2018 Château La Cabanne Pomerol
Chateau La Cabanne
Château La Cabanne, Pomerol
Dette lille velansete slot på blot 10 ha. ligger i hjertet af Pomerol. Der har været
dyrket vin i området siden romertiden. Navnet La Cabanne (en hytte) stammer
fra middelalderen, hvor markarbejderne boede i små hytter i området. Vingården
er blevet helt renoveret i 2011 efter en brand og fremstår i dag topmoderne.
Slottet ejes af familien Estager, som også ejer 2 andre Pomerolslotte: Château
Haut-Maillet og Château Plincette, samt flere ejendomme i Saint-Emilion og
Bordeaux. Familien har dyrket vin i disse områder siden 1934. br></br>
Berømte naboer som Le Pin, Pétrus og Trotanoy
La Cabanne har meget fornemme naboer som Château Le Pin, Château Trotanoy
og Château Pétrus, som sælges for astronomiske priser på alverdens vinbørser.
Men familien Estager sætter en ære i at producere en traditionel Pomerol til
overkommelige og stabile priser og vinen har derfor også fået en stor og trofast
fanskare verden over.
Dette lille velansete slot på blot 10 ha. ligger i hjertet af Pomerol, ikke langt fra det
storslåede Trotanoy. Slottets administreres af Jean- Pierre Estager som også
administrerer Ch. Haut-Maillet i Pomerol. La Cabanne er en meget klassisk
Pomerol, kraftig, med meget fyldig og blød struktur med stor dybde i smagen og
en forførende elegance. En meget klassisk Pomerol, med en meget moden og
koncentreret frugtig bouquet med røde bær og egetræ, lakrids og vanille.
Fantastisk harmoni med god frugt- og garvesyre balance, der danner en lækker
fløjlsblød og smidig struktur og en utrolig dybde i vinen. Lækker fyldig og rund,
med masser af frugt i den meget lange eftersmag.
Druesorter: 94 % Merlot, 6 % Cabernet Franc.
Anbefalet til: rødt kød, lammekølle, fjerkræ med sauce, oste.
Fadlagring: 18-22 mdr.
Vinous.com: 89 - 91 point
JebDunnuck.com: 91 - 93 point
Robert Parker: 91 - 93 point
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