D Ò N G R Ư Ợ U VA N G PA S O R O B L E S

Cabernet Sauvignon
RƯỢU VANG |

Hương vị của quả mâm xôi, nho đen, mận và lý chua xông lên mũi,

thoang thoảng là hương của những quả ô liu đen, cây hồi, da thuộc và hộp xì gà. Mùi của than
chì và đá dăm trộn với chỉ một chút hương bạc hà mát lạnh.
Nồng độ mạnh và đậm đặc, độ mạnh hài hòa ngay bên dưới bề mặt chất cốt của loại rượu này.
Vị chát mịn và săn chắc mang lại đặc điểm chính cho các cành chiết của cây mâm xôi lai, cây
anh đào đen, cây cam thảo và các hương vị thảo mộc khô. Dù có vị đậm đà hay nhẹ nhàng thì
rượu vẫn giữ được thành phần hài hòa, êm dịu về tổng thể, loại rượu này đọng lại với sự quyền
uy và tinh khiết.

MÙA THU HOẠCH NHO |

Nếu từng có một mùa thu hoạch nho hoàn hảo,

thì đó chính là năm 2016. Những chồi cây bắt đầu hé mở vào đầu tháng Ba và sự ấm áp nhanh
chóng xuất hiện. Thời gian quả chín đã đến rất nhanh và sớm hơn thường lệ bởi một tháng Sáu
và tháng Bảy vô cùng ấm áp. Đã từng có chút lo lắng về những trận hỏa hoạn dữ dội xuyên suốt
khu vực này nhưng may mắn làm sao, những chùm nho của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng.
Vào tháng Tám, khoảng một tuần trước ngày thu hoạch, thời tiết bắt đầu trở nên rất lạnh và
lượng đường đã ngừng tích tụ trong nhiều tuần, đây chính là thời điểm hoàn hảo để ủ. Mùa thu
hoạch nho năm 2016 còn giúp chúng tôi tạo ra những chai rượu vang đậm màu nhất và cô đặc
nhất. Thời gian ủ lâu hơn dẫn đến vị chát âm và hòa quyện rất hài hòa. Những chai rượu vang
năm 2016 sẽ tồn tại rất lâu.

NHÀ SẢN XUẤT RƯỢU VANG VÀ VƯỜN NHO DAOU |
Được sở hữu và vận hành bởi gia đình, Vườn nho DAOU cam kết làm ra những nhãn rượu vang
xứng đáng sưu tầm mang đẳng cấp thế giới để cạnh tranh với những tên tuổi danh tiếng nhất
trên thế giới. Đồn điền trải rộng 212 mẫu Anh trên đỉnh đồi tại Quận Adelaida thuộc Paso Robles;
địa hình tuyệt vời, vi khí hậu thuận lợi, và độ cao đáng kể của chúng tôi đã từng được mô tả bởi
nhà sản xuất rượu vang trứ danh đến từ California, ông André Tchelistcheff, như một “viên ngọc
với đầy đủ các yếu tố sinh thái." Là những người chăm sóc cho khu vực đẹp đẽ này, mục tiêu
của DAOU là tạo ra những loại rượu vang hảo hạng, độc đáo, phản ánh trung thực và chính xác
tiềm năng của đồn điền, mang phong cách Bordeaux, kết hợp truyền thống của Thế giới Xưa và
những kỹ thuật của Tân Thế giới.

Giống nho |
CỒN |

100% Cabernet Sauvignon

13.9%

Ủ TRONG THÙNG |

2016

10 tháng trong thùng gỗ sồi mới 60% của Pháp

