ZUID-AFRIKA - KAAPSTAD

Meerendal Wine Estate
2019 Durbanville
Sauvignon Blanc

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Uitbundig tropische neus met hints van groene peper en fynbos
(Begroeiing die te vergelijken valt met de befaamde garrigue in ZuidFrankrijk). Een verfrissende mineraliteit kenmerkt de levendige smaak.
Noties van pompelmoes, kruisbes en groene appel. Da afdronk is lekker
krokant en vooral heerlijk lekker. Top-sauvignon!
Klimaat:
Mediterraan klimaat met warme droge zomers en een unieke combinatie van
verfrissende winden uit de Atlantische Oceaan en de omliggende bergen. Koude
winters met voldoende regen. Wijngaarden zonder irrigatie! (Naar Franse traditie)

Ondergrond:
Tukulu.Typische grondsoort met een hoog graniet- en kleigehalte. Goede
waterhuishouding

Vinificatie:
Druiven worden zo koud mogelijk geplukt met de hand. Afkomstig van 2
verschillende wijngaarden. (Fruit en structuur) Minstens 6 uur contact met de schil
waarna koude fermentatie gedurende 14 dagen. Hierop blijft de wijn nog 2
maanden op zijn Lie liggen om meer smaak te onttrekken.

MEERENDAL WINE ESTATE
Het ontstaan van Meerendal dateert reeds van 1714. Het is dan ook een van de
Pioniers op wijngebied in Zuid-Afrika. Het is gezegend met een van de beste
terroirs van Zuid-Afrika en kan genieten van een mediterraan klimaat met
welgekome verkoeling uit de stille oceaan en de majestueuze 'Boland Mountains'.
Sinds 1998 is Liza Goodwin de wijnmaker en keldermeester. Zij bracht het domein
naar (nog) een hoger niveau en maakt van elke wijn een niet te missen parel voor
elke rechtgeaarde wijnliefhebber. Tegenwoordig is het dan ook een van de
absolute topdomeinen van Zuid-Afrika. Haar overtuiging en doel vat ze als volgt
samen: 'Making superior wines, representing the region, with a willingness to work
with nature rather than against her.' Het zicht van op het domein is buitengewoon
prachtig! Meerendal beperkt zich dan ook niet enkel tot de wijn maar herbergt
ook een luxehotel en een toprestaurant én engageert zich bovendien ook volop
om Zuid-Afrikaanse kunstenaars een podium te bieden. Kortom als u Zuid-Afrika
beter wil leren kennen is Meerendal een onvermijdelijke must in uw
ontdekkingsreis!
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