Rolf Binder 'Riedl Vines' Grenache
Shiraz Mataro Carignan
2016

Land:
Streek:
Samenstelling:
Proef:

Australia
Barossa Valley
Grenache, Shiraz, Mataro & Carignan
This Grenache Shiraz Mataro and Carignan blend from old
Riedl Vines vineyard epitomises the diversity of the Barossa
Valley and its varying wine styles. A unique wine that still
displays the rich, abundant fruit flavours and a mouth-filling
palate that have made the Barossa region famous.
Imagine an intensely sunny climate with soils that can
produce fresh, lively wines when you open this bottle. The
structure of the wine will allow for ageing, although the
temptation to enjoy this wine in its youth will be a
challenge.
Recensies
Frank Van der Auwera:
Wijnkoopgids 2019: In de lente van 2014 kocht de Binderfamilie extra 46 hectare wijngaard, herdoopte het domein tot
Riedl Vines als ode aan Franziska Binder (Riedl was haar
meisjesnaam) en herstructureerde de tot dan toe
verwaarloosde aanplant. Grote bonus van deze aankoop:
percelen met honderdjarige Shiraz-stokken, die ook de basis
vormen van deze cuvée. Het resultaat in ons glas is een
sappige, extreem fruitgedreven wijn waar je echt moeilijk af
kan blijven, snakkend naar een volgend glas. Vlezig robijnrood
qua kleur met enthousiast tranentheater. Cederkruidige
geurstart, gevolgd door donker fruit, genre gedroogde pruim
en moerbeien, plus een wolkje cacao. Heerlijk vlezig rijpe en
zeer sappig in de mond, beheerst vurig en peperig, met vooral
impressies van vanille, moerbei, pruim, cranberry en kers.
Hartverwarmend en fluwelig mondvullend, gedragen door een
puike aciditeit. Door de afgenomen export richting Europa
beland Australische wijn minder frequent, in onze gids maar
als dit de kwaliteit van de ‘survivors’ is, kan ons dat niet
schelen. Serveren op circa 16 °C. Oscar.
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