Cartron Vermouth Rouge 17.5% 75 cl
Starkvin
Art. nr:
Pris inkl. moms:
Sortiment:
Restaurangsortiment
Doft:
Doften är väldigt aromatisk och komplex. Toner av vanilj, sichuan peppar
och apelsin kommer strax efter de första tonerna av röda bär och röd
frukt.
Smak:
Första vågen av smak är tät och sen kommer andra vågen av frukt och
renhet. Harmonisk och balanserad med en fin avslutning i munnen.
Passar till:
Utsökt direkt över Is men är en viktig ingrediens i många cocktails.
Om producenten:
”Godis är gott, men en god likör är underbart” – Ogden Nash Med sitt
säte i Nuits-Saint-Georges i Bourgogne har firma Joseph Cartron
utvecklat en mängd högkvalitativa frukt- och bärlikörer. Att ha hög
koncentration av färska bär och frukter och inte använda essencer är
signum för firmans produkter.

Om Cartron Vermouth Rouge 17.5% 75 cl
Producent: Joseph Cartron
Ursprung: Bourgogne, Frankrike
Vinifiering: Dom 21 aromatiska växterna och rödafrukterna
macereras separat i rums temperatur i en mix av vatten och ren
alkohol. Noggranhet och tålamod är viktigt för att garantera att
alkoholen absorberar smaken av varje använd ingrediens.
Macerationen av aromatiska växterna och blommorna tar 5-15
dagar och för frukt macerationen tar det cirka 5 veckor. Detta
kommer att kallas en Infusion. Infusionerna drar man från fat till
fat för att få drycken klar, sen filtreras drycken försiktigt.
Macerationen av absinten (enligt Vermouth Statutory
Regulations) är sen destillerad i den egna traditionella
destilleringspannan. Absinten drycken och infusionerna blandas
med väldigt specifika proportioner av Pinot Noir från Bourgogne
som utgör 75% av volymen. Den långsamma integreringen av det
kristalliserade sockret är det sista steget och det sen bidrar till
ännu mer doft och smak till slutdrycken. Denna precision i
blandningen och metoderna man använder enligt de traditionella
är en revolution av djup erfarenhet och kreativitet hos Joseph
Cartron!

Art. nr:
Pris:
Alc/vol: 17,5%
Socker: 100g/L
Antal: Flaska (750 ml)
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