U.S.A. - LODI

Angry Bunch
2016 Lodi
Zinfandel

- 0,75L

KWESTIE VAN SMAAK
Mooie donkere kleur. Angry Violet! Aroma's van bosvruchten als
Myrtilles, aardbeien en braambessen. Na walsen komen ook secundaire
aroma's als chocolade, violet en rozen naar boven. Lekker rijpe en mooi
uitgebalanceerde stijl. Intens maar met zeer fijne tannine en een lekker
rond karakter. Weelderige en lange finale.
Klimaat:
Lodi is de onofficiële oudste Zinfandel hoofdstad ter wereld. Hier vindt men de
oudste druivelaars van Zinfandel druiven. Bekroond als wijnregio van het jaar in
2015 omwille van zijn duurzame wijnwetgeving. Mediterraan klimaat met warme
temperaturen overdag en afgekoeld door een zeebries en betrekkelijk veel
afkoeling gedurende de nacht.

Ondergrond:
Diepe leemgronden met veel granietrotsen in de ondergrond.

Vinificatie:
87% Zinfandel, 10% Petit Sirah en 3% Syrah. Na zachte persing klassieke,
temperatuur gecontroleerde fermentatie. Maceratie in grote houten fusten.
Rijping gebeurt op 90% Franse en 10% Amerikaanse eik (gebruikte vaten)
gedurende 15 maand.

ANGRY BUNCH
Dit meer dan opmerkelijke wijndomein straalt pure Rock and Roll uit! Wijnen voor
stoere mannen, eigenzinnige muzikanten, anarchisten, avonturiers en andere
alternatieve artiesten. Alleen hun aanstekelijke introductiefilmpje over de
geschiedenis van "The Angry Bunch" al, laat u geamuseerd en geïnteresseerd
achterover leunen. De hele symbolische tocht van de oude wereld naar het nieuwe
vrije Westen wordt onderhoudend en humoristisch naar voor gebracht en laat u
direct verlangen naar een heerlijk flesje Angry Zinfandel! Lodi is de onofficiële
hoofdstad van de Zinfandel en is de plek waar de originele Angry Bunch als eerste
zijn voetjes in de aarde mocht zetten. Ook de presentatie is oer-Amerikaans en
"Hits you right in the face"! "Allemaal wel mooi gebracht en verpakt", horen we u
denken . Moest er natuurlijk geen wijn achterstaan die ons met plezier even de
grote oceaan doet oversteken!
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