Bollinger La Grande Année Brut Magnum 2012
Omschrijving
De delicate kleur met gouden tinten zijn een teken van de leeftijd van de wijn
en een reflectie van de Bollinger stijl van wijn maken.
Een bijzondere, aromatische diepte. De fruitige, kruidige en bloemige noten
van de wijn smelten samen om een zeer complexe neus te onthullen; wilde
perzik, pruim en sinaasappelschil voorafgaand aan saffraan en tonkaboon,
aangevuld met een fris, mineraal aspect.
Dicht en harmonieus in de mond. Een romige, bruisende en frisse structuur
met een zilte afdronk.

Druivenras(sen)
Pinot Noir, Chardonnay

Herkomst
Het Champagnegebied is een uitgestrekt gebied rondom Reims. Het
wijngebied, in de prehistorie een binnenzee, wordt gekarakteriseerd door
een speciale kalkbodem die bestaat uit fossielen van zeedieren die toen in
deze binnenzee leefden. Door de noordelijke ligging van het gebied worden
de Champagnes altijd getypeerd door een zekere frisheid.

Eettips
Een grootse champagne voor feestelijke gebeurtenissen. Combineert goed
met: gezouten ham. Gebraden sint-jakobsschelpen of sint-jakobsschelp
tartaar. Gegrilde kreeft. Kip in een lichte, romige saus.

Bijzonderheden
In 1976 veranderde de naam van Bollinger Vintage naar Grande Année. In
1997 werd daar het woordje ‘La’ aan toegevoegd en werd de naam van deze
heerlijk Champagne La Grande Année. Dit alles om de uitzonderlijke kwaliteit
en status van deze Champagne te benadrukken. Twee jaar later maakte La
Grande Année haar debuut op het witte doek in de James Bond film Casino
Royale.

Wijnhuis omschrijving
Om een grote Champagne te kunnen produceren, moet je eerst grote wijnen
maken. Een grote wijn kan alleen voortkomen uit de beste druiven. In deze
geest handelt Bollinger al meer dan 175 jaar. Meer dan 80% van de druiven
(Pinot Noir en Chardonnay) is afkomstig van eigen wijngaarden, uitsluitend
gesitueerd in Grand of Premier Cru gemeentes. Na de oogst vindt de eerste
vergisting (apart per druivenras, per wijngaard) plaats in houten vaten
(afkomstig uit Bourgogne). Een kostbaar proces, maar een essentieel

onderdeel bij Champagne Bollinger. Het bedrijf is nog steeds in handen van
de familie, die ervoor zorgt dat de unieke stijl van dit champagnehuis
gewaarborgd blijft.

Aanvullende informatie
Artikelnummer:
Wijnsoort:
Inhoud:
Alcoholpercentage:
Jaar:
Land:
Streek:
Appellatie:
Wijnhuis:
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