
BELLE EPOQUE 1996
«Uma pedra preciosa que só o tempo é capaz de polir.» 

hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE SAFRA 1996 
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.

O ano de 1996 foi excepcional: apesar de um clima rigoroso, o mosto atingiu um equilíbrio perfeito entre açúcar e acidez, prometendo 
uma perspectiva duradoura. Isso hoje se confirmou com um cuvée particularmente surpreendente

COMPOSIÇÃO DO VINHO
A composição contém 50% de Chardonnay, dos grands crus de Cramant, Avize e Chouilly; 45% de Pinot Noir dos grands crus de Mailly, 
Aÿ, Verzy, Cerzenay e Bouzy e 5% de Pinot Meunier (Dizy, Hautvillers, Venteuil).

UMA OBRA-PRIMA DE ELEGÂNCIA
APARÊNCIA
O olhar é inevitavelmente atraído pelos sutis reflexos cintilantes da cor amarela, enobrecidos 
pelas borbulhas finas e persistentes.

NARIZ
Um nariz refinado e delicado oferece aromas de frutas amarelas maduras e aciduladas, que 
rapidamente dão lugar a aromas de frutas cítricas caramelizadas e marmelada de laranja, 
culminando depois em adocicadas notas amanteigadas e em um final marcado por um 
toque de caramelo ao leite.

PALADAR
O paladar é imediatamente envolvido por um toque acidulado, cuja persistência revela o 
magnífico buquê floral da safra.
“Uma pedra preciosa que só o tempo é capaz de polir.” Hervé Deschamps, Chefe de Cave

A COMBINAÇÃO PERFEITA
A inesperada dualidade desta safra rara revela melhor a riqueza de seu universo quando 
harmonizada com aves refinadas, servidas com cogumelos salteados e cebolinha-branca ao 
creme. Esta safra combina admiravelmente com o acentuado caráter adocicado de um peito 
de pato ao molho de laranja.


