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House of Champagne (Polska)
to część globalnego projektu House of Champagne, zbudowanego na 9-letnich doświadczeniach 
m.in. na rynku w Polsce, opartego na wyjątkowej i największej ofercie szampanów i win musujących.

W swojej ofercie posiadamy ok 400 etykiet szampanów i win musujących. Najwięcej w Polsce!

Naszym klientom z segmentu HoReCa zapewniamy dostawy 6 dni w tygodniu, możliwość składania 
zamówień 7 dni w tygodniu, brak minimum logistycznego, szeroki zakres szkoleń dla personelu 
naszych klientów z obszaru wiedzy o winach oraz poszczególnych etykietach, food-pairing'u, 
otwierania butelek, serwowania wina, etc. Doradzamy przy budowie karty win, a najlepszym klientom 
oferujemy również wsparcie finansowe.

Współpracujemy także z klientami B2B oraz detalicznymi poprzez sieć specjalistycznych sklepów.

Jesteśmy specjalistami od „bąbli”, pełnymi pasji profesjonalistami, z jasno zdefiniowaną misją i wizją 
rozwoju w Polsce oraz ekspansji na największe miasta świata!

Zapraszamy do współpracy !
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Szampany importowane przez 
House of Champagne (Polska)

Rekomendowane

Szampany szczególne, produkowane przez małe i średnie domy szampańskie, zdobywcy
szeregu nagród w międzynarodowych konkursach, etykiety o wyjątkowej relacji jakości do ceny.
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375ml / 750 ml / 1,5l / 3l

Alain Bernard Brut Tradition Premier Cru

Połączenie premier cru (Dizy, Hautvillers, Cumières) 
i grand cru (Aÿ) w przypadku tego szampana tworzy 
udaną, zrównoważoną kompozycję. Bardzo przyjemne, 
bezpretensjonalne wino do codziennego użytku. Świeży, 
owocowy z wyczuwalnymi nutami drożdży i francuskiej 
bułki maślanej. To szampan chętnie wybierany przez 
restauratorów i hotelarzy, który – co zostało wielokrotnie 
sprawdzone – zadowala gusta nawet bardzo wymagających 
gości. Warto spróbować, żeby przekonać się, co znaczy 
znakomity stosunek jakości do ceny w wykonaniu domu 
szampańskiego Alain Bernard. Szampan ten został uznany 
za bardzo dobry również przez ekspertów Magazynu Wino.

• blend: 60% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, krewetki, białe mięso, jajecznica, 

sery żółte twarde, orzechy, migdały, krakersy z masłem, chipsy

750ml / 3l

Duménil Cuvée Prestige Vieilles Vignes

Srebrny medalista Grand Prix Magazynu Wino 2013 
Szampan produkowany jest z wiekowych winorośli, 
zasadzonych w 1969 r. na specjalnej parceli Les Pecherines. 
Vieilles Vignes dojrzewa minimum 5 lat na osadzie. Duménil 
Prestige zachwyca krystalicznym kolorem, subtelnym 
musowaniem, zapachem winnej brzoskwini, marakui 
i kandyzowanych owoców oraz egzotyczną gamą smaków, 
w której odnajdujemy mango, ananasa oraz akcenty 
kremowe.

• blend: 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, sola w sosie szafranowym, 

krewetki z patelni, sałatka z ananasem

750ml / 1,5l

Duménil Grande Réserve Brut Premier Cru

Premier Cru bardzo reprezentatywny dla Montagne 
de Reims. To idealna mieszanka trzech szampańskich 
szczepów, która leżakuje na osadzie aż trzy lata. Znaczący 
udział wina z rezerwy (50%) nadaje mu niesamowitą 
głębię smaku. W oczy rzuca się subtelne musowanie 
oraz szlachetny kolor, w nosie dominują nuty białych 
kwiatów i owoców, winnej brzoskwini oraz gruszki, z kolei 
usta wypełniają się najpierw żółtymi owocami, po to, 
by na finiszu posmakować francuskiej słodkiej bułki.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, drób w sosie, sałatka z kaczką, 

polędwica wołowa
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375ml / 750ml / 1,5l / 3l

Le Mesnil Grand Cru Blanc de Blancs

Złoty medalista Grand Prix Magazynu Wino 2011. 
Świetny produkt doskonałej spółdzielni, wielokrotnie 
nagradzany i cieszący się wielkim uznaniem koneserów. 
Pachnie cytrusami, świeżymi owocami, jabłkami w karmelu, 
migdałami i wanilią. W smaku – obok eleganckich cytrusów 
– zachwycają: mineralność, idealna kwasowość i przyjemna 
równowaga, a także całkiem solidny finisz. Szampan, jakiego 
próżno szukać w tej grupie cenowej – to raczej półka 
zarezerwowana dla rocznikowych trunków. Nadzwyczajna 
elegancja typowa dla prestiges cuvées słynnych domów 
szampańskich. Zdobywca 95 pkt w Wine Insider.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sashimi, świeże owoce

Nominé-Renard Brut Rosé

Te różowe bąbelki, utrzymane w świeżym – choć 
eleganckim – owocowym stylu, zbudowane zostały 
w równych proporcjach z Chardonnay i z Pinot Meunier, 
z 30-procentowym dodatkiem wina z rezerwy. Szampan 
w kolorze bladego różu pachnie subtelnie różowym 
grejpfrutem i poziomkami, a smakuje wybitnie świeżo 
i owocowo. Krytycy cenią tę pozycję za mieniący się kolor, 
bursztynowe refleksy, wysublimowany bukiet, świeży 
i prosty styl, orzeźwiający finisz, a także uwodzicielski 
charakter i solidną kompozycję.

• blend: 50% Chardonnay, 50% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 15 mies.
• dosage: 11g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, krewetki w imbirze, drób w śmietanie

Paul Bara Grand Rosé de Bouzy

Rasowy różowy szampan z piękną, świeżą paletą 
owocowych smaków z dominacją truskawki. Ten blend 
to reprezentatywny produkt terroir Bouzy. Różowy 
Paul Bara dojrzewa na osadzie 3 lata i jest szampanem 
wyprodukowanym bez fermentacji malolaktycznej, co 
pozwala zachować mu niezakłóconą pełnię smaku. Różowy 
kolor z rubinowymi refleksami kryje liczne i drobne bąbelki. 
Uwagę przyciąga elegancki i intensywny aromat czerwonych 
owoców. W ustach szampan zadziwia bogactwem smaków 
i piękną równowagą pomiędzy dość mocną budową 
a świeżością. Intensywny finisz pozwala długo cieszyć się 
przyjemnymi doznaniami smakowymi. 

