
CUVÉE 
PRESTIGE BRUT
60 % Pinot Noir, 40 % Chardonnay.

VITICULTUUR 

- Gemiddelde leeftijd van de wijnstokken: 30 jaar.
- Terroir: Aube, het meest zuidelijke deel van de Champagne.
Ondergrond en bovenlaag klei, krijt, mergel en kalksteen.
- Hoogte: tussen 250 m en 320 m.
- Klimaat: landklimaat met een lichte zee invloed.
- Plantdichtheid: 8650 wijnstokken / ha.
- Opbrengst: ongeveer 10.500 kg / ha of 62 Hl / ha.
-  Wijnbouw: duurzame behandeling en beperkte bestrijding 

met fytosanitaire producten, handmatig uitbuigen (palis-
sage) en regelmatig ploegen waardoor onze exploitatie 
HVE-niveau 3 (hoge waarde Milieu) gecertificeerd is.

- Druivenpluk uitsluitend handmatig.

VINIFICATIE 

-  Persen van de oogst in hele druiventrossen met behulp van 
pneumatische persen.

-  Productie van dit gamma alleen met sap van eerste persing:  
le jus de Cuvée.

-  Fermentatie, alcoholische en malolactische- / melkzuurgis-
ting in thermisch geregelde roestvrijstalen vaten. 

- Stille wijn samengesteld uit meerdere oogstjaren.
- Na botteling minimaal 36 maanden rijping sur lis.
- Dosage bij de dégorgement 9 g/l.
- Verkoop van flessen minimaal 12 weken na de dégorgement.
- Serveer gekoeld maar niet ijskoud, 7 ° c.
-  Beschikbaar in halve fles, fles en magnum. Dozen van 6 fles-

sen of 3 magnums. 

DEGUSTATIE

KLEUR
Fijne en intense bubbels, aanhoudend bruisend schuim, 
prachtig bleek gouden kleur met groene reflecties.

AROMA
Een prachtige aromatische finesse, elegant en sensueel, die 
de subtiele kunst van de mix van Chardonnay en Pinot Noir 
benadrukt.  
Deze champagne zal u verrassen met zijn boeket. Een heer-
lijke mix van geel fruit, Mirabelle pruim en abrikoos, en wit 
fruit, zoals wilde perzik, combineren perfect. Ontdek ook zijn 
exotisme en frisheid die uw smaakpapillen zal doen ontwaken  
 
 
 

 
 

 
met zijn explosieve, citroenachtig karakter met een vleugje 
mineraliteit en een heerlijke afdronk op gebak en confiserie.

SMAAK
De aanzet van deze champagne is heerlijk fris. Mooi en 
spannend mondgevoel, verfrissend en smakelijk, om nog maar 
te zwijgen van de levendigheid, elegantie en vrouwelijkheid.
De finale is zeer evenwichtig met fruit en frisheid. Een zeer 
flexibele wijn die een uitstekend aperitief kan zijn maar ook 
goed past bij een maaltijd met wit vlees in saus of romige vis. 
Een brunch of cocktailwijn.

ELEGANT
BALANS
FRUITIG

VROUWELIJK


