


AOC CHAMPAGNE

DELAMOTTE BRUT Champagne Salon-Delamotte
Una orquestra formada per tres varietats interpreta una composició especialment equilibrada. 
El chardonnay (55 %) constitueix la base de la seva estructura, mentre que el pinot noir (35 %) de 
Tours-sud-Marne, Bouzy i Ambonnay aporta profunditat i frutositat. El pinot meunier (10 %)
 harmonitza el conjunt amb la seva densitat aromàtica. Aquest champagne desplega una potència 
notable sense resultar agressiu. La frescor i la rodonesa donen pas a un final net i frutado. 

Un vi equilibrat i elegant.

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIERE Louis Roederer
Aproximadament un 40% de Pinot noir, 40% de Chardonnay i 20% de Pinot Meunier, Brut Premier 
reuneix vins vinificats en de roure de les 3 varietats de Champagne, procedents  de crus 
triats per Louis Roederer. 3 anys de maduració i almenys 6 mesos de repòs.

TATTINGER BRUT RESERVA Champagne Tattinger 
L'elegància de l'equilibri. Taittinger Brut Réserve està elaborat amb 40% de Chardonnay, 35% de
Pinot Noir i 25% Pinot Meunier, procedent de més de 35 vinyes diferents i de diverses veremes 
que van aconseguir el grau de maduració perfecte. Aquest assemblatge subtil ofereix un
champagne airós, elegant i equilibrat.

LOUIS ROEDERER CRISTAL Louis Roederer Champagne
Elaborat únicament durant els “grans anys”, quan la maduresa del Chardonnay 
(entorn del 40%) i del Pinot noir (entorn del 60%) que el componen és perfecta, Cristall 
envelleix 6 anys en les caves i es reposa 8 mesos després del degolli.

45,00€

60,00€

260,00€

60,00€

Els vins de Champagne es produeixen, cullen
i elaboren completament en l'àrea delimitada 
de Champagne a França. El raïm que serveix 
per a l'elaboració dels vins de Champagne té 
característiques úniques en el món provinents
d'una situació geogràfica específica, d'un sòl 
específic i d'un clima específic. Els vins són 
elaborats per fermentació natural en ampolla 
segons una reglamentació específica que 
regula totes les fases de la producció i que 
constitueix el plec de condicions de la 
denominació Champagne.

Si decidimos vivir todos los días a fondo, todo se vuelve rápidamente único y poético»
V�alie Ta�inger