• blend: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: czerwone mięsa, polędwica wołowa
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Paul Bara Brut Réserve

Paul Bara Brut Réserve, aż w połowie złożony z wina 
z rezerwy, dojrzewa na osadzie 3 lata i jest szampanem 
wyprodukowanym bez fermentacji malolaktycznej, co 
pozwala zachować pełnię smaku każdego szczepu. 
To prawdziwa esencja terroir Bouzy. Podczas degustacji 
tego szampana uwagę zwraca piękny, złoty kolor, obfite 
musowanie, zarazem świeży i elegancki aromat (cytrusy, 
masa migdałowa, owoce) oraz żywy smak o zrównoważonej 
kwasowości i trwałym finiszu. To symfonia zapachów 
i smaków, intensywna świeżość i owocowość, które na 
długo pozostaną w pamięci. 

• blend: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: skorupiaki, langusta z patelni

375ml / 750ml

Pierre Gimonnet Brut Blanc de Blancs

Podstawowe (co w tym akurat przypadku wydaje się 
niewdzięcznym określeniem), nierocznikowe blanc de 
blancs to kwintesencja terroir Cuis. Szampan ekstremalnie 
młody, bowiem dojrzewa na osadzie jedyne 18 miesięcy, 
ale wbrew pozorom nie jest banalny ani pozbawiony 
głębi. Tak właśnie uważają słynni bracia, twierdząc, 
że „dobre wino nie powstaje dlatego, że leży trzy lata 
w piwnicy, ale wtedy, gdy osiąga odpowiedni dla siebie 
balans i harmonię”.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 18 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: świeże ostrygi, mule w lekkim sosie, 

homary w sosie cytrynowym, krewetki z patelni

Rémy Massin Louis Aristide

Ten stuprocentowy Pinot Noir, powstały na cześć nestora 
rodu i stanowiący kompozycję aż 12 roczników (w całości 
wino z rezerwy), jest złotym medalistą Guide Gilbert et 
Gaillard. Szampan powstały z winorośli liczących pół wieku, 
których korzenie mogą wnikać w glebę aż na 4 metry, został 
świetnie zestrojony, co pozwala w pełni cieszyć się jego 
złożonymi, ale bardzo jedwabistymi akcentami. Rocznie 
powstają tylko trzy tysiące butelek tego wyśmienitego wina. 

• blend: 100% Pinot Noir
• dosage: 7g/l
• foodpairing: wędzony łosoś, małże Św. Jakuba, ser Chaource
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Salmon Réserve 100% Pinot Meunier

Szampan ten został zbudowany wyłącznie na bazie 
szczepu Pinot Meunier. Jest wyraźnie owocowy, 
świeży i intensywny. Ma kolor starego złota z różanymi 
refleksami, pięknie musuje, ukazując drobne, energiczne 
bąbelki. Subtelnie pachnie, głównie owocami (mirabelka, 
brzoskwinia, mandarynka, pomarańcza), ale wyczuwalne 
są także nuty kwiatowe (białe i suszone kwiaty). Smakuje 
wybitnie owocowo, ale też żywo i świeżo. Godny uwagi jest 
długi finisz z akcentami cytrusowymi i pestkowymi. Bardzo 
uniwersalna i elastyczna propozycja – pasuje do wielu dań, 
wybornie smakuje również solo.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: sushi z pieczoną rybą

Vazart-Coquart Extra Brut

Szampan cechuje się jasnocytrynowym kolorem 
z delikatnymi refleksami zieleni, a także bardzo drobnymi 
bąbelkami, przywołującymi na myśl świeżość i lekkość. Extra 
Brut pachnie konfiturą cytrynową, orzechem laskowymi 
i słodkim migdałem. Po dłuższym kontakcie z powietrzem 
pojawiają się akcenty kredowe, akacjowe i miętowe. 
W smaku szampan zachwyca elegancką mineralnością, 
cytrusową strukturą i świeżym, jodowym finiszem.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 2,5g/l
• foodpairing: ostrygi Claire, krewetki marynowane w anyżu, 

marynowany łosoś, świeży ser kozi

Salmon Rosé 100% Pinot Meunier

Szampan, częściowo winifikowany w beczce, ma kolor 
różowy z pomarańczowymi refleksami, prezentuje obfitą 
i gęstą pianę. Na płaszczyźnie aromatów wybija się 
porzeczka, wiśnia i granat. Porzeczka utrzymuje się również 
w ustach, pięknie uzupełniona dojrzałymi, czarnymi 
owocami. Smak pełny, delikatny i słodkawy z ciekawym 
finiszem, nawiązującym wyraźnie do czarnej porzeczki. 
Prawdziwe arcydzieło subtelności to godny polecenia 
apéritif, który świetnie spisze się również na stole, zwłaszcza 
w towarzystwie świeżych owoców, deserów owocowych 
oraz steków.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, stek z cielęciny, świeże owoce, desery 

owocowe
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Szampany importowane przez 
House of Champagne (Polska)

Spécial Club

Rocznikowe szampany najwyższej jakości, do których stworzenia
aspirują wszyscy członkowie Club Trésors.
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Spécial Club

Club Trésors de Champagne jest prestiżową organizacją, zrzeszającą drobnych, ale uznanych 
producentów szampana, oferujących najwyższej jakości produkty, wypracowane w sposób 
w pełni autonomiczny oraz w poszanowaniu surowego etosu Klubu. Członkowie Klubu, 
reprezentujący wszystkie zakątki Szampanii to récoltants-manipulants, czyli producenci, 
którzy sami uprawiają winorośl, wytwarzają szampana i go sprzedają, tym samym osobiście 
czuwając nad całym cyklem powstawania tego trunku.

Dwie kluczowe wartości Klubu – jakość i różnorodność – składają się na genezę flagowego 
produktu Club Trésors de Champagne – szampana Spécial Club w stylowej, ekskluzywnej 
butelce, nawiązującej swym kształtem do tradycyjnej bouteille champenoise. To rocznikowy 
produkt najwyższej jakości, do którego stworzenia aspirują wszyscy członkowie Klubu. Dla 
każdego z nich własny Spécial Club to zwieńczenie lat ciężkiej pracy i powód do wielkiej 
dumy. To zawsze ekspresja ich indywidualnego terroir w najlepszym wydaniu.

