


 

 
Château Bergat 2005 
Poistunut valikoimasta 
Punaviini / AC Saint Emilion Grand Cru / Saint-
Emilion, Bordeaux, Ranska 
 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
39,86 € (0,75 l) 
 
 
Arvio: Avoin, erittäin paahteinen tuoksu. Kypsää 
hedelmäisyyttä sävyttävät kahvin ja kaakaon 
aromit. Keskitäyteläinen maku on aluksi 
suutuntumaltaan hyvin pehmeä. Tuoksua 
aromeiltaan myötäilevä maku saa loppumaussa 
ryhtiä tuntuvasta tanninisuudesta ja 
paahteisesta tammisuudesta. Viini jättää melko 
pitkän, suuta kuivattavan jälkivaikutelman. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CHEVAL BLANC F* 

TASTING NOTES 
Featuring fine balance and a beautiful 
tannic texture, the 2001 vintage 
associates qualities that are particularly 
appreciated by the château winemaking 
team: freshness, unctuousness, 
exuberant and satisfying fruitiness, and 
elegant complexity. 
The intense dark red colour is starting to 
show some signs of age. 
Although red fruit aromas prevail, the 
very intense bouquet also shows 
blackberry, blackcurrant, tobacco, and 
violet notes, as well as subtle hints of 
oak. 
The wine starts out quite vinous on the 
palate, going on to show fine balance 
and structure with plenty of body. The 
middle palate is bursting with fruit. 
Black fruit, truffle, and violet flavours 
accompany the rich, silky, texture. The 
wine is remarkably balanced and the 
oak is very well-integrated. 
Furthermore, the aftertaste is quite long 
and superbly fresh. 
The perfect balance and fine tannic 
grain of this vintage should enable it to 
go on improving for several decades. 
- See more at: * 

http://www.chateau-cheval-blanc.com/en/vintages/chateau-cheval-blanc-2001
http://www.chateau-cheval-blanc.com/en/vintages/chateau-cheval-blanc-2001


 
Châteu Soutard 2005,  
St. Emilion (44,70 €) 
 http://www.chateau-soutard.com/chateau-soutard-

.aspx 

 
 
GRAPE VARIETIES 
63 % merlot, 28% cabernet franc,  
7 % cabernet sauvignon, 2 % malbec 
 

 
 

http://www.chateau-soutard.com/chateau-soutard-.aspx
http://www.chateau-soutard.com/chateau-soutard-.aspx




   Moulin-à-Vent 2013 
   http://www.alko.fi/tuotteet/432037/ 

Joseph Drouhin 14,99 € 
 
MARJAISA & RAIKAS 
 
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, 
karhunvatukkainen, karpaloinen, 
vadelmainen, kevyen mausteinen 
  
  
Ranska, Bourgogne 
Gamay.  

http://www.alko.fi/tuotteet/432037/


 
Marsannay La Morisotte 2012 

http://www.alko.fi/tuotteet/481967/ 
26,30 € 
 
 
VIVAHTEIKAS & KEHITTYNYT 
Keskitäyteläinen, tanniininen, punaherukkainen, karpaloinen, mausteinen, 
kevyen tallinen, hennon havuinen 
  
   
PUNAVIINIT 
Ranska, Bourgogne 
Pinot Noir. 2012 
René Bouvier, AC Marsannay 
 
Kypsytys: 
Viini kypsyi 15–18 kuukautta tammitynnyreissä, joista 10 % uusia. 
 
Kestävyys : 
Tuottajan mukaan oikein säilytettynä 5–6 vuotta vuosikerrasta. 
 

http://www.alko.fi/tuotteet/481967/


Louis Jadot Pommard 2011 
 

39,90 € 
 
HTTP://WWW.ALKO.FI/TUOTTEET/418397/ 
 

MARJAISA & RAIKAS 
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, kirsikkainen, 
punaherukkainen, kevyen vadelmainen, hennon 
orvokkinen, mausteinen, rodukas 
    
Ranska, Bourgogne 
Pinot Noir. 2011 
Louis Jadot, AC Pommard 
Valmistus: 
Viini kävi terästankeissa ja tammitynnyreissä. 
Kypsytys: 
Viini kypsyi 18 kuukautta tammitynnyreissä ja sen jälkeen 
6-12 kuukautta pulloissa. 
Kestävyys : 
Tuottajan mukaan oikein säilytettynä 10 vuotta 
vuosikerrasta. 

http://www.alko.fi/tuotteet/418397/
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