Tawse Winery Riesling ‘Quarry Road
Estate Vineyard’ 2017
WHITE WINE - SEMI-SWEET
DESTINED TO IMPRESS

Een heerlijke Riesling met een tikje restsuiker die impressioneert. In de neus
vinden we groene appel, wat honingbloesem en tropische fruit. In de mond
valt meteen de mooie zuur-zoet balans op met limoen, mandarijn en toetsen
van honing. Lange zinderende finale met veel frivoliteit en energie. Dit
fruitbommetje snakt ernaar gedronken te worden.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT

TIPS OM TE GENIETEN

ASSEMBL AGE

FOOD PAIRING

Riesling

Aziatische keuken en spicy salades

BODEM

SERVEERTEMPERATUUR

Leemhoudende klei en kalksteen

7 - 10°C

HOOGTE WIJNGAARD

WIJNGL AS

140m

Jancis Robinson: één glas voor alles

Manuele oogst van rijpe Riesling druiven van
de kalkrijke Quarry Road wijngaard. Na een
spontane fermentatie stopt het gisten bij een
suikergehalte van 26g/l en een alcoholgehalte
van 10,5%. Na een korte rusttijd op RVS vaten
wordt hij gebotteld.

BEWAARPOTENTIEEL

Kan je best drinken voor: 2023

WIJNPROFIEL
FRAICHEUR
BODY
TANNINE
ZOETHEID
ALCOHOL (10,5%)

Tawse Winery
CANADA | ONTARIO | NIAGARA PENINSUL A
KL ASSIEKE 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.”

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.