Club Trésors de Champagne to nie tylko stały punkt odniesienia dla najbardziej 
bezkompromisowych w kwestii jakości i tradycji producentów oraz solidna platforma dyskusji 
profesjonalistów, to również swoisty znak jakości dla wszystkich koneserów szampana, 
restauratorów, hotelarzy, sommelierów, importerów, dystrybutorów i sprzedawców. 
Club Trésors to dla nich synonim pewności i zaufania oraz gwarancja dobrego wyboru. 
Rekomendacja, której ufają od lat.
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Duménil Spécial Club 2013

Unikalna gleba w winnicach Chigny-Les-Roses oraz 
wyjątkowa jakość win ze zbiorów 2012 roku w Montagne 
de Reims sprawiły, że ten rocznikowy szampan Special 
Cuvee spełnia wszystkie restrykcyjne standardy Tresor de 
Champagne. Delikatnie musujący, o złotej barwie i pełnym 
finezji zapachu cytrusów i białych owoców. Usta bardzo 
świeże i cytrynowe. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• foodpairing: apéritif, skorupiaki, ryby

Forget Chemin Spécial Club 2013

Szampan vintage, który jest idealnym odbiciem roku: 
lekki i precyzyjny, ciepły i bogaty. Czysty i otwarty na 
podniebieniu; Szampan w szczycie dojrzałości, który 
nadal będzie dobrze degustowany przez najbliższe 3-5 
lat. Wspaniały jako aperitif i znakomity także przy lekkich, 
delikatnych potrawach szczególnie rybach, langustynkach 
lub ostrygach z grilla. Aby zachować równowagę wina 
podawać w wysokich fletach w temperaturze 8-10 °C

• blend: 46% Pinot Meunier, 30% Chardonnay z Ludes, 24% 
Chardonnay z Taissy 

• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, homar, ostrygi z grilla

Hervieux Dumez Spécial Club 2012

Kształt butelki, zarezerwowany dla arcydzieł Club Trésors 
de Champagne, jest obietnicą najwyżej jakości. Cuvée 
zbudowane na wszystkich szampańskich szczepach, 
o barwie jasnego złota, okazuje się zwiewne, świeże 
i delikatne. Nos jest wybitnie mineralny, po dłuższym 
kontakcie z powietrzem dochodzą do głosu aromaty 
bakaliowe i piernikowe. W ustach zadziwia dojrzałość 
i lekko kwasowa równowaga. Finisz długi i wyrazisty.

• blend: 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• dosage: 9g/l
• foodpairing: tłuste ryby, białe mięsa w sosach, kremowe sery
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José Michel Spécial Club 2012

Spécial Club od José Michela jest winem w dużej części 
zbudowanym z owoców ponad siedemdziesięcioletnich 
winorośli. Połączenie – w równych proporcjach – dwóch 
szczepów o tak radykalnie odmiennych charakterach 
pozwoliło na osiągnięcie wielopłaszczyznowego smaku 
i aromatu z pewnym ekscytującym napięciem. To przykład 
niezwykłego bogactwa, równowagi i hojności szampana. 
Złocisty kolor, żywe i drobne bąbelki, złożoność aromatów 
(róża, orzechy laskowe, migdały) połączona z niespotykaną 
subtelnością, a także potężny smak z dominacją nut 
tostowych oraz owoców o żółtym miąższu czynią 
z degustacji tego szampana wyjątkowe przeżycie.

• blend: 50% Pinot Meunier, 50% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: foie gras, małże Św. Jakuba, polędwica wołowa, 

grillowany homar, drób w delikatnie kremowym sosie

Loriot Pagel Spécial Club 2012

Ten rocznikowy blanc de noirs to produkt najwyższej 
jakości, godny prestiżowego miana Spécial Club. Jasnożółty 
kolor ze srebrnymi refleksami i delikatnymi bąbelkami, 
aromaty białych owoców i wiciokrzewu, w smaku dominują 
nuty miodowo-akacjowe. Na uwagę zasługuje słonawy 
finisz. To przykład wspaniałej równowagi płaszczyzny 
aromatycznej i smakowej. Doskonała propozycja na świeży, 
choć pełny apéritif. Świetnie spisze się również przy stole, 
w towarzystwie delikatnych mięs w jasnych sosach.

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: min. 36 mies.
• dosage: brut
• foodpairing: apéritif, drób w sosie śmietanowym

Launois Père & Fils Spécial Club 2010

Najpełniejsza ekspresja terroir Le Mesnil-sur-Oger (Grand 
Cru). To 100% Chardonnay, powstały z najstarszych 
winorośli, które zostały zasadzone przed 1952 r. Długie 
dojrzewanie na osadzie, powściągliwe dozowanie 
i najwyższa jakość winogron owocują szampanem złożonym, 
pełnym, a jednocześnie świeżym i mineralnym.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: niski
• foodpairing: ryby, dania warzywne, delikatne mięsa
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Moussé Fils Spécial Club 2013

Szampan Spécial Club, zbudowany w całości ze szczepu 
Pinot Meunier. Wino eleganckie, o subtelnym musowaniu. 
Pachnie białą brzoskwinią, a w smaku uwodzi niesamowitą 
subtelnością, krągłością i bardzo długim finiszem. 

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 4g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza

Moussé Fils Spécial Club Rosé 2015

Rok 2015 rozpoczął się łagodną, wilgotną zimą, a następnie 
suchą wiosną i takim samym latem. Spowodowało to, 
że zbiory rozpoczęte 9 września przyniosły doskonałej 
jakości czarne winogrona.

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 2g/l
• foodpairing: wołowe carpaccio

Nominé-Renard Spécial Club 2011

Owoc 30-letnich winorośli i 60-miesięcznego dojrzewania 
na osadzie. Hojny, wielopłaszczyznowy, pięknie mineralny 
i subtelny. Pachnie prażonymi orzechami, migdałowym 
kremem i ciastem cukierniczym. 

• blend: 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 42 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif
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Paul Bara Spécial Club 2009

Szampan charakteryzuje się piękną złotą barwą 
i drobnymi bąbelkami. Zgodnie z zasadami Paul Bara 
cuvée powstało bez fermentacji malolaktycznej, co 
nadało mu intensywną owocowość, w której łatwo 
rozpoznać aromaty pomarańczy, grejpfruta, truskawki oraz 
szarlotki. Płaszczyzna aromatyczna jest niezwykle świeża. 
W smaku wino okazuje się bardzo zrównoważone, mocno 
zbudowane, ale jednocześnie świeże. 

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 96 mies.
• dosage: 7,7g/l
• foodpairing: kaczka z żurawiną, parmezan, grillowane krewetki, 

kurczak

Paul Bara Spécial Club Rosé 2013

Pierwsza połowa 2012 nie zapowiadała obfitych i dobrych 
zbiorów. Bardzo niska temperatura i trzymające mrozy, 
następnie wiosenne przymrozki i gwałtowne burze – to 
wszystko sprawiało, że producenci z troską obserwowali 
swoje uprawy. Wszystko zmieniło się z nadejściem bardzo 
suchego i gorącego lipca i sierpnia, które ostatecznie 
zadecydowały, że zbiory uznano za wyjątkowo udane. 
Szampan charakteryzuje się piękną lekką różową barwą 
oraz delikatnym musowaniem. Dominują aromaty dzikich 
czerwonych owoców. Szampan bardzo finezyjny, elegancki, 
z doskonałą równowagą i owocowym finiszem.

