Notities degustatie 25.11.2017 Mallorca Wijnen
1.Domein Jaume de Puntiró, naam wijn Blanc 2015, Mono Prensal Blanc, 100% bio en artisanaal
D.O. Binnissalem
Lichtgeel, bleekgeel / citrusvruchten, floraal/ peer, kweepeer, limoen, pompelmoes, abrikoos/
matige afdronk, frisse zuren en evenwichtig.
Aperitiefwijn.13,20€
2. Domein Tianna Negre, naam Tianna Bocchoris Blanc 2016, 45% Prensel blanc, 40% sauvignon
blanc,15% Giró Ros. Deze laatste druif is zeer moeilijk of niet in mono te krijgen.
D.O. Binnissalem
Goudgeel + groen tintje, blinkend/ ananas, vanille, pompelmoes/ lichte molligheid, sauvignon
overheerst/mooie afdronk met bittere toets.
Bij vis en paella.16,30€
3.Domein Can Major, naam Gorgonzola is ook naam druif en monocépage 2014,
D.O. Pla i Llevant
Mooi lichtrood, kersenrood/rood fruit, violiertjes,kaneel, beetje zwavel/ zuren sterk aanwezig,
scherpe tannines, fruit naar achtergrond gedrongen en droogt wat uit/ lichte structuur met korte
afdronk. Nog te jong om te drinken nog 3 tot 5 jaar laten liggen.17€
4.Domein Tianna Negre, naam Velo Negre 2015, mono Manto Negre is een moeilijke druif
7m 2j Franse eiken vaten van 225l. D.O. Binnissalem
Mooie kersrode kleur,wit randje,kleine traantjes/rood fruit, vlierbessen,anijs/kruiden, witte
peper,zuurtjes,vijgen en beetje mango/korte afdronk
Bij lamskroontje,rosmarijn en gebakken patatjes.16,90€
5.Domein José Luis Ferrer, naam Crianza Franjaroja (rode streep) 2012, 70% Manto Negre, 17%
Cab.Sauvignon, 7% callet, 6% tempranillo en syrah. 12M Franse en Amerikaanse eik.
D.O.Binissalem
Rood/ rood fruit, kers, vanille en pruimen/rood fruit, kruiden zoals salie, laurier,rosmarijn, witte
peper/zuren met krieken, tannines mooi verweven. Mooie wijn.14,20€
6.Domein Oliver Maragues (Vi de la Terra Mallorca), naam OM 500 2014, druiven: manto negre,
callet, merlot, syrah,cab.sauvignon. 100% bio, zeer beperkte oplage, 12m Franse eik.
Intens roodofte kersenrood/ boeket eerst gesloten maar na walsen rood fruit met kersen en
frambozen/ krieken, peper, verse kruiden, eucalyptus,rosmarijn en zoethout/ vrij lange afdronk met
verwerkte tannines. Bewaarpotentieel.20,20€
7.Domein Anima Negra (Vi de la Terra Mallorca), naam AN 2014, Cult-wijn, Callet 95% de
resterende 5% ook lokale druiven zoals Fogoneu, Manto Negro.
18M rijping op Franse eiken vaten.
Robijnrood/moerbij, framboos,gestoofd fruit, bosbes, tabak/bosgeur, champignons, framboos,
cuberdon, rijp fruit,mooi rond en krachtig/lange afdronk, mooie zuren, zachte tannines,a rond en
geen bittertjes. Aangename wijn.
Bij rozig vlees.35,95€

