
LE PLAN VERMEERSCH RS COTES DU
RHONE ROUGE

Productnummer 1104/19
Producent -
Land Frankrijk
Gebied Côtes du Rhône
Kleur Rood
Alcohol 13
Restsuiker 1.6
Zuurgraad 62.4
PH Waarde 0
Inhoud 0.75

Ei allergenen Nee
Melk allergenen Nee
Sulfiet allergenen Ja
Gluten allergenen Nee
Gedistilleerd Nee
Biologisch Nee
Type sluiting Stelvin
Aantal per verpakking 6
GTIN product 3760179753097
GTIN verpakking 3760179753103

Let op, dit betreft een offline product! De wijn mag niet online worden
verkocht.

Druivenrassen/Vinificatie
Deze wijn is gemaakt  van 80% Grenache en 20% Syrah. De druiven groeien in de
Rhône vallei op een bodem van klei en kalk. De druiven worden ontsteeld en
gekneusd voordat de gisting plaatsvindt bij een temperatuur van 28°C.

Proefnotitie
Intense granaat rode kleur, met paarse reflecties. Rijk en intens bouquet, met aroma’s
van vers rood fruit, geplette aardbeien, bramen, kersen, vermengd met subtiele
toetsen van vanille en boter. Krokant en stevig smaakpalet, met een mooie fraîcheur,
toetsen van rood fruit, versmolten tannines en een knappe persistentie in de afdronk.

Wijn/Spijs
Een uitstekende wijn om zo heerlijk te drinken, maar ook in combinatie romige
(Franse)kazen en rood vlees gerechten, alsmede klein wild zoals eend, fazant en
parelhoen.

PRODUCENT

Le Plan

<div>De wijnen van LePlan-Vermeersch zijn afkomstig van het Franse wijndomein in de Rhône vallei van
de voormalige Belgische auto coureur Dirk Vermeersch.</div><div><br /></div><div>Het supermoderne
wijnbedrijf is gelegen midden in de 24 hectaren GT ‘Grand Terroir’ wijngaarden in Suze-la-Rousse in het
kleine dorpje ‘Le Grand Bois’ gelegen in de AOC  Côtes du Rhône Villages. Hier maakt de familie
Vermeersch, vader Dirk &amp; moeder Hélène, samen met dochter Ann en haar man Sebastian Barbara de
zeer smaakvolle wijnen van LePlan-Vermeersch.</div><div><br /></div><div>De namen; GP, RS en GT
en labels van de wijnen zijn met een knipoog naar de autosport carrière van Vermeersch.</div>
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