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: pieczona przepiórka

Pierre Gimonnet Spécial Club 2012

Słomkowy ze złotymi refleksami, żywy oraz trwały. 
Aromatycznie złożony, z wyczuwalnymi nutami drożdży, 
pieczywa, kandyzowanych owoców, cytrusów z miodowym 
tonem. Charakteryzuje się doskonałą świeżością oraz 
mineralnością, która towarzyszy jemu aż do samego końca.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza
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Remy Massin Spécial Club 2010

Szampan dla smakosza – złożony i wyrafinowany. 
Zachwycająca paleta aromatów i pełny, wyważony smak. 
Elegancja, harmonia, krągłość i dyskretny owoc. Najwyższa 
liga szampańskich bąbelków, firmowana prestiżowym 
oznaczeniem Spécial Club.

• blend: 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
• dosage: 8g/l
• foodpairing: krewetki w sosie

Salmon Rosé Spécial Club 2013

Wyjątkowy różowy szampan dla miłośników Pinot Meunier. 
Wyprodukowano tylko 2 152 butelki. Winogrona do 
tego szampana pochodzą z parceli "Bouxin". Po zbiorach 
zostały poddane 18-godzinnej maceracji, zapewnić jak 
najwięcej subtelnych aromatów owocowych. Rezultatem 
jest wyjątkowo harmonijny różowy szampan o dużej głębi 
i eleganckiej mineralności.

• blend: 100% Pinot Meunier
• foodpairing: apéritif, sery, owoce morza

Salmon Spécial Club 2013

Spécial Club 2012 jest szampanem powstałym w 100% ze 
szczepu Pinot Meunier z parceli Les Ormes w Chaumuzy. 
To przykład szampana bogatego i świeżego, o uderzającej 
harmonii i głębi owocu, która jest pięknie zrównoważona 
wysoką mineralnością, wyeksponowaną brakiem cukru 
(zero dosage).

• blend: 100% Pinot Meunier
• foodpairing: łosoś, cielęcina, delikatna polędwica
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Vazart-Coquart Spécial Club 2008

Spécial Club od Vazart-Coquart charakteryzuje się 
jasnozłotym kolorem ze słomkowymi refleksami oraz 
drobnymi i wytrzymałymi bąbelkami. Na płaszczyźnie 
aromatów początkowo wybija się francuska słodka bułka, 
ciepłe masło, krem migdałowy i miód głogowy. Następnie 
wyczuwamy wiciokrzew, tytoń, smażoną gruszkę i gałkę 
muszkatołową. Na podniebieniu szampan jest miękki 
i świeży, a także na swój sposób kremowy. Finisz tego 
Spécial Cluba zaskakuje świeżością oraz słonawo- 
-mineralnym akcentem.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 84 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: parmezan, ser Comté, homar, sola, turbot
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Szampany importowane przez 
House of Champagne (Polska)

Portfolio
(pełne)



19

A. Bergère

Z miłości do ziemi i wina powstał w 1949 roku dom szampański A. Bergère. Założyciel Albert 
Bergère prężnie rozwijał swój biznes zapewniając mu z biegiem lat coraz silniejszą pozycję. 

Od 1986 r. domem szampańskim zarządza André ze swoją żoną Martine, nieustannie 
dbając o najwyższą jakość produktów i zdobywając ciągle nowych zwolenników we Francji 
i zagranicą. Najlepsze wina pochodzące ze słynnych parceli położonych w sercu Côte 
de Blancs dają wspaniałe możliwości kupażu. W 2007 r. spełniło się marzenie Martine, 
która w ponad 100-letnim budynku położonym przy Avenue de Champagne w Épernay 
otworzyła główną siedzibę firmy, hotel, sklep i salę degustacyjną szampanów własnej 
produkcji.

Winnice A. Bergère obejmują terroirs: Fèrebrianges, Etoges, Congy, Sézanne, Bethon, 
Charly-sur Marne, Pavant, Mont Saint Père, Essomes, Le Mesnil sur Oger, Oger, Avize, 
Chouilly i Cramant. Uprawiane są tu wszystkie szampańskie szczepy: Chardonnay (50%), 
Pinot Noir (30%) i Pinot Meunier (20%).
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A. Bergère Brut Nature

Cuvée stworzone z winogron szczepu Chardonnay, bez 
dodatku cukru. Krystaliczne i czyste, wspaniale oddające 
mineralny styl domu szampańskiego. Pachnie cytrusami 
i białymi kwiatami, w smaku elegancki i delikatny. Długi, 
mineralny finisz. Idealny jako letni apéritif, ale poradzi 
sobie również z wykwintnymi potrawami na bazie ryb 
i owoców morza. Szampan Brut Nature to pełnia aromatów 
i smaków, które nie zostają zakłócone cukrem. Propozycja 
dla koneserów.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 0g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, skorupiaki
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Alain Bernard

Dom szampański Alain Bernard to rodzinne przedsięwzięcie, którego początki sięgają 1912 
roku. Producent ten ma siedzibę w Dizy, w samym sercu departamentu Marne, w bliskiej 
odległości od Épernay – światowej stolicy Szampana. 

Dziś o rodzinny interes dba pokolenie wnuków – Benoît Bernard z żoną Isabelle, którzy 
za największy skarb uważają know-how zaczerpnięty od przodków, wzbogacony własnymi 
doświadczeniami. Wartości wyznawane przez właścicieli domu szampańskiego Alain 
Bernard to rodzina, praca, cierpliwość, rygor, pasja i szacunek dla metod tradycyjnych. 
A nadrzędnym ich celem jest tworzenie wyjątkowego, autentycznego szampana.

Aktualnie winnice rodziny Bernard, wszystkie sklasyfikowane jako grand lub premier cru, 
obejmują gminy: Aÿ, Dizy, Hautvillers i Cumières. 50% upraw stanowi szczep Chardonnay, 
47% – Pinot Noir, a 3% – Pinot Meunier. To połączenie jakości terroir i jego różnorodności 
pozwala na uzyskanie wysokiej klasy winogron – finezyjnych i aromatycznych. Roczna 
produkcja wynosi tu 85 000 butelek. 



22

375ml / 750 ml / 1,5l / 3l

Brut Tradition Premier Cru

Połączenie premier cru (Dizy, Hautvillers, Cumières) 
i grand cru (Aÿ) w przypadku tego szampana tworzy 
udaną, zrównoważoną kompozycję. Bardzo przyjemne, 
bezpretensjonalne wino do codziennego użytku. Świeży, 
owocowy z wyczuwalnymi nutami drożdży i francuskiej 
bułki maślanej. To szampan chętnie wybierany przez 
restauratorów i hotelarzy, który – co zostało wielokrotnie 
sprawdzone – zadowala gusta nawet bardzo wymagających 
gości. Warto spróbować, żeby przekonać się, co znaczy 
znakomity stosunek jakości do ceny w wykonaniu domu 
szampańskiego Alain Bernard. Szampan ten został uznany 
za bardzo dobry również przez ekspertów Magazynu Wino.

