ESTATE

SOUL OF A LION
RƯỢU VANG | Nhãn rượu vang Soul of a Lion DAOU Estate 2014 có một

tông màu tuyệt đẹp. Loại rượu vang có màu mực tía này ngào ngạt hương thơm của
mận, rượu mùi crème de cassis, thảo mộc và các loài hoa ngoại lai. Trong vòm miệng,
rượu vang mang đến vị tannin êm dịu, cho thấy sự tinh tế độc đáo đồng thời rất mạnh
mẽ. Hương vị phảng phất vani, gia vị rang, than chì, cam thảo và những hương vị tựa
như vụn bút chì khiến nhãn rượu này trở nên tròn đầy. Cực kỳ sánh đặc, nó mang dư
vị mượt mà, hài hòa, lộng lẫy, lắng đọng trên các giác quan. Với kết cấu tannin tuyệt
hảo, việc cất giữ trong vài năm chắc chắn mang lại lợi ích lớn.

NIÊN VỤ | Niên vụ 2014 là năm khô ráo nhất từng được ghi chép tại vùng núi

của chúng tôi. Tình trạng thiếu nước khiến lộc nảy sớm, chùm và quả nhỏ hơn, giúp
tạo ra loại rượu vang với hương vị đậm đà và trái sẫm màu sánh đặc. Mùa xuân lạnh
hơn thường lệ chỉ với hai ngày đạt 100 độ tính đến tháng Bảy. Mưa phùn nhẹ mang
hơi ẩm đến những dàn nho vào tháng tám và cho những dây leo một chút độ ẩm để
tiếp tục sinh trưởng. Dù hạn hán nghiêm trọng, toàn bộ vùng núi được canh tác theo
phương pháp khô hạn hay tưới tiêu hạn chế bằng cách tưới nước một hay hai đợt vào
tháng Tám. Tháng Tám thường mang ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tannin
trên vùng núi DAOU và chúng tôi không thể mong có một tháng Tám nào tốt hơn:
Nhiệt độ thường ở khoảng 70 đến 80 giúp chúng tôi có thêm thời gian chờ và cơ hội
để làm ra những loại rượu vang có kết cấu tannin hoàn hảo. Thu hoạch bắt đầu sớm
hơn thường lệ và hầu hết ngọn núi đã được thu hoạch trước những đợt nắng nóng
trong tháng Chín. Được Daniel Daou gọi là “năm vàng trong sự nghiệp của ông”, niên
vụ 2014 cho phép chúng tôi tạo nên những nhãn rượu vang độc nhất vô nhị thể hiện
hết tiềm năng của vùng núi DAOU. Do chúng tôi có thể đạt được độ chín hoàn hảo ở
vườn nho, những nhãn rượu sẽ dễ thưởng thức sớm đồng thời cũng có thể được ủ
trong nhiều năm.

NHÀ SẢN XUẤT RƯỢU VANG VÀ VƯỜN NHO
DAOU | Được sở hữu và vận hành bởi gia đình, Nhà sản xuất rượu vang và
Vườn nho DAOU cam kết làm ra những nhãn rượu vang đáng để sưu tầm, mang
đẳng cấp thế giới nhằm cạnh tranh với những tên tuổi danh tiếng nhất thế giới. Sự
kết hợp giữa địa lý, vi khí hậu, một độ cao 2.200 feet, và những sườn dốc tuyệt vời
đã ban cho ngọn núi DAOU một vùng đất được miêu tả như "một viên ngọc với đầy
đủ yếu tố sinh thái." Là những người chăm sóc cho khu vực đẹp đẽ này, mục tiêu của
chúng tôi là tạo ra những loại rượu vang hảo hạng phản ánh trung thực và chính xác
tiềm năng của đồn điền.

ĐÁNH GIÁ | 95 điểm, Robert Parker từ tạp chí Wine Advocate
Giống nho | 83 % Cabernet Sauvignon, 14% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot
Ủ trong thùng | 22 tháng trong thùng gỗ sồi mới 100% của Pháp
Cồn | 14.7%
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