Laibach 'The Ladybird' Rosé
2019

Toen de Duitse familie Laibach begin jaren negentig op zoek ging in Zuid-Afrika
naar een leuk plekje voor de bejaarde Herr Friedrich, viel het oog op het mooie
landgoed, nu Laibach, aan de voet van de Simonsberg. Pas nadat de familie
ontdekte dat dit lapje grond één der beste terroirs van de befaamde
Stellenbosch regio herbergde, werden nieuwe wijngaarden aangeplant.
Daarop volgde al snel de bouw van een mooie en efficiënte winery en de
samenstelling van een bekwaam vakteam. Niet met de bedoeling voor grote
producties, nee… bij Laibach houdt men het liever klein en overzichtelijk. De
jonge, bijzonder gedreven Zuid-Afrikaan François van Zyl is verantwoordelijk
wijnmaker ter plaatse. Michael Malherbe, neemt de algemene exploitatie
alsook het wijngaardmanagement voor zijn rekening. De grote doorbraak van
dit 40 hectare groot domein kwam begin 2000. Het motto bij Laibach is echter
onveranderd sinds het begin. De beste reflectie van de unieke terroir en het
microklimaat van Simonsberg in nobele wijnen. Uit respect voor de natuur gaat
er veel aandacht naar biologische wijnbouw. De evolutie, vooral in kwaliteit, in
de laatste jaren bij Laibach is frappant. Vandaag de dag is Laibach een begrip
geworden in Zuid-Afrika.

Land:
Streek:

Suid-Afrika
Western Cape

Samenstelling:

Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinotage & Merlot

Proef:

Het fruit komt van vier verschillende druivenrassen en
wijngaarden, de samenstelling blijft een ‘winemakers
secret’. Toch herkennen we hier de hand van Francois van
Zyl die graag de klassieke wereld verenigd met ZuidAfrikaanse druif en terroir. De druiv-en zijn op ideale
rijpheid geplukt waarbij de gedachte is frisheid de hoofdrol
te laten spelen. Daarnaast is de alcoholgraad bewust op
laag niveau gehouden. Lichte zalm-roze kleur met een
complexe neus van aardbei en tropisch fruit. Op het pallet
een explosie van frisse tonen met ondersteunend primair
fruit gevolgd door een heerlijk frisse, zuivere afdronk.
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