• blend: 60% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, krewetki, białe mięso, jajecznica, 

sery żółte twarde, orzechy, migdały, krakersy z masłem, chipsy

Demi-Sec Premier Cru

Te same proporcje trzech szampańskich szczepów, 
co w Brut Tradition. Ta sama doskonała jakość. Zupełnie inny 
wymiar słodyczy. Alain Bernard Demi-Sec to harmonijna 
i smakowita propozycja dla miłośników mniej wytrawnych 
klimatów. A także idealny wybór na deser. To – podobnie 
jak wytrawny Brut Tradition – świeży, owocowy szampan 
z wyczuwalnymi nutami drożdży i francuskiej bułki. Tym 
razem w wersji, która zadowoli największych fanów 
słodyczy. Odpowiednie schłodzenie eksponuje wszystkie 
jego walory, pozwalając w pełni cieszyć się słodkim 
wymiarem harmonii i smaku. Szampan ma jeszcze jedną, 
dużą zaletę: trudno znaleźć deser, do którego nie pasuje.

• blend: 60% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier
• dosage: 35g/l
• foodpairing: deser

Rosé Entre-Parenthèses

Jest to mieszanka Rosé de Saignée i wina z rezerwy 
przechowywanego w dębowych beczkach. Kolor głęboko 
różowy, lekko pomarańczowy. Piana kremowa, bardzo 
przejrzysta i trwała. W nosie wyczuwalne aromaty 
dojrzałych czerwonych owoców i świeżych winogron. 
W ustach kremowy z przyjemnym smakiem świeżo tartych 
winogron zakończony aromatami czerwonych owoców 
i pralin. Finisz bardzo długi i świeży.

• blend: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: filet z kaczki w czewonych owocach, 

pieczony stek w sosie z czewonych owoców
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Didier Chopin

Dom szampański Didier Chopin został założony w 1989 r. i chlubi się tworzeniem szampanów 
o wyjątkowej finezji i doskonałej jakości, uznawanej na całym świecie. Jego dewizą jest trio: 
terroir, człowiek, tradycja. Siedziba domu znajduje się w Champlat, w samym sercu Doliny 
Marny. To bardzo kameralna firma, w której pracują wyłącznie członkowie rodziny. Winnice 
Chopin rozciągają się na obszarze 8 hektarów. Aktualnie domem zarządza przedsiębiorczy 
Didier Chopin wraz z żoną Karine i synem. Szampany tego producenta eksportowane są 
do 30 krajów świata, a szczególnym uznaniem cieszą się w Anglii, Belgii, w Chinach i we 
Włoszech. Wina Didiera Chopin cechują się pełnym, owocowym i harmonijnym stylem, 
a także dużą świeżością. Są bardzo przystępne, zarówno na płaszczyźnie aromatów, 
jak i smaków.
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Brut

Blend Pinot Meunier i Pinot Noir, pochodzących z parcel: 
La Neuville aux Larris, Reuil, Passy Grigny. Średni wiek 
winorośli to 30 lat. Winifikacja zachodzi w metalowych 
kadziach z termoregulacją. Fermentacja alkoholowa trwa 
trzy tygodnie, a malolaktyczna – osiem. Roczna produkcja 
szampana Didier Chopin Brut to 100 000 butelek. Didier 
Chopin Brut charakteryzuje się pięknym złotym kolorem, 
aromatami dojrzałych białych owoców oraz pełnym 
smakiem z nutami konfiturowymi. To złoty medalista 
konkursów Gilbert et Gaillard oraz Sakura.

• blend: 60% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, delikatne mięsa

Brut Rosé

Ten różowy szampan, zbudowany na bazie Pinot Meunier 
i Pinot Noir z trzech roczników, z dodatkiem czerwonego 
wina AOC Champagne, charakteryzuje się intensywnymi 
aromatami czerwonych owoców (truskawka, wiśnia, 
malina), a także dużą delikatnością i świeżością smaku. 
Didier Chopin Brut Rosé dojrzewa na osadzie aż 5 lat, co 
pozwala cieszyć się bogactwem aromatów i głębią smaku. 
Doskonały apéritif, ale również wino o wielu różnorodnych 
zastosowaniach gastronomicznych.

• blend: 60% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, czerwone mięso, desery na bazie owoców

Demi-Sec

Szampan zbudowany w 60% ze szczepu Pinot Meunier 
i w 40% z Pinot Noir. Poddawany dojrzewaniu na osadzie 
przez 5 lat w stałej temperaturze 12°C . Ma jasnozłotą 
barwę, aromaty owoców pestkowych, które z czasem 
zmieniają się w nuty konfiturowe. Usta szampana są 
owocowe i bardzo świeże. Wino odpowiednie na każdą 
okazję, pasuje również do owoców i delikatnych deserów.

• blend: 60% Pinot meunier, 40% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• foodpairing: owoce, delikatne desery
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Veuve de Nozac

Szampan ma lekki, złoty kolor, jest pełen drobnych 
pęcherzyków. Charakteryzuje go kruchość i świeżość na 
podniebieniu. W aromacie i smaku ukazuje się szeroka 
gama cytrusów, kwiatów i białych owoców. Wino dobrze 
wyważone, orzeźwiające, lekkie. Precyzyjne, owocowe 
zakończenie. Idealny wybór na apéritif, ale również do 
delikatnej kolacji.

• blend: 70% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, delikatne mięso

Marquis de Bel Aires

Blend Pinot Meunier i Pinot Noir pochodzących z winnic 
otaczających małe miasteczko Champlat pomiędzy 
słynnymi miastami Reims oraz Épernay w Dolinie Marny. 
Po zabutelkowaniu szampan dojrzewa od trzech do 
pięciu lat w celu rozwinięcia bogatych aromatów 
i kompleksowości. Marquis de Bel Aires to dojrzałe aromaty 
tostów oraz francuskiej bułki maślanej, połączone z wyraźną 
owocowością oraz subtelnymi bąbelkami tworzącymi 
przyjemny i bogaty finisz.

• blend: 60% Pinot Meunier, 40% Pinot Noir
• dosage: 10,8g/l
• foodpairing: apéritif, delikatne ryby, lekkie wędliny, sałatki
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Duménil

Założony przez Elie Duménil w 1874 r. w Chigny-les-Roses (15 km od Reims) dom 
szampański Duménil jest przykładem rodzinnego, niezależnego i niezwykle cenionego 
producenta szampana. Historia tej rodziny sięga czasów panowania Ludwika XIV.

Dziś za sterami rodzinnego przedsięwzięcia stoi Frédérique Poret – praprawnuczka 
założyciela – i jej mąż Hugues, dla których priorytetem jest zgodne współistnienie tradycji 
oraz nowoczesności.

Usytuowanie maison w samym sercu Montagne de Reims, na kredowym podłożu, nadaje 
szampanom Duménil subtelność i złożoność aromatów, a sąsiedztwo lasu zapewnia 
właściwą regulację termiczną winnic. Tutejsze wina cechują się intensywnością owocu, 
dojrzałością i elegancją. 

