MAYACAMAS CABERNET SAUVIGNON 2015
Art. nr MY1 406
Pris 2.665 kr
Storlek 1 5 00 ml
Producent May acama Viney ards
Ursprung Napa Valley , USA
Varukategori Röda v iner

Förslutning Naturkork
Druvor Cabernet Sauv ignon 1 00%
Alkoholhalt 1 3,5 %
Sortiment Priv atimport

Karaktär Komplex, fruktig, något utv ecklad smak med fatkaraktär, inslag av sv arta
v inbär, ceder, plommon, mineral, mörka körsbär, kakao och kaffe. Vinet är
medelfy lligt med en my cket v älbalanserad struktur och fokus.
Lagring Vinet har legat 32 månader på neutrala ekfat och har sedan legat 1 2
månader på flaska. Vinet kommer att utv ecklas v äl och håller i många år framöv er –
om du kan v änta!
Passar till Serv eras v id cirka 1 8°C till rätter av mörkt kött.
Information 97 poäng Vinous 96 poäng Wine Spectator 94 poäng James Suckling

Om producenten
Napa Valleys juvel
May acama Viney ards ligger precis intill bergen som delar Napa Valley från Sonoma.
Här frodas dry gt femtio hektar av v ingårdar, planterade längs bergsidor som sträcker
sig runt tv å tusen meter öv er hav et. Det finns my cket som skiljer May acama från
andra v ingårdar i området men starkast ly ser nog egendomens unika läge och dess
gedigna historia som tar oss ända tillbaka till 1 889.
Vinhuset beskriv s som Napa Valley s juv el. Med ambition och kunskap djupt rotad i
kalifornisk v inmakarhistorik tillv erkas genuina, klassiska v iner som ty dligt speglar
sitt ursprung. May acama Viney ards har hy llats av en uppsjö v inskribenter, det talas
om v iner från en unik terroir som ger elegans, stringens, kraft och struktur. Fokus ligger på druv orna Chardonnay ,
Cabernet Sauv ignon och Merlot.
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