A BRAND NEW DAY

FREIXENET
CAVA
PAYOFF:
Be Freixenet
HERKOMST: Penedés streek nabij Barcelona,
		
Spanje
KEY WORDS:	 Sprankelend, Cava,
		
Barcelona, Karakteristiek,
		
Eigentijds en smaakvol
OMSCHRIJVING
` `’s Werelds nummer 1 mousserende wijn!
` `Iedere fles heeft een onmiskenbare
persoonlijkheid.
` `Geproduceerd volgens de authentieke
Méthode Traditionnelle.
` `Bekroond door vele internationale
wijncompetities.
` `Verkrijgbaar in diverse varianten o.a. Cordon
Negro, Carta Nevada, Cordon Rosado en
alcoholvrij.
GESCHIEDENIS
Ruim 150 jaar geleden, in de kleine Catalaanse
stad Sant Sadurní d´Anoia, begon de Sala familie
kwaliteitswijnen te maken. Aan het begin van de
20ste eeuw trouwde Dolores Sala met Pedro
Ferrer Bosch. Dit huwelijk was het begin van een
succesvolle onderneming! Niet lang daarna begon
Freixenet, Pedro Ferrer´s bijnaam als jongste
zoon van de eigenaren van het “La Freixeneda”
wijnhuis, mousserende wijn te produceren en
exporteren. Deze bijzondere mousserende wijn
kreeg later de naam cava.
Geen 18, geen alcohol.

Freixenet is ‘s werelds beroemdste cava, vooral bekend om haar kwaliteit en de iconische mat zwarte fles.
Deze mousserende wijn wordt met passie en vakkennis gemaakt in de Penedés streek, nabij Barcelona
in Spanje, volgens de klassieke en authentieke Méthode traditionnelle. Hetgeen betekent dat de mousse
ontstaat door een tweede gisting op de fles. Hierdoor wordt de kwaliteit van een parelachtige mousse
gegarandeerd. Bij de productie worden voornamelijk de traditionele regionale druivensoorten gebruikt:
Xarel.lo, Macabeo en Parellada.
FREIXENET CORDÓN NEGRO BRUT
Deze parelende licht gele wijn heeft delicate aroma’s,
een combinatie van groene appels en peren op een
achtergrond van mediterrane vruchten. Een frisse
cava met een mousse die mooi in balans is door
tonen van groene appels en citrusvruchten. De
afdronk is licht, maar lang en elegant.

BLEND:

FREIXENET CARTA NEVADA SEMI SECO
De smaak is verfrissend en mooi in balans door de
uitgebalanceerde zuurgraad en een bloemige afdronk.
Deze cava is helder geel van kleur met een hint van
goud en heeft een elegante bloemige neus met frisse
tonen van appel en citrus.

BLEND:

RIJPING:
ALCOHOL:
DOSERING:
SKU:

Gelijke mix van Xarel.lo,
Macabeo en Parellada.
18 tot 24 maanden
12%
Brut 9g/l
20cl, 37,5cl, 75cl en 150cl

AWARD
Goud - Berliner Wein Trophy 2015

RIJPING:
ALCOHOL:
DOSERING:
SKU:

Mix van Xarel.lo, Macabeo
en Parellada
18 tot 24 maanden
12%
Semi-seco 38gr/l
20cl, 75cL

AWARD
Goud - Berliner Wein Trophy 2015

FREIXENET CORDÓN ROSADO BRUT
De smaak is fris en licht, zacht en aangenaam met
karakteristieken van rood fruit. Deze cava heeft een
helder roze aardbeien kleur met een elegante fruitige
neus van rijp rood fruit, zwarte bessen, aardbei en
vijg gecombineerd met bloemen en laurier van de
Garnacha druif.

BLEND:
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RIJPING:
ALCOHOL:
DOSERING:
SKU:

Mix van Trepat en
Carnacha
12 tot 18 maanden
12%
Brut 9g/l
20cl, 75cl

AWARD
Zilver - Berliner Wein Trophy 2015
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