Na 8 hektarach winnic rosną wszystkie główne szczepy Szampanii (30% Chardonnay, 
35% Pinot Noir i 35% Pinot Meunier), a najstarsze winorośle pochodzą z lat 50. 
ubiegłego stulecia. Proekologiczna postawa właścicieli wyraża się w szacunku dla natury 
oraz w wyraźnej preferencji dla prac ręcznych. Rocznie produkowanych jest tu 80 000 
butelek szampana. Ciekawostką jest fakt, że Duménil to również ceniony producent 
szafranu.
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Amour de Cuvée Blanc de Noirs

Szampan łączący uwodzicielską oryginalność szczepu Pinot 
Meunier z Montagne de Reims ze szlachetnością Pinot Noir 
Premier Cru. 50% wina z rezerwy nadaje mu głęboki, pełny 
smak i bogatą paletę aromatów. Amour de Cuvée pachnie 
najpierw kwiatami i białymi owocami, przewijają się również 
akcenty gruszkowe i świeżych fig. Przy dłuższym kontakcie 
z powietrzem szampan rozwija złożone, eleganckie aromaty 
bakalii i pieprzu.

• blend: 50 % Pinot Noir, 50% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 48 mies.
• dosage: niski
• foodpairing: ryby, desery na bazie owoców

Blanc de Blancs 1er Cru

Wspaniały szampan ze szczepu Chardonnay z Montagne 
de Reims został stworzony na cześć Michaela Rebeyrolla, 
jednego z założycieli pierwszych upraw Chardonnay w tych 
okolicach. Winogrona pochodzą z kilku ulubionych działek 
mistrza m.in. Le Clos Yon, Le Houssets i Les Beaunes. 
Szampan będzie prawdziwym odkryciem dla miłośników 
Chardonnay. Ta niezwykła odmiana blanc de blancs łączy 
w sobie świeżość typową dla szczepu z bogatymi smakami 
charakterystycznymi dla terroir.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, carpaccio, przegrzebki

750ml / 1,5l

Millésime 2007

Producent Duménil od wielu lat specjalizuje się 
w szampanach rocznikowych, które są produkowane 
wyłącznie w najlepszych latach i które wykazują wyjątkowy 
potencjał starzenia. Dumenil Millésime 2007 to złocisty 
szampan z eleganckimi bąbelkami. W nosie wyczuwalne są 
aromaty śliwki, natomiast na podniebieniu dominują nuty 
prażonych orzechów laskowych. Szampan wyrazisty i winny, 
z mocno zaakcentowaną mineralnością i o nadzwyczaj 
długim finiszu.

• blend: 60% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 84 mies.
• dosage: brut
• foodpairing: apéritif, foie gras, czerwone mięsa
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Oenotheque 1999

Rok 1999 był rokiem nietypowym z bardzo gorącym 
i deszczowym latem, co zapewniło temu cuvee niesamowite 
zrównoważenie między słodyczą a kwasowością. Dumenil 
Oenotheque Millesime 1999 to szampan o głębokim 
ożywionym kolorze złota. Wyczuwamy w nim pojawiające 
się delikatnie aromaty dojrzałych owoców,  a potem nuty 
miodu. Owocowe i pikantne nuty są dobrze wyważone co 
sprawia, że szampan jest wyjątkowy w pełni rozwinięty, na 
nosie z piękną intensywnością.

• blend: 60% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 
20% Pinot Meunier

• dosage: 5g/l
• foodpairing: kurczak, cielęcina

Oenotheque 2000

To szampan o słodkich, owocowych aromatach z nutami 
borówki. W ustach wyczuwamy aksamitna i gęstą strukturę 
wypełniona nutami białych owoców, o długi zmieniającym 
się finiszu.

• blend: 60% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 
20% Pinot Meunier

• dosage: 5g/l
• foodpairing: sushi, homar, łosoś, krab

750ml / 3l

Cuvée Prestige Vieilles Vignes

Srebrny medalista Grand Prix Magazynu Wino 2013 
Szampan produkowany jest z wiekowych winorośli, 
zasadzonych w 1969 r. na specjalnej parceli Les Pecherines. 
Vieilles Vignes dojrzewa minimum 5 lat na osadzie. Duménil 
Prestige zachwyca krystalicznym kolorem, subtelnym 
musowaniem, zapachem winnej brzoskwini, marakui 
i kandyzowanych owoców oraz egzotyczną gamą smaków, 
w której odnajdujemy mango, ananasa oraz akcenty 
kremowe.

• blend: 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, sola w sosie szafranowym, 

krewetki z patelni, sałatka z ananasem
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750ml / 1,5l

Grande Réserve Brut Premier Cru

Premier Cru bardzo reprezentatywny dla Montagne 
de Reims. To idealna mieszanka trzech szampańskich 
szczepów, która leżakuje na osadzie aż trzy lata. Znaczący 
udział wina z rezerwy (50%) nadaje mu niesamowitą 
głębię smaku. W oczy rzuca się subtelne musowanie 
oraz szlachetny kolor, w nosie dominują nuty białych 
kwiatów i owoców, winnej brzoskwini oraz gruszki, z kolei 
usta wypełniają się najpierw żółtymi owocami, po to, 
by na finiszu posmakować francuskiej słodkiej bułki.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, drób w sosie, sałatka z kaczką, 

polędwica wołowa

Rosé Prestige Vieilles Vignes

W procesie produkcji tego różowego szampana do cuvée 
dodaje się niewielką ilość czerwonego wina z ponad 
60-letnich winorośli Pinot Meunier. W połączeniu z lżejszym 
charakterem win bazowych składa się to na szampana 
cudownie owocowego, ale jednocześnie eleganckiego. 
Delikatnie łososioworóżowe odcienie zachwycają oko 
podczas gdy bąbelki pląsają w żywiołowym tańcu. Nos to 
świeżo pokrojone truskawki, a usta - mocniejsze uderzenie 
czerwonych owoców, migdałow i kakao. Doskonały jako 
apéritif na letnią imprezę. Ale bardzo dobrze komponuje się 
również z grillowanym mięsem.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• foodpairing: grillowane mięsa, ser kozi, 

tarta na bazie czerwonych owoców

Spécial Club 2013

Unikalna gleba w winnicach Chigny-Les-Roses oraz 
wyjątkowa jakość win ze zbiorów 2012 roku w Montagne 
de Reims sprawiły, że ten rocznikowy szampan Special 
Cuvee spełnia wszystkie restrykcyjne standardy Tresor de 
Champagne. Delikatnie musujący, o złotej barwie i pełnym 
finezji zapachu cytrusów i białych owoców. Usta bardzo 
świeże i cytrynowe. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• foodpairing: apéritif, skorupiaki, ryby
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Forget-Brimont

Dom szampański w sercu Montagne de Reims (Ludes) formalnie został założony w 1978 r. 
przez Michela Forget, ale same winnice Forget-Brimont powstały już na początku XIX wieku, 
z inicjatywy jego przodka – Louisa.

