
BELLE EPOQUE 2008
«O Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 é uma safra maravilhosa e vibrante,  

que apresenta um fres-cor radiante e uma boa persistência no paladar – o equilíbrio  
ideal entre delicadeza e estrutura.» 

hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE SAFRA 2008
O Cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque 2008 provém de uma colheita marcada por uma primavera precoce e rigorosa, com temperaturas 
baixas e pouca incidência solar. Essas condições climáticas continuaram durante o verão, acompanhadas por chuvas abundantes. Porém, o 
retorno do clima quente no início de setembro fez com que a safra de 2008 adquirisse uma nota de frescor e produzisse um vinho redondo 
na boca, permitindo-lhe apresentar um equilíbrio sutil entre delicadeza e estrutura. 

COMPOSIÇÃO DO VINHO
Preservando o estilo da Maison, Hervé Deschamps misturou este cuvée para enfatizar a personalidade única da safra de 2008. Sua mistura 
destaca o frescor e a elegância da Chardonnay (50%) dos grands crus de Cramant e Avize. Colhida na Montagne de Reims, a Pinot Noir 
(45%) oferece generosidade e uma complexidade delicada, que prolongam a sutileza da Chardonnay. Por fim, o charme redondo da Pinot 
Meunier (5%) de Dizy proporciona o toque final a este cuvée perfeitamente equilibrado. 

COLHEITA FERMENTAÇÃO DOSAGEM ENVELHECIMENTO NA 
ADEGA

Manual • Fermentadores em 
aço inoxidável com 

temperatura regulada

• Malolática completa

9 gramas por litro 
refinam ainda mais 
a generosidade e 
sofisticação desta 
excelente safra

Maturado durante pelo 
menos seis anos nas 
adegas da Maison 

UM VINHO MARAVILHOSAMENTE VIBRANTE,  
QUE EQUILIBRA DELICADEZA E ESTRUTURA 
APARÊNCIA
Cor dourada translúcida e brilhante com nuances luminosas e sutis de verde. 

NARIZ
Aroma primaveril com leves notas de flores brancas de espinheiro-alvar e flores de ameixeira. 
Os aromas refrescantes das frutas de polpa branca são então envolvidos em notas cítricas 
adocicadas.

PALADAR
Um vinho maravilhosamente vibrante, que apresenta um ataque revigorante e vivaz, além de 
um paladar expansivo com um toque de frescor. 

A COMBINAÇÃO PERFEITA
O Perrier-Jouët Belle Époque 2008 é o cuvée ideal para marcar qualquer momento de 
celebração. Cada gole cativa com um refinamento floral elegante. A ser degustado durante 
uma refeição, seu vigor combina delicadamente com o toque salgado de lagostins ou realça 
as mais delicadas carnes brancas com o desabrochar de suas flores brancas.


