Domaine La Rourède Pujol
Muscadet de Rivesaltes 2012
Druesammensætning:
50% Muscat
d’Alexandrie
50% Muscat petits grain

Beskrivelse af vinen: Farven er meget lys gul med en

sødlig duft og antydning af frisk frugt. Denne vin smager af
rosiner, honning og citrus. Den har en let syre, hvilket gør,
at den er meget behagelig frisk med en god oplevelse i
den lange eftersmag.
Mad:

Alc. 16%

Den vil være et god valg til suppe, tærter, milde oste og
naturligvis til desserter. Man vil også med stor fornøjelse
kunne nyde den som aperitif.

Grenat Rivesaltes 2010

Beskrivelse af vinen:
Mad: Denne vin har en dyb rød farve. Dens duft leder en

Druesammensætning:
100% Grenache Noir
Alc. 16%

hen til friske mørke bær. Smagen er meget behagelig med
nuancer af hindbær og solbær. Den er let krydret og i den
lange eftersmag kan man godt ane lidt svesker og nelliker.
Det er en meget harmonisk vin med en naturlig sødme.
Mad:

Dette er en naturlig dessertvin, men kan også drikkes til
tærter og ost, samt som aperitif og afkølet en varm
sommeraften.

Hors Age 1999
Druesammensætning:
100% Grenache Blanc
Alc. 16%

Beskrivelse af vinen: Denne vin har farve som en sherry.

Den dufter som syltede bær. Når man smager denne vin
ledes tankerne hen på en sød sherry, der samtidig har
smagen af friske bær og en snert af chokolade. Den er en
smule tør og let sødlig, hvilket gør denne vin meget
behagelig. Det er en harmonisk vin med en god lang
eftersmag.
Mad:

Vinen passer godt til supper, tærter, ost og sødlige
desserter eller som aperitif.

Ambré 2006
Druesammensætning:

Grenache Blanc
Grenache Gris
Alc. 16%

Beskrivelse af vinen: Denne dessertvin er anderledes på et

punkt nemlig lagringen. Når man finder navnet Ambré på
etiketten, betyder det, at denne vin har lagret i mindst 2 år
på fad. Pujols Rivesaltes Ambré har en lys ravgul farve og
dufter af rosiner og vanilje. Den smager af rosiner, vanilje,
kirsebær og en let snert af honning. Det er en blød,
behagelig oplevelse med en naturlig sødme og lang
eftersmag.
Mad: Den passer fint som aperitif, til diverse desserter og

modne oste. Afkølet en varm sommeraften kan meget
anbefales.