Dziś posiadłość rozciąga się na powierzchni 18 hektarów (grand i premier cru), głównie 
w strefie Montagne de Reims. Uprawy zdominowane są przez szczep Pinot Noir (45%), 
ale swoją obecność wyraźnie zaznaczają tu również Pinot Meunier (30%) oraz Chardonnay 
(25%). Roczna produkcja domu szampańskiego Forget-Brimont kształtuje się na poziomie 
300 000 butelek.

Istotną wartością wyznawaną przez tego ciekawego producenta jest szacunek dla 
środowiska naturalnego, który wyraża się m. in. w stosowaniu metody uprawy ekologicznej, 
polegającej na używaniu naturalnych nawozów, feromonów, a zdecydowanym unikaniu 
środków chemicznych, w tym np. owadobójczych.
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Blanc de Blancs Grand Cru

Blanc de blancs powstały z prestiżowych parcel grand cru 
(Avize, Le Mesnil-sur-Oger, Oger), skomponowany jest 
z trzech roczników z dodatkiem wina z rezerwy (30-40%). 
Szampan ten dojrzewa minimum trzy lata na osadzie. Blanc 
de blancs cieszy oko cytrynowym kolorem i delikatnymi 
bąbelkami. Na smak składają się nuty maślane typowe 
dla Chardonnay, grejpfruta oraz białych kwiatów – akacji, 
stokrotki i wiciokrzewu. Smak współgra z aromatem: jest 
bogaty, z winnym finiszem.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 11,4g/l
• foodpairing: przegrzebki z patelni, gotowany nerczan

Grande Réserve z kieliszkami

Grande Réserve powstał poprzez 4 letnie leżakowanie 
Brut Premier Cru w piwnicach. Jest to połączenie 
trzech szczepów będące asemblażem trzech roczników 
z dodatkiem wina z rezerwy (30-40%). Ciekawy szampan 
o dość wysokiej zawartości cukru i ładnym kolorze jasnego 
złota. Na uwagę zasługują subtelne, ale długo utrzymujące 
się bąbelki oraz delikatne i świeże aromaty. W smaku 
kryją się radosne zielone jabłko, upajające białe kwiaty 
i intrygujący orzech laskowy.

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• dosage: 11,8g/l
• foodpairing: apéritif, białe mięso w śmietanie, gotowany 

nerczan, cielęcina w warzywach

750ml / 1,5l

Brut Premier Cru

Połączenie trzech szczepów będące asemblażem trzech 
roczników z dodatkiem wina z rezerwy (30-40%). Ciekawy 
szampan o dość wysokiej zawartości cukru i ładnym kolorze 
jasnego złota. Na uwagę zasługują subtelne, ale długo 
utrzymujące się bąbelki oraz delikatne i świeże aromaty. 
W smaku kryją się radosne zielone jabłko, upajające białe 
kwiaty i intrygujący orzech laskowy.

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• dosage: 11,8g/l
• foodpairing: apéritif, białe mięso w śmietanie, gotowany 

nerczan, cielęcina w warzywach
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Extra Brut Premier Cru

Szampan cechuje się krystalicznym kolorem i drobnymi, 
ale wytrzymałymi bąbelkami. W bogatym – acz przyjemnie 
zwiewnym – aromacie wyczuwalne są subtelne akcenty 
białych kwiatów, białych owoców oraz cytrusów. Smak 
zadziwia wyrazistością i przejrzystością, uwodząc gruszką, 
wiciokrzewem i winnymi kwiatami. Ta pozycja niewątpliwie 
przypadnie do gustu amatorom szampana w wersji extra 
brut, jednocześnie ceniącym intrygujące połączenie 
subtelności aromatu i wyrazistości smaku. 

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 24 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, ostrygi, kawior

Rosé Grand Cru

Ten różowy szampan cieszy oko łososiowymi refleksami 
i zachwyca intensywnymi aromatami czerwonych 
owoców, które obecne są również na płaszczyźnie smaku. 
W ustach czujemy przede wszystkim jeżyny, truskawki 
i porzeczki. Przykład wina krągłego i świeżego jednocześnie, 
z delikatnym finiszem. Doskonały apéritif, sprawdzi się 
również jako wino do obiadu lub deseru.

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 20 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, foie gras, czerwone mięsa

Demi-Sec Premier Cru

Ładny kolor jasnego złota cieszy oko, podobnie jak subtelne, 
ale długo utrzymujące się bąbelki. Bogaty bukiet z niezwykle 
intensywnymi aromatami przyjemnie drażni nos. Ciekawy, 
bogaty smak, który kremowo rozpływa się po podniebieniu 
w akcentach mandarynki i moreli, to doznanie prawdziwej 
przyjemności. Pozycja godna szczególnego polecenia do 
potraw łączących smak słodki ze słonym.

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 24 mies.
• dosage: 33g/l
• foodpairing: kaczka w miodzie, foie gras, 

tarta jabłkowa z czereśniami
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Forget-Chemin

Dom szampański Forget-Chemin, aktywny od 1930 r., znajduje się na terenie premier cru 
Ludes-Le-Coquet. Właśnie tutaj rodzina Forget od czterech już pokoleń zajmuje się uprawą 
winorośli i produkcją szerokiej gamy szampanów. 

Po – kolejno – Eugène, Paul i Edmond stery maison przejął Thierry, dyplomowany enolog, 
który – zgodnie z rodzinną tradycją – dba o 13 hektarów winnic, a także osobiście nadzoruje, 
jak przystało na prawdziwego récoltant-manipulant (i członka Club Trésors de Champagne 
od zarania jego dziejów), wszystkie etapy powstawania i komercjalizacji szampana. Producent 
znany jest z jubilerskich standardów tworzenia wina i dużej troski o jakość – mamy tu do 
czynienia z niespotykanym perfekcjonizmem właścicieli w dążeniu do własnej winiarskiej 
doskonałości. Roczna produkcja maison to ok. 100 000 butelek. 

Winnice Forget-Chemin zdominowane są przez szczep Pinot Meunier, ale obecne są tu 
również pozostałe szampańskie szczepy: Pinot Noir (17%) oraz Chardonnay (14%).
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750ml / 1,5l

Cart Blanche Brut

Bazowy produkt domu szampańskiego Forget-Chemin jest 
wynikiem asemblażu sześciu roczników wszystkich trzech 
szampańskich szczepów z dziesięciu crus winnicy Forget-
-Chemin. Szampan ma złotożółty, dojrzały kolor z piękną 
głębią i drobnymi bąbelkami o regularnym i dyskretnym 
musowaniu. Pachnie początkowo pigwą, skórką chleba, 
suszonymi kwiatami, a następnie uwalnia nuty piżmowe. Po 
dłuższym kontakcie z powietrzem w zapachu zaczyna być 
wyczuwalna mineralność, która nadaje winu jeszcze większą 
głębię i złożoność. Na podniebieniu wino wyraźnie musuje 
i ujawnia swój zdecydowany charakter, klasyczne dozowanie 
i umiarkowaną kwasowość. W długim, ośmiosekundowym 
finiszu, ponownie przebija przyjemna mineralność.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier
• dosage: 11g/l
• foodpairing: białe mięsa, potrawa z grzybów, paszteciki koktai-

lowe z ciasta francuskiego

Carte Noire Premier Cru

Wino z charakterem, jędrne, gęste i dobrze skonstruowane. 
Jest to dojrzałe wino o złożonym aromacie, który pojawia się 
w nosie i na podniebieniu. Wino ma wiele do zaoferowania 
i żeby to docenić należy degustować z kieliszka do wina 
Bordeaux. 

