Le Rive
A-MORS Rosé
Veneto IGT

Den Lille Importør
med de store vine

Le Rive
Vinproducent fra Friuli-Venezia
I vinregionen Friuli, som ligger i den nordlige del af Italien, producerer
man nogle af de bedste hvidvine, der findes i Italien
Vingården Le Rive er et meget tydeligt bevis på det, man producerer
både hvid-, rosé- og rødvin og ikke mindst masser af mousserende
vine, Prosecco, Cuvee og Rosé Spumante.
Le Rive, drives i dag af Gino Bonato og hans 2 sønner Luigi og
Andrea, og for dem alle gælder det kvalitet, kvalitet, og passion for
deres druer og slut resultatet i flaskerne.
Druerne til denne skønne rosévin, er Cabernet Volos, efter høst
kommer druerne i ståltanke, hvor de ligger mellem 12 og 36 dage ved
10-12 gr. For at få så meget smag som mulig af de typiske aromaer ud
af skindet, efterfølgende fjernes skindet og mosten gærer ca 15 dage
ved 16 gr med særlig udvalgt gær. Når gæringen er overstået får
vinen nogle måneder på ståltank før den kommer på flaske.

Producent:

Le Rive

Druer:

Cabernet Volos

Oprindelse:

Treviso - Veneto

Vinen er nu klar og står med sin flotte bløde pink farve. Bouquet'en er
aromatisk, delikat, halvtør og med god fylde. Munden fyldes af en fin
fyldig afbalanceret, aromatisk halvtør smag. Vin har fine noter af
brombær, hindbær og vilde jordbær, og ikke mindst duften af
blomster, roser og vilde hvide blomster
Vinen kan sagtens drikkes nu, eller lad den ligge 4 - 5 år endnu.

Alkohol:

12,5 %

Vinen vil være et godt bud som ledsager til østers og alle forretter med
fisk, herunder alle slags Carpaccio, samt let antipasti eller blot som et
glas hyggevin.
Drik den af medium glas, og server den ved 6-10 gr°C
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