Millaman

MILLAMAN
VALLE CENTRAL, CHILLI
José Canepa, een Italiaanse immigrant, kocht in 1946 Hacienda El
Cóndor in Peteroa en begon daarmee zijn droom om de beste
wijnen van de Curicó-vallei te produceren. In 1998 leidde de wens
om de wijnbouwtraditie uit te breiden en te bestendigen met zijn
drie dochters tot de creatie van een nieuwe wijnmakerij op basis
van de Hacienda, die aanleiding gaf tot Viña Millaman. Net als de
kelder liggen de belangrijkste wijngaarden in de Curicó-vallei. Bij
het produceren van de verschillende wijnen wordt er ook gebruik
gemaakt van druiven van andere landgoederen in andere dalen,
om de beste expressie van elke variëteit te verkrijgen.
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Assortiment wijnen van Millaman

MILLAMAN, “CONDOR” CABERNET
SAUVIGNON
Geuren van kersen, specerijen en iets
tabak. In de smaak een zwoele aanzet
met honing, laurier en zachte
tannines....

MILLAMAN, “CONDOR” CHARDONNAY
Romige toon met een typische botertoon
en rijp fruit in de neus. In de mond vol,
romig en rijk. Afdronk is medium lang
maar zeer prettig. Een typische
Chardonnay met speelse zuren....
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MILLAMAN, “CONDOR” SAUVIGNON
BLANC
Stuivend glas wijn, citrus, grassig en fris.
In de mond een speels glas wijn met
ﬁjne zuren, wit fruit met een zeer hog
doordrinkbaarheids gehalte....

MILLAMAN, “ESTATE RESERVE”
CARMENERE
Vel paarse kleur, aardse tonen, zwarte
bessen en iets rokerigs. In de smaak vol,
rijk, en verﬁjnd met tonen van tabak,
kruiden en cassis. Afdronk is weelderig
en lang....
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MILLAMAN, “ESTATE RESERVE”
CHARDONNAY
Tonen van honing, toast, kruiden en
hazelnoten samen met het typische
boterbabbelaar. In de mond verﬁjnde
zuren, rond met genoeg dikte maar zeer
goed doordrinkbaar....

MILLAMAN, “ESTATE RESERVE” MERLOT
Drop, kruidnagel en iets salmiak in de
geur. Mooie kruidigheid samen met het
rijke rijpe fruit met rijpe tannines....
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MILLAMAN, ZINFANDEL, “LIMITED
RESERVE”
Power in de neus met veel structuur. In
de neus tonen van vanille, sigaren,
zoethout en krenten. Smaken van cacao,
koﬃe tabak en dadels. Lange elegante
zwoele afdronk met veel lagen....

|5

