
BELLE EPOQUE ROSÉ 2006 
La plus extravagante des cuvées.

«O Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2006 é um vinho delicado, mas rico e voluptuoso,  
com um caráter intenso, generoso e acentuado, porém extremamente refinado.» 

hervé deschamps, chefe de cave

BELLE EPOQUE ROSÉ SAFRA 2006 
O Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2006 é um cuvée excepcional da coleção de prestígio da Maison. Elaborado apenas em safras de 
destaque, este vinho é o resultado de um ano de generosidade da natureza. A primavera foi arruinada por geadas tardias em abril, que 
destruíram muitos Crus da região, mas, por sorte, os vinhedos da Perrier-Jouët escaparam ilesos. Em junho, as temperaturas aumentaram 
muito, permitindo que o florescimento ocorresse com sucesso durante as duas últimas semanas do mês. A região toda passou por uma onda 
de calor em julho, pontuada por algumas tempestades violentas, antes de o tempo ficar mais frio e úmido em agosto. Porém, por sorte, a 
natureza foi bondosa, e o mês de setembro trouxe condições atmosféricas perfeitas para que as uvas amadurecessem completamente a 
tempo para a colheita.

COMPOSIÇÃO DO VINHO
Hervé Deschamps elaborou à mão este vinho para alcançar um equilíbrio perfeito entre as características generosas da safra de 2006 e 
a consistência do estilo da Maison Perrier-Jouët. Com uvas colhidas nos melhores vinhedos de Cramant, Avize e Le Mesnil, a Chardonnay 
(50%) traz elegância e frescor floral à mistura. Generosa e redonda, a safra de 2006 combina a elegância da Chardonnay com a riqueza 
da Pinot Noir (45%) de Mailly, Aÿ, Verzy e Rilly e com os aromas redondos de frutas vermelhas da Pinot Meunier de Dizy (5%). Por fim, os 
vinhos tintos Pinot Noir (11%) de Vertus e Vincelles conferem ao cuvée sua tonalidade Rosé sutil e pura.

COLHEITA FERMENTAÇÃO DOSAGEM ENVELHECIMENTO NA 
ADEGA

Manual • Fermentadores em 
aço inoxidável com 

temperatura regulada

• Malolática completa

8 gramas por litro Maturado durante pelo 
menos seis anos nas 
adegas da Maison

UM CUVÉE VOLUPTUOSO 
APARÊNCIA
Rosa-pálido com toques de laranja e uma espuma muito vivaz. 

NARIZ
Aromas redondos, mas delicados, de frutas vermelhas (groselha, framboesa e romã), 
combinados com laranja sanguínea e toranja. Eles são sucedidos por toques de nozes, 
brioche, mel e caramelo. 

PALADAR
O ataque é vigoroso e refrescante, mas redondo. O paladar é intenso, generoso e acentuado, 
porém delicado, com a pureza de frutas, um grande refinamento e um final muito persistente. 

A COMBINAÇÃO PERFEITA
Aprecie a deliciosa cor e os aromas do Perrier-Jouët Belle Époque Rosé 2006 sozinho ou com 
pratos de carne de caça, tais como ganso ou pombo. Ou então deguste-o com sobremesa 
doces, incluindo charlotte de frutas ou pavlova de frutas vermelhas.


