Riesling 'Kungfu Girl'
2018
Charles Smith - Charles
Smith Wines
Riesling cult uit de staat Washington! Ook
jaargang 2018 van de 'Kungfu Girl' van
rockster Charles Smith, die al twee keer werd
verkozen tot 'Winemaker of the Year', is de
belichaming van een verfrissende Pacifische
witte wijn!
Wijnsoort
Wijngoed

witte wijn
Charles Smith Charles Smith Wines

Regio

Washington State

Druivensoort

riesling

Smaak

droog

Serveertemperatuur

8-10°C

Alcoholpercentage

12 %

Rijpingspotentieel

tot 2023

Opvoeding

Roestvrijstalen tank

Liter

0,75

Wat zeggen de experts?
Robert Parker's Wine Advocate over het wijngoed
"These latest releases from Charles Smith check in at the top of the pyramid and are flat out
incredible wines that I wish every reader could taste. Readers should also check out the new
label, Wines of Substance, which are also included in this report. Going forward, the K
Vintners label will be for the Rhone inspired blends, and all Bordeaux blends will be moved to
the Wines of Substance label." - Jeb Dunnuck

Wine in Black score: 92 punten
Echte riesling nerds weten al lang dat een kijkje overzee de moeite waard is. Zowel in het
Australische Clare Valley als in de VS worden rieslings geproduceerd, die meedoen aan de
top! Vooral Washington State is een perfecte omgeving voor de riesling-druif.
Niemand minder dan Ernie Loosen, een cultwijnmaker uit de Moezel, zag dit al vroeg en
produceerde één van de eerste internationaal succesvolle rieslings uit de Nieuwe Wereld,

genaamd 'Eroica'. Wijnmaker-rockster Charles Smith kan dit ook en laat 't zien met zijn
cultwijn Kung Fu Girl, een rieslingicoon in het Pacifische westen van de VS.

Proefnotitie
De karakteristieke groen-gele kleur van jaargang 2018 schittert onweerstaanbaar in het glas.
Het bouquet toont het hele palet van een riesling die met gepassioneerde zorg is ontwikkeld:
stralende frisheid, fijne fruitige aroma's met perzik, abrikoos en passievrucht en fascinerende
hints van pittige mineraliteit en een overduidelijke variëteit aan druivensoorten. Elegant in de
mond, extreem gedifferentieerde, voorbeeldige balans tussen wijnzuur, fruitsmaken en een
bijna Scandinavische, koele mineraliteit. In de weerkaatsing smelten alle componenten samen
tot een indrukwekkende afscheidsgroet.

Past perfect bij
Pittige Chinese en Thaise gerechten met veel gember en chili zijn de perfecte keuze!

Wijngoed
K Vinters ligt in Walla Walla in de staat Washington, ongeveer 260 mijl ten zuidoosten van
Seattle, niet ver van de grens met Oregon. K Vinters hoort bij het imperium van het
bekroonde enfant terrible van de Amerikaanse wijn-scene, Charles Smith, die met zijn in 1999
opgerichte start-up 'Wines of Substance’ in korte tijd de drijvende kracht is geworden achter
de wijnproductie in de Columbia-Valley. De voormalig rockband-manager heeft met zijn altijd
fantastische wijnen de harten van een hele generatie wijnliefhebbers veroverd.

De wijn
Charles Smith Riesling 'Kung Fu Girl' 2018 komt uit de Evergreen Vineyard in het nog jonge
productiegebied Ancient Lakes in de Noord-Columbia Valley. De wijnstokken bloeien hier op
rotsachtige ijstijd-sediment, die hoofdzakelijk bestaan uit kalksteen en basalt. De wijngaard is
in 1998 opgericht. Onmiddellijk na de oogst werden de druiven gekneusd. De most werd
gefermenteerd bij een lage temperatuur in roestvrij staal.

