
Tawse Winery Cabernet Franc  
‘Redfoot Vineyard’ 2015
RED WINE - POWERFUL | BLACKCURRANT | SPICY 

CABERNET FRANC OP Z’N BEST

Cabernet Franc is een schitterende druif als hij in de juiste omstandigheden 
kan rijpen. Smaakrijpheid moet samengaan met voldoende suikers en zuren. 
En dat is in dit deel van Canada met het temperende Onatario lake het geval. 
Bosbessen, pruimen, zwarte en blauwe bessen met wat toast en een tikje 
zoete vanillegeur. In de mond sappige zachte tannines die het geheel een lift 
geven. Heerlijke finale.

Manuele oogst van rijpe Cabernet Franc 
druiven van de Redfoot wijngaard. Na 5 weken 
fermentatie wordt de wijn geperst en lagert hij 
verder in Franse barriques, deels nieuw en deels 
gebruikte. De wijn wordt pas 20 maanden na de 
oogst gebotteld.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Rundscarpaccio, rood vlees en BBQ

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Cabernet Franc

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Leemhoudende klei en kalksteen

140m

FRAICHEUR

BODY

TANNINE

ZOETHEID

ALCOHOL (13%)

WIJNPROFIEL



WIJN-WEETJES

 • De aromatische witte druiven 
fermenteren in roestvrij staal, de minder 
aromatische Chardonnay belandt in vaten 
van Franse eik.

 • Alle blauwe druiven vergisten in Franse 
eik en krijgen naargelang de soort een 
opvoeding van 12 tot 18 maanden.

 • Tawse Winery verlaagde het 
energieverbruik met 80 % en recycleert 
het eigen afvalwater.

VINETIQ SELECTION

Als je weet dat het team van Tawse ook in 
Bourgogne een wijndomein heeft, waar de 
fameuze Pascal Marchand vinifieert, dan 
weet je dat de kwaliteit gegarandeerd is.

KLASSIEKE WIJN VAN PINOT NOIR EN 

CHARDONNAY

Langzaam breiden we het gamma Canadese 
wijnen uit. En met Tawse hebben we een 
nieuwe biodynamische parel in het gamma. 
Gelegen in het koelere “Niagara Escarpment” 
gaat het team voor klassieke wijnen. Nieuwe 
Wereld in een klassieke stijl. Daar houden we 
van.

“We passen enthousiast en 
overtuigd de biologische en 
biodynamische methodes 

toe op alle aspecten van de 
wijnproductie op ons domein. 

Van het telen van de druiven tot 
het finale product, onze wijn.”

Tawse Winery
CANADA | ONTARIO | NIAGARA PENINSULA


