Runsas & Paahteinen

Bollinger Special Cuvée 75
cl
Vakiosamppanjoiden ikoni ja Bollingerin upea taidonnäyte. Special
Cuvée edustaa kaikkein parhaiten talon runsaan paahteista tyyliä.
Saatavilla kauniissa lahjapakkauksessa

TAR J OILU EH D OTU S
Voidaan nauttia läpi aterian. Erinomainen juhlamalja.
VÄR I
Syvä keltainen väri, elegantit pienet kuplat.
TU OK SU
Mehevän omenainen tuoksu.

Hinta Alkossa

59,80 €

MAK U

Maa

Ranska

Raikas, erittäin kuiva ja tasapainoinen, ryhdikkään paahteinen ja
raikkaan omenainen maku sekä miellyttävän hedelmäinen ja pitkä
jälkimaku. Special Cuvée kypsyy minimissään 3 vuotta pullossa, mikä on
kaksi kertaa pidempään kuin samppanjalaki edellyttää non-vintage
samppanjalta.

Tuotetyyppi

Kuohuviinit

Makeus/täyteläisyys

Erittäin kuiva

Rypäleet

Pinot Noir 60 %
Chardonnay 25 %
Pinot Meunier 15 %

Sokeripitoisuus

9.00 g/litra

Alkoholipitoisuus

12.00 %

Pakkauskoko

75 cl

Pakkaustyyppi

Lasipullo

Korkki

Luonnonkorkki

Tuottaja

Bollinger

Alue / luokitus

AC Champagne

Altian tuotenumero

1002503

Alkon tuotenumero

008715

MEN ESTY S & MAIN E
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
'Hento mausteisuus ja tyylikkäiden kuplien korostama hapokkuus
antavat kokonaisuudelle eloisuutta ja kannattavat makua tuntuvan
mineraaliseen, hennon yrttiseen jälkivaikutelmaan. Luonteikas ja
tyylikäs huippuviini on enemmän kuin hintansa arvoinen. 5/5 tähteä.' Vi i n i s t ä Vi i n i i n 2017 - opas
'Huippuluokan vakiosamppanja, joka sopii erinomaisesti myös
ruokailuun. Eräs kaikkien aikojen suosikeistani vakiosamppanjaksi. 91 p.'
- J u kka Si n i vi rt a, Sam ppan j aopas 2015
93 / 100 pistettä. - W i n e Spe ct at or (Cri t i c's Ch oi ce ) 2018
95 / 100 pistettä. - Gi lbe rt & Gai llard 2018
TAR IN A
Bollinger Special Cuvee edustaa parhaiten Bollingerin talon tyyliä ja on
vuodesta toiseen uskollinen loistavalle maineelleen. Rypäleet tulevat
pääasiassa Premier- ja Grand Cru -viinitarhoilta. Bollinger, toisin kuin
suurin osa muista samppanjan tuottajista, käyttää parhaat viinit
tammitynnyreissä. Sillä saavutetaan Bollingerin tyyliin kuuluvat
harmonisuus sekä pitkäikäisyys.

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.

