'La Vie en Rosé-pakket'
Wine in Black
6 essen toprosé van 6 vooraanstaande wijngoederen uit 5
landen. Zomers drinkgenot en verfrissing gegarandeerd!
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Rosé-pakket met internationale sterren
Nog nooit waren roséwijnen zo goed. De Franse ster-wijnmaker en Flying Winemaker Michel Rolland spreekt zelfs van
de wedergeboorte van de roséwijn, als evenknie van de kleuren rood en wit.
Wees er zelf bij met ons La Vie en Rosé-pakket met zes kostelijke roséwijnen. We beginnen met een brutale frisse rosé
Fritz's van Gunderloch. Dan hebben we van Delheim de éérste rosé uit 2017 van 100% pinotage. Nonchalant, luchtig en
easy to drink is de Casal de Ventozela Vinho Verde Rosé uit Portugal. Wereldklasse à la Rosé vindt u bij Tenuta Ulisse,
die 99 punten en de titel 'beste wijn van het jaar' pakte. Een stijlvolle, deftige wijn levert Mas de Cadenet met hun
'Lune Rose' Côtes de Provence 2016, die exclusief bij Wine in Black te verkrijgen is. En last but not least: de
publiekslieveling Xavier Vignon 'Xiraz!' Rosé uit de jaargang 2016, ook exclusief bij ons!

De wijnen
Tenuta Ulisse Merlot Rosato 2016
99 punten en beste wijn van het jaar Luca Maroni - I Migliori Vini Italiani
"Sensations: no Rosé had ever reached before the absolute sensory apexes touched by this wine. First of all, from the
extractive point of view: a rare viscous and powerful consistency, which reminding the Glycerine, wraps its perfect silky
taste. A simply sovereign palatal balance, with the acidity to surround it all, the tannin to give avour, the grape pulp,
all spherically enclosed and exalted in persuasiveness. Then the integrity of the aroma. A note of sap, strawberry, mint
and raspberry, that thanks to its intact native oxidative integrity, with high crystallinity, radiates the fruit and the ower
without a shadow and without an evolutionary note. First of all, a vinicultural masterpiece, then oenological, that
thanks to its maximum and pure universal pleasure, it is stated as an archetype of reference for the entire typology.
Chapeau." - Luca Maroni

Xavier Vignon 'Xiraz!' Rosé 2016
93 punten Wine in Black
De kleur die aan kersen en rozebottel doet denken heeft niets op met de 'lichetr is beter' trend. De kleur duidt op de
rijpe rode druiven die voor deze rosé gebruikt werden. Het boeket mer rode en zwarte bessen, kersen, vlierbes, een
vleugje kruiden en mineralen. In de mond droog met een mooi evenwicht tussen fruit en kruidigheid. De afdronk
bewijst opnieuw de kwaliteit van het jaar!

Gunderloch Fritz's Rosé 2016

90 punten Wine in Black
"De Gunderloch Fritz Rosé 2016 zit bomvol sappig fruit. Je proeft o.a. frambozen, aardbeien, vlierbessen, maar ook een
tikkeltje kruidenaroma’s en watermeloen. Heerrlijk fris! De jne kruidige stijl geeft hem diepgang in de mond. Dankzij
de sappige fruitaroma’s heeft hij een hoge doordrinkfactor. Een soepele rosé met een heerlijk frisse afdronk. Perfect
partywijntje!"

Delheim Pinotage Rosé 2017
90 punten Wine in Black
"Delheim maakt nu al meer dan 40 jaar een Pinotage Rosé. Met de jaargang 2017 bewijst Delheim weer dat deze roze
parel een uithangbordje voor Zuid-Afrikaanse rosé is geworden. De kleur is fris zalmroze. Het bouquet: aroma's van
frambozen, aardbeien en granaatappel met een vleugje bloemengeuren. In de mond is hij pakkend met een levendig
karakter en heeft hij een jne zurenbalans. De lange afdronk heeft een fris en fruitig karakter."

Mas de Cadenet 'Lune Rose' Côtes de Provence 2016
92 punten Wine in Black
"Lune Rose ofwel Lune des Fraises (aardbeienmaan) is in het zuiden van Frankrijk soms te zien in heerlijk warme
nachten als men graag op het strand zit... Met een Côtes de Provence Rosé in zijn glas! De wijn schittert prachtig
zalmroze in het glas. Het jne, verbazingwekkend veelzijdige bouquet verlokt met exotisch fruit (lychee, papaja),
citrus (pompelmoes), steenvrucht (perzik) en een vleugje kruiden uit de Provence. In de mond heerlijk elegant, heel
zacht wijnzuur, mooie, decente vrucht, veel frisheid en een zachte maar toch levendige afdronk."

Casal de Ventozela Vinho Verde Espadeiro Rosé 2016
91 punten Wine in Black
De Casal de Ventozela Vinho Verde Espadeiro Rosé 2016 heeft in het glas een jne zachtroze kleur. Het boeket is
animerend met wilde aardbeien, frambozen en bramen met lichte orale accenten. In de mond is hij verbluend goed
gestructureerd, heerlijk fris, met opnieuw bessen, easy to drink en voorzien van een afdronk die een glimlach op uw
gezicht tovert.

