden aan een betaalbare prijs en met een
absolute voorkeur voor kwaliteit. Als aangewezen regio kwamen ze dan al snel op
2 wijngebieden uit. Côtes de Gascogne voor de witte wijnen en de Languedoc
voor de rode wijnen. Door de combinatie van ondergrond en klimaat kunnen ze
bij hun witte wijnen een lekker fruitig karakter combineren met veel minerale en
frisse tonen en voor de rode wijnen een mooie concentratie aan een verleidelijke,
zwoele en smakelijke stijl. Hierbij wordt de jarenlange ervaring van een TopChâteau in Bordeaux gekoppeld aan streken met veel potentieel, waar vroeger
vooral aan massaproductie werd gedaan maar waar mits de nodige aandacht en
kennis kwalitatief ook interessante doelstellingen kunnen worden bereikt. De
wijnen geven een smakelijke weergave van wat allemaal mogelijk is met deze
klassiekers van Franse druiven. Bovendien wordt deze Franse eigenheid nog eens
benadrukt door het frivole en in historiek verweven karakter van de
respectievelijke labels. Monsieur en Mademoiselle doen u direct verlangen naar
het gekende "Leven als God in Frankrijk"-gevoel en brengen u in geen moment in
vakantiemodus.
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