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Beskrivning
Prissänkt från 109 kr!
Doften i Palais du Circus Organic är medelstor och lockande med inslag av söta
björnbär, körsbär, sötlakrits samt en liten fläkt av örter. Vinet är fylligt med fin fruktighet
och mjuka behagliga tanniner. I eftersmaken som har bra längd finner man björnbär,
körsbär, sötlakrits och färska örtkryddor.

Rekommendation
Utmärkt god att dricka som den är tillsammans med en god bok eller goda vänner. Är
även en utmärkt följeslagare till medelkraftiga och kraftigare kötträtter samt utvalda
ostar. Varför inte en vildsvinskotlett med björnbärssås och rotfruktsgratäng?

Produktion
Palais du Circus är ett ekologiskt vin från två byar i södra Rhônedalen som 2016 fick
statusen att sälja sina viner under appellationen Côte de Rhône Villages. byarna ligger
ganska nära varandra mellan städerna Grignan och Orange. 50% av druvorna
kommer från byn Sainte Cécile les Vignes och den andra hälften från byn Souze-laRousse. Detta ekologiska vin jäser och lagras i rostfria ståltankar.

Kul att veta
Produkttyp: Rött vin Volym: 750 ml
Alkoholhalt: 14 %
Druva:
Grenache 52% Syrah 39% Mourvedre 8%
Viogner 1%
Producent/varumärke: Palais du Circus
Förpackning: Flaska 750 ml
Förslutning: Skruvkork
Sockerhalt: 2,09 gram/liter
Ekologisk: Ja
Låg sockerhalt: Ja
Prissänkt: Ja
Veganvänlig: Ja

Palais de Circus Organic är ett vin som inspirerats av cirkusens magi. Den unika
känslan när man överrumplas av spänning och glädje över konsterna som framförs på
manegen. De ekologiska druvorna i Palais de Circus speglar det genuina. Vinets
smakrikedom kombinerad både med elegans och nyansrikedom står för
mångsidigheten, där vinets palett tillfredsställer både finsmakaren såsom novisen. Det
djärva och kittlande är den lilla dosen av den aromatiska druvan Viognier som lyfter
frukten i vinet och ger en lätt parfymerad fläkt.
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