PRODUCT-FICHE
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Champenoise
P&Q Culinair BRUT

TYPE
DRUIF
HERKOMST

VINIFICATIE
BEWARING
UITZICHT

Mousserende wijn maar….
kan wedijveren met de klassieke champagnes!
Uitzonderlijke gunstige prijs/kwaliteitsverhouding.
Müller-Thurgau, Ortega, Chardonnay
Müller-Thurgau, Ortega, Chardonnay,
Regent
100% Belgisch, Hageland
Ijzerzandsteen houdende ondergrond met hoge mineraliteit gelegen op de Zuiderhellingen van
het Hageland (regio Aarschot-Diest-Tienen-Leuven).
In de Middeleeuwen was het Hageland een van de meest gekende wijnstreken met grote faam.
Het Hof van Keizer Karel was een vast afnemer.
Op traditionele wijze volgens de tradionele “méthode Champenoise” waarbij na een eerste
afwerking van de stille wijnen een tweede gisting op de fles gebeurd.
Het productie-proces neemt minimaal een volledig jaar in beslag.
Te verbruiken binnen de 2 jaar.
Licht strogele kleur.
Uitbundige bubbels en mooie aciditeit.
Discrete zoetige aanzet die overgaat in fruit zoals
appels, peer, ananas en zwarte bes.

NEUS
MOND
SUGGESTIES

Champenoise
P&Q Culinair BRUT Rosé

In de mond licht oxidatief met aroma’s van wit
Fruit, groene appel en een lichte mineraliteit.
Zeer aangename smaak en lange afdronk.
Prima aperitief.
Bij tapas en zeevruchten.
Opdienen à 8°-10°C

Elegante rose kleur.
Intense neus.
Fruitig karakter, rood fruit: aardbei,
Framboos en kers.
Smaakt naar rood vruchten, rode en zwarte
bessen. Citrusvruchten.
Prima aperitief.
Past goed bij schaal-en schelpdieren en
Lichte vleessoorten.
Opdienen à 8°-10°C

BAR-B-QUEEN is de afdeling “Catering” van Price & Quality Culinair nv, met zetel te:
George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald | BTW BE 0477.844.764 | RPR Gent, Afdeling Veurne
Voor alle overeenkomsten zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de bestelbon en/of het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben
genomen van de algemene en specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de diensten en producten en die eveneens te aanvaarden.
De algemene voorwaarden kan men steeds opvragen of zelf consulteren op: www.LekkerAanZee.be/algemene voorwaarden.pdf

