Stratus Vineyards
Charles Baker Riesling 2016
WHITE WINE - CRISP | AROMATIC
TEXTBOOK RIESLING

Een “textbook” Riesling uit Ontario, Canada. De neus in het glas en hop, daar
heb je de typische Riesling aroma’s van citrus, groene appel, wat steenfruit en
florale toetsen. Het mondgevoel is strak met veel fruit, sappige zuren en een
vederlichte textuur. Het lagere alcoholgehalte en de fraîcheur zorgen ervoor
dat je pallet niet vermoeid wordt.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Riesling

Aperitief, oosterse keuken en salades

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Klei en leem op kalksteen

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

90m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst van gezonde, rijpe druiven
met een laag suikergehalte. Dat resulteert in
een lager alcoholgehalte mét de typische
Rieslingaroma’s. Na het persen en fermenteren
op lage temperatuur worden de wijnen enkele
maanden op tank gehouden.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2024

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (10,6%)

Stratus Vineyards
CANADA | ONTARIO | NIAGARA PENINSUL A
TOVEREN MET DRUIVENRASSEN EN
RESERVEWIJNEN

Intimiderend en verleidelijk in één; de ultramoderne én ecologische architectuur van
Stratus laat niemand onberoerd. Wijnmaker
Jean-Laurent Groux tovert met cépages en
reservewijnen en slaagt er jaar na jaar in om tot
fantastische wijnen te komen die uitblinken in
subtiele gelaagdheid, rijkelijke complexiteit en
consistentie.

“Zon. Ligging. Bodem. Druiven.
En mensen die volop kwaliteit
nastreven. Alles bij elkaar een
uitgelezen plek om heerlijke,
interessante wijn te maken.”

WIJN-WEETJES

•

Bij Jean-Laurent Groux spreken traditie en
toekomst elkaar niet tegen.

•

De vele druivenrassen zorgen voor extra
opties in de assemblage van de wijn.

•

Wijn verplaatsen met pompen gebeurt
hier niet, alleen de zwaartekracht telt.

VINETIQ SELECTION

Stratus Vineyards is, net als hun kenmerkende assemblagewijnen, een samenstelling
- een geheel dat groter is dan de som van
de delen. De symbiose tussen wijngaard,
ambacht en architectuur creëert wijnen en
ervaringen die echt gedenkwaardig zijn.

