
Armand de Brignac Brut Gold velvetist kotis

Nimetus: Armand de Brignac Brut Gold
velvetist kotis
Tootja: Armand de Brignac
Päritolumaa: Prantsusmaa
Kategooria: šampanja

Tehniline informatsioon
Alkoholisisaldus: 12.5%
Toote maht: 75.0cl
Toote mõõdud: 32*9*9cm
Kogus kastis: 6 pdl
Kasti mõõdud: 19*40*25.5cm
Toote EAN: ABG75

Toote iseloomustus
Aroom: Virsiku, aprikoosi, punaste marjade
aroomid, millele järgnevad kristalliseeritud
tsitrusviljad, apelsiniõied ning kuklite noodid.
Maitse: Suulael rikkalik eksootiliste
puuviljade ja kirsi maitse kerge sidruni, vanilli
ning mee alatooniga.
Kirjeldus: Armand de Brignaci Brut Goldi
esimene väljalase on endiselt kõige kuulsam
cuvée. Vana maailma šampanja segamise
traditsioonidel põhinev, piirkonna kõige
hinnatumatelt terrior’idelt pärineva kolme
aastakäigu segu loob maineka cuvée, mis
annab edasi värskete puuviljade elujõudu ning
on keerukalt kihiline. Koostis: 40% Pinot Noir
40% Chardonnay 20% Pinot Meunier Dosaaž:
9,5 g/l Igale pudelile antakse ainulaadne
dosaaž, mis hõlmab ühe aasta uutes Prantsuse
tammevaatides küpsenud aastakäigu parimat
baasveini. See nüanss lisab valmis cuvée’dele
peenetundelist keerukust, täiustades jooki
värskete küpsetiste, vanilli ja krõbeda saia
nootidega. Hinnangud: 95 punkti Christelle



Guibert, „Decanter Magazine“, november
2016 93 punkti Stephen Reinhardt, „Robert
Parker Wine Advocate“, aprill 2018

Armand de Brignac Brut Gold kinkekarbis



Nimetus: Armand de Brignac Brut Gold
kinkekarbis
Tootja: Armand de Brignac
Päritolumaa: Prantsusmaa
Kategooria: šampanja

Tehniline informatsioon
Alkoholisisaldus: 12.5%
Toote maht: 75.0cl
Toote mõõdud: 13*35*12.5cm
Kogus kastis: 6 pdl
Kasti mõõdud: 43*37.2*29cm
Toote EAN: 3760350600493

Toote iseloomustus
Aroom: Virsiku, aprikoosi, punaste marjade
aroomid, millele järgnevad kristalliseeritud
tsitrusviljad, apelsiniõied ning kuklite noodid.
Maitse: Suulael rikkalik eksootiliste
puuviljade ja kirsi maitse kerge sidruni, vanilli
ning mee alatooniga.
Kirjeldus: Armand de Brignaci Brut Goldi
esimene väljalase on endiselt kõige kuulsam
cuvée. Vana maailma šampanja segamise
traditsioonidel põhinev, piirkonna kõige
hinnatumatelt terrior’idelt pärineva kolme
aastakäigu segu loob maineka cuvée, mis
annab edasi värskete puuviljade elujõudu ning
on keerukalt kihiline. Koostis 40% Pinot Noir
40% Chardonnay 20% Pinot Meunier Dosaaž:
9,5 g/l Igale pudelile antakse ainulaadne
dosaaž, mis hõlmab ühe aasta uutes Prantsuse
tammevaatides küpsenud aastakäigu parimat
baasveini. See nüanss lisab valmis cuvée’dele
peenetundelist keerukust, täiustades jooki
värskete küpsetiste, vanilli ja krõbeda saia
nootidega.




