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Alle priser er ekskl. moms

Pearl Valley White
Her er en frisk og eksotisk hvidvin med en flot fylde,
balance og masser af karakter. Nyd den afkølet til
næsten hvad som helst. 

Området og producenten: 
Vinregionen Western Cape i Sydafrika huser blandt
andet de kendte vinområder Franschhoek Valley,
Constantia Valley og Stellenbosch, der i dag lægger
marker til nogle af de absolut bedste vine fra Sydafrika.
Klimaet i Western Cape byder på store
temperaturudsving og en vekslen mellem regnfyldte og
solrige dage. Dette er med til at sikre druer, der har
kæmpet for føden og dermed byder på masser af saft
og kraft. Landskabet i området er præget af
bjergkæder, der er med til at sikre optimale forhold til
vindyrkning. Bjergkædernes skråninger og dermed
solpåvirkning og den stenfyldte jord sikrer vine med
høj intensitet og masser af power. 

Vinen: 
Pearl Valley White er hovedsageligt fremstillet på den
klassiske og karakteristiske sydafrikanske drue Chenin
Blanc, heri er iblandet en anelse Colombard- og
Chardonnaydruer for at skabe en fuldendt vin. Alle
druerne er høstet i vinregionen Western Cape, der
lægger vinmarker til flere af Sydafrikas bedste vine.
Druerne til denne hvidvin er særligt udvalgt af vores
vineksperter, og sammensat efter alle kunstens regler
for at skabe en harmonisk og koncentreret vin i super
høj kvalitet. 

I glasset: 
Pearl Valley White fremstår med en smuk strågul,
næsten gylden farve i glasset, med fine grønne strøg. I
duften mødes man af fersken, stikkelsbær,
grapefrugter og ikke mindst citrus. I smagen går
mange af noterne fra duften igen, og vinen opleves
frisk og halvtør med et tydeligt eksotisk udtryk og en
flot balance. 

Server denne herlige hvidvin til hvid fisk, salater og
skaldyr. 

Serveringstemperatur: 6-8 grader.

Smagsbarometer
KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 0622035
Varetype: Hvidvin
Indhold: 75 Cl
Alkohol: 12.5 %
Land: Sydafrika
Område: Western Cape, 
Druer: Chenin Blanc,

Colombard,
Chardonnay

Skruelåg: Ja

Antal pr. kasse: 6
Antal pr. palle: 0
Antal pr. lag på
palle:

0

EAN-nummer
stk. (fl. eller
BIB):
EAN-nummer
kasse:
Vægt pr. stk.: 0 kg
Vægt pr. kasse: 0 kg
Mål kasse,
LxBxH:

0x0x0

 

http://www.oskar-davidsen.dk/default.aspx?id=563&text=Sydafrika
http://www.oskar-davidsen.dk/default.aspx?id=563&text=Western%20Cape

