
BELLE EPOQUE 1985
«Uma joia excepcional com um deslumbrante engaste de pedras preciosas.  

Uma criação joalheira que desafia o tempo.» 
hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE SAFRA 1985 
Trinta anos de maturação realçam o estilo e a qualidade inabaláveis dos vinhedos da Perrier-Jouët. A Maison vem perpetuando a arte 
da vinicultura desde 1811. Ela primeiro seleciona vinhos de destaque produzidos em anos extraordinários e depois guarda essas safras 
raras no silêncio de suas adegas. Embora cada uma apresente o caráter singular de seu ano, todas elas ilustram a notável qualidade dos 
vinhedos da Perrier-Jouët. 65 hectares, dos quais 99,2% classificados na escala de grands crus.

Em 1985, um inverno rigoroso danificou os vinhedos, mas o verão e o outono esplêndidos, além de uma dose de paciência, salvaram a 
colheita, que se mostrou tão modesta quanto excelente. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO
A Chardonnay refrescante e elegante, a Pinot Noir macia e generosa e a Pinot Meunier charmosa e frutada foram misturadas para produzir 
um vinho extraordinariamente trabalhado, no mais puro estilo Belle Epoque, combinando os grands crus típicos do cuvée: Cramant, Avize, 
le Mesnil/Oger, Vertus e Chouilly (Chardonnay); Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzenay, Verzy, Chigny les Roses (Pinot Noir); Dizy, 
Hautvillers, Damery, Venteuil e Vincelles (Pinot Meunier).

UN CHEF D’ŒUVRE D’ÉLÉGANCE
APARÊNCIA
Esta safra é dotada de uma cor delicadamente dourada e adornada com um filete de finas 
borbulhas.

NARIZ
O nariz revela a elegância e a profunda riqueza aromática do vinho. Revelam-se aromas de 
folha de chá doce, tabaco suave e brioche, misturados com a fragrância de frutas secas e 
cozidas, limão caramelizado e gengibre. Estas notas então dão lugar a aromas de pão de 
mel, torta de maçã, mel e caramelo, terminando em um clímax reconfortante.es.

PALADAR
Um modelo de equilíbrio e harmonia, que se revela refrescante e redondo na boca, sendo 
tão generoso quanto voluptuoso, e depois atinge o equilíbrio perfeito em um final persistente.

A COMBINAÇÃO PERFEITA
O equilíbrio perfeito entre elegância e voluptuosidade que caracteriza esta safra rara 
expressa melhor suas diversas qualidades quando harmonizado com moleja cozida com 
moráceas. Um filé à Chateaubriand ao molho Périgord com acompanhamento de purê de 
batatas trufado revela plenamente sua harmonia.


