Valle Andino Varietal Chardonnay
100% Chardonnay. Deze wijn heeft een aantrekkelijke heldergele
kleur. De wijn combineert het aroma van rijpe peer met die van
verse ananas en een vleugje boter. Er valt ook een subtiele toon
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van vanille en eikenhout te ontwaren. Een hele toegankelijke wijn,
die goed te drinken is bij zee fruit of als aperitief. Ideaal te drinken
op 7°C - 8°C.

Valle Andino Varietal Merlot Rosé
100% Merlot. Deze wijn heeft een heldere roze kleur. De aroma’s

Varietal wijnen zijn toegankelijke kwaliteitswijnen die gemakkelijk
drinkbaar zijn door de fruitige aroma’s. Complexiteit: medium.

Verkoopprijs = (winkelprijs)

€ 47,50

doen denken aan verse rode vruchten en witte bloemen. Deze wijn
combineert de body en de structuur van een rode wijn met het
lichte en frisse aroma van een witte wijn. Ideale temperatuur om te
drinken: 10-12 °C

Valle Andino Varietal Cabernet Sauvignon

De wijn wordt per doos van 6
flessen aangeboden.
Te kiezen uit
Varietal Chardonnay (wit)
Varietal Merlot Rosé (rosé)
Varietal Cabernet Sauvignon (rood)
Varietal Carmenère (rood)

100% Cabernet Sauvignon. Een wijn met een schitterende
robijnrode kleur die tegelijkertijd erg fruitig en fris is. De aroma’s
zijn duidelijk die van aardbeien en pruimen. In de mond komen
er delicate tonen van tabak, chocolade en eikenhout vrij. Deze
Cabernet Sauvignon is goed gebalanceerd, heeft een goede
structuur en een medium body. Ideaal voor rood vlees. Te
drinken bij 16-18 °C.

Valle Andino Varietal Carmenère
De Carmenère heeft een intens dieprode kleur met een paarse
gloed. De wijn heeft een complex, maar gebalanceerd karakter
met aroma’s van vijgen en rijp zwart fruit in combinatie met
koffie, kruiden en rokerige tonen. Deze volle wijn geeft een
zijdezachte afdronk.

Valle Andino

Prettige Feestdagen en een
voorspoedig 2018

Het wijngoed van Valle Andino
Het wijngoed van Valle Andino (Spaans voor “Andes Vallei”) is gelegen in het hart
van de Maule Valley op 140 km ten zuiden van de hoofdstad Santiago en ten
oosten van de stad Talca. Het omvat 120 hectare aan wijngaarden.

Wijnmaker Ignacio Conca van bodega Viñedos Terranoble selecteert hier de beste
handgeplukte druiven voor de Valle Andino wijnen.

De vallei
De Maule Valley, vanwaar de Valle Andino wijnen afkomstig zijn, dankt haar naam
aan de rivier de Maule. Deze vindt haar oorsprong in het Andes gebergte en
stroomt door deze vallei naar de Stille Oceaan. Hierdoor ontstaat een natuurlijke
irrigatie waardoor deze vallei bijzondere wijnen oplevert.
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