Benjamin Bridge
Icewine ‘Borealis’ 2015
SWEET WINE - SWEET
EDELZOET UIT DE BAY OF FUNDY

De Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada heeft een koel, maritiem klimaat,
de ideale omstandigheden om heerlijke moelleux wijn te maken. Deze diep
gouden zoeterik heeft uitgesproken aroma’s van rijpe perziken, gedroogde
abrikozen en wat limoen. In de mond één en al spanning, textuur en concentratie met uitgesproken zuren die het zoet in toom houden. Edelzoet dat je sip
per sip degusteert na een heerlijke maaltijd.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Vidal

Fruitige desserts en harde kazen

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Mix van bodemstructuren

8 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

50m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Vidal behoudt haar zuren en bouwt voldoende
suikers op om er top zoete wijnen van te maken.
Deze Icewine wordt bij -7°C geplukt en meteen
geperst waardoor de suikers geconcentreerd
zijn. Op die manier wordt een restsuiker van
180g bekomen.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2030

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (9%)

Benjamin Bridge
CANADA | NOVA SCOTIA
GEEN KERSTBOMEN, MAAR WIJN UIT NOVA
SCOTIA

Benjamin Bridge in Nova Scotia, een schiereiland in de Atlantische Oceaan in het oosten
van Canada, koos niet voor kerstbomen of
kreeft maar voor wijnbouw. Dit familiebedrijf is
dé referentie voor mousserende wijnen in de
regio en houdt er een stevig groeitempo op na.
Sinds 1999 bracht het domein z’n areaal van 30
naar 70 hectare en zijn ze vastbesloten om te
blijven groeien, zonder toegevingen te doen
aan kwaliteit.

“We investeren alleen in nieuwe
technologie of apparatuur als
niet alleen de efficiëntie maar
ook de kwaliteit van onze wijnen
ten goede komt en het typische
terroir van Nova Scotia nog
versterkt.”

WIJN-WEETJES

•

Wijnmaker Deslauriers gebruikt als
geen ander het microklimaat op het
schiereiland.

•

De cool climate-omstandigheden
beperken de opbrengst, maar wat een
expressie van smaken!

•

Het milderende effect van de Fundy-baai
draagt bij aan de heerlijke kwaliteit.

VINETIQ SELECTION

Benjamin Bridge ligt in de Gaspereau Valley
in Nova Scotia, Canada. En daar wordt dus
hemelse ‘sparkling’ gemaakt. Traditionele
methode en vakmanschap maken dit tot één
van de meest unieke en beste ‘sparklings’ ter
wereld. Bold statement? Proef vooral zelf.

