Bollinger La Grande Année
2007
Laadukas ja runsas prestige-samppanja, jota James Bond on suosinut jo
40 vuotta.

TAR J OILU EH D OTU S
Upea prestige-samppanja, joka toimii läpi aterian. Parhaimmillaan
tarjoiltuna 8-10 -asteisena. Sopii erinomaisesti esimerkiksi
hanhenmaksan, hummerin, grillatun kalan, vasikan ja kovien
runsasmakuisten juustojen seuraan.
VÄR I
Syvä keltainen väri, elegantit pienet kuplat.
TU OK SU
Tuoksussa aistii mantelia ja paahtoleipää.

Hinta Alkossa

112,99 €

MAK U

Maa

Ranska

Maku on täyteläisen roteva, voimakas, rapean mineraalinen, viipyvä ja
elegantti.

Tuotetyyppi

Kuohuviinit

Makeus/täyteläisyys

Erittäin kuiva

MEN ESTY S & MAIN E

Rypäleet

Pinot Noir 70%
Chardonnay 30%

Sokeripitoisuus

7.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

12.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Bollinger

Alue / luokitus

AC Champagne

Altian tuotenumero

1023151

Alkon tuotenumero

943067

Champagne Bollinger on valittu maailman arvostetuimmaksi
samppanjabrändiksi jo kolme kertaa maailmankuulun Drinks
Internationalin ’The Most Admired Champagne Brands’ -listalla. Bollinger
on saanut ykkössijan vuosina 2014, 2015 ja 2017. - Dri n ks
In t e rn at i on al 2014 , 2015, 2017
Kunniamaininta samppanjat-sarjassa. - Vu ode n Vi i n i t - ki lpai lu /
Su om i
'Here we have a classic and perfectly balanced Bollinger. One of the
three best champagnes from this vintage.' 95 / 100 p. - T h e Ri ch ard
J u h li n Ch am pagn e Clu b 2018
99 / 100 pistettä. - Gi lbe rt & Gai llard 2018
94 / 100 pistettä. - W i n e Spe ct at or 2018
95/100 points - US W i n e & Spi ri t s M agaz i n e
95/100 points “Medium deep golden colour with a mild creamy
mousseux. Intense, ripe and mature nose with darker fruit notes,
certainly Pinot-driven with raspberry plum, pear, roasted hazelnut and
fine autolytic brioche and floral notes. The palate is concentrated with a
bright and refreshing acidity, rounded creaminess and layers of nutty
windfall, nougat and sweet citrus, and a very long, powerful and fresh
finish. Good maturity and great drinkability.” - An dre as Lars s on
TAR IN A
Champagne Bollinger valmistaa La Grande Annéeta vain parhaimpina
vuosina ainoastaan Premier ja Grand Cru -viinitarhojen rypäleistä.
Vuosikertaan 2007 on käytetty 14 eri viinialueen rypäleitä, suurin osa
Pinot Noirista on Aÿsta ja Verzenaysta ja Chardonnay Avizesta,
Cramantista ja Ogerista. Näistä alueista 91 % ovat Grand Cru ja 9 %
Premier Cru -luokiteltuja. La Grande Année käytetään kokonaan
tammitynnyreissä. Samppanjaa on kypsytetty vähintään 5 vuotta

pullossa.
TU OTTAJ A
Vuonna 1829 perustettu Bollinger on
samppanjoiden ehdotonta eliittiä ja sen
tärkeimpänä tavoitteena on ylläpitää
viiniensä tyyli, persoonallisuus, korkea laatu
ja arvostus. Huolellinen ja uniikki
valmistusprosessi alusta loppuun takaa, että
Bollinger on viinien aatelia
tulevaisuudessakin.

