Benjamin Bridge Nova 7
SWEET WINE - SWEET

ENERGIEKE ZOETHEID

De Nova 7 is een zoete wijn met weinig alcohol die enkel te maken is in
het unieke koele maritieme klimaat van Nova Scotia. Het fruit rijpt lang en
ontwikkelt een aromatische intensiteit en smaakdensiteit die doet watertanden. Witte bloemetjes, passievrucht, lychee, meloen, limoen, mango en
groene appel vermengen zich in neus en mond. Heerlijk energieke wijn die
zijn gelijke niet kent. Zoet én spannend!

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Muscat (l’Acadie, Ortega & Geisenheim)

Exotische salades, aziatische
gerechten en fruit desserts

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Mix van bodemstructuren

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

50m

Jancis Robinson: één glas voor alles

De wingerds staan in de Bay of Fundy, de plaats
met de hoogste getijden in de wereld. Het
manueel geoogst fruit wordt geperst en zonder
toevoeging van gisten gevinifieerd. De fermentatie stopt bij 60g/l suiker, hoge zuren en een
laag alcohol gehalte.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL

Nova 7 is an invigorating wine, finding
balance between engaging floral
aromatics and energizing acidity.

FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (6,5%)

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 milderend 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.

