
Abbotts & Delaunay  
Cabernet Sauvignon 2018
RED WINE - SMOOTH | POWERFUL | BLACKCURRANT 

CABERNET OP Z’N BEST

Dit is een typische Cabernet Sauvignon met brede schouders zonder in te 
boeten op drinkplezier. In de neus vinden we zwarte bessen, bosaardbeien, 
wat munt en groene paprika en een lichte toast. Het mondgevoel is zijde-
zacht en de tannines rijp. Mooie complexiteit en wat een lengte voor deze 
prijs. Fruit én typiciteit in het glas, daar staat deze wijn voor!

Nice dark red robe. aroma’s of 
blackcurrant, strawberry, green 
pepper, mint, honey, cedar, nut. 

Elegant, complex and long. Decanter 
2019 Bronze Medal.

De druiven worden ontsteeld en licht gekneusd. 
Voor de fermentatie start macereert de most op 
lagere temperatuur. Ook na de fermentatie blijft 
de wijn nog even in contact met de schillen. 10% 
van de wijn wordt opgevoed in barriques.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

FOOD PAIRING

Rood vlees, charcuterie en stoof- 
potjes

SERVEERTEMPERATUUR

16 - 20°C

WIJNGLAS

Jancis Robinson: één glas voor alles

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

Cabernet Sauvignon

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Klei, leem en zand

100m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13,5%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • Laurent Delaunay is de vijfde generatie 
van een Bourgondische wijnfamilie

 • Het wijnhuis van Abbotts heeft roots in de 
19e eeuw

 • De wijnen van het huis wonnen al heel 
wat prestigieuze awards

VINETIQ SELECTION

Laurent Delaunnay trok als visionair naar 
Zuid-Frankrijk, waar hij op grote schaal 
chardonnay en pinot noir is gaan maken. 
Dat aanbod heeft hij uitgebreid met flink wat 
monocépage-wijnen. Hierdoor hebben wij 
nu toegang tot topwijnen uit het zuiden.

DE LANGUEDOC OP ZIJN BEST ALS 

WIJNGEBIED

Enkele jaren geleden kocht wijnkenner Laurent 
Delaunay het wijnhuis Abbotts over van het 
gelijknamige echtpaar. Hij voegde er naar 
Franse gewoonte zijn eigen achternaam aan 
toe en verscherpte meteen de ambitie: Abbotts 
& Delaunay zou meer dan ooit geassocieerd 
worden met Languedoc-wijnen die elegantie, 
diepte en balans verenigen. Niet moeilijk, als 
je weet dat de wijnstokken van de wijngaard 
gedijen in ronkende regio’s als Limoux, 
Corbières en Faugères.

“Zowel de mensen als de wijnen 
van de Languedoc-Roussillon 
hebben een robuust en sterk 
karakter. Ik ben het aan mijn 

Bourgondische roots verplicht 
aan dat karakter eer te doen.”

Abbotts & Delaunay
FRANKRIJK | LANGUEDOC - ROUSILLON  