• blend: 40% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier
• dosage: 
• foodpairing: białe mięsa, białe sosy, suszone grzyby

Spécial Club 2013

Szampan vintage, który jest idealnym odbiciem roku: 
lekki i precyzyjny, ciepły i bogaty. Czysty i otwarty na 
podniebieniu; Szampan w szczycie dojrzałości, który 
nadal będzie dobrze degustowany przez najbliższe 3-5 
lat. Wspaniały jako aperitif i znakomity także przy lekkich, 
delikatnych potrawach szczególnie rybach, langustynkach 
lub ostrygach z grilla. Aby zachować równowagę wina 
podawać w wysokich fletach w temperaturze 8-10 °C

• blend: 46% Pinot Meunier, 30% Chardonnay z Ludes, 24% 
Chardonnay z Taissy 

• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, homar, ostrygi z grilla
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H. Billiot Fils

Siedziba domu szampańskiego H. Billiot Fils, którego tradycja sięga 1937 r., mieści się 
w samym sercu średniowiecznego miasteczka Ambonnay, jednego z najstarszych grands 
crus Szampanii, znajdującego się na południowym zboczu Montagne de Reims. Jakość 
tutejszych winorośli, a w szczególności szczepu Pinot Noir, cieszy się światową renomą. 

Producent Billiot posiada – już od pięciu pokoleń – pięć hektarów winnic, podzielonych na 
18 parcel. Styl szampanów jest owocowy i świeży, ale jednocześnie pełny i potężny. Beczka 
używana jest wyłącznie do produkcji prestige cuvées. Charakterystyczne dla producenta 
jest blokowanie fermentacji malolaktycznej, a także unikanie filtracji, przez co wina mają 
bardzo duży kontakt z osadem, co wpływa na intensywność i bogactwo smaku.

Dom szampański H. Billiot Fils utrzymuje swój rodzinny charakter – aktualnie zarządzany 
jest przez Serga, Létitię i Stéphana Billiot. Rocznie produkowanych jest tu 50 000 butelek, 
z czego 80% trafia na eksport – głównie do Stanów Zjednoczonych, Japonii i Wielkiej 
Brytanii.
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750ml / 1,5l

Cuvée Réserve

Blend z dużym dodatkiem wina z rezerwy z dwóch 
poprzednich winobrań (na poziomie 50%). Szampan – który 
dojrzewa w butelce przynajmniej dwa lata – pachnie świeżo, 
niemal miętowo, ale za tą świeżą fasadą kryją się pełniejsze 
aromaty żurawiny i wiśni, z wyraźną kwasowością. Również 
drobne, bardzo wytrzymałe bąbelki zwracają uwagę podczas 
degustacji. W smaku szampan wydaje się przede wszystkim 
delikatny i finezyjny, o subtelnie owocowym charakterze. 
Wyczuwalny jest również miód i bułka maślana. Na uwagę 
zasługuje długi finisz. Cuvée Réserve to kwintesencja 
stylu Ambonnay – szampan bardzo przyjemny, szlachetny 
i jednocześnie przystępny smakowo.

• blend: 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 24 mies.
• dosage: 11g/l
• foodpairing: apéritif, białe mięsa, ryby, skorupiaki

Cuvée Rosé

Przykład różowego szampana o dużej finezji i delikatności. 
Dodatek czerwonego wina (własnej produkcji, 
poddawanego starzeniu nawet do 24 miesięcy i tworzonego 
tylko w najlepszych latach) jest na poziomie 8%, co nadaje 
szampanowi piękny kolor. Wino pachnie świeżo i żywo: 
malinami, czerwoną porzeczką i mandarynką. Smak jest 
krągły, pełny i przywołujący na myśl czerwone owoce. To 
doskonały szampan na ciepłe, słoneczne dni.

• blend: 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: sushi, ryby, delikatna wołowina, desery, owoce

Cuvée Tradition

To asemblaż trzech roczników z dużym udziałem szczepu 
Pinot Noir i dodatkiem Chardonnay. Szampan ten jest 
starzony w butelkach przez minimum dwa lata. W nosie 
uderza swoista pikantność i wyrazistość z naciskiem na 
aromat śliwki. Na płaszczyźnie smaku cuvée tradition 
charakteryzują trzy słowa: krągłość, struktura i owoc. Taki 
właśnie jest styl tego przyjemnego w odbiorze, wręcz 
słodkawego szampana brut.

• blend: 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 24 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sushi z pieczoną rybą, wędzony łosoś, 

tarta ze śliwkami, pieczone owoce
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Hervieux-Dumez

Dom szampański Hervieux-Dumez, powstały zaraz po II. wojnie światowej z inicjatywy 
Henri Hervieux, ma bardzo rodzinny charakter – od czterech pokoleń wiedza tu jest 
przekazywana z ojca na syna. 

Wszystkie wina są produkowane na  miejscu i to w jak najbardziej tradycyjny sposób – 
–każdy etap tworzenia szampana wymaga ręcznej pracy człowieka. Każdy etap przebiega 
tu z ogromnym poszanowaniem natury – producent nie stosuje chemicznych środków 
odchwaszczających ani niebezpiecznych środków owadobójczych. 

Styl domu charakteryzuje się elegancją, autentycznością i subtelnością. Od 1971 r. 
Hervieux-Dumez należy do prestiżowej organizacji Club Trésors de Champagne.

Wszystkie winnice Hervieux-Dumez znajdują się w pobliżu piwnic maison, głównie 
w sklasyfikowanych jako premiers crus gminach Sacy, Chamery, Écueil i Villedommange. 
Producent uprawia zarówno szczepy Pinot Noir i Meunier, jak i Chardonnay. Jest całkiem 
niezależny, jeśli chodzi o produkcję szampana – posiada własne prasy, kadzie i piwnice. 
Praca ta jest ściśle nadzorowana przez członków rodziny.
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Brut Chardonnay

Piękny kolor z jasnozielonymi refleksami, lekka pianka 
i długi łańcuszek delikatnych bąbelków. Aromaty są typowo 
wiosenne z nutami akacji, żonkila i żarnowca, spod których 
stopniowo wyłaniają się cytrusy i biszkopt, a następnie 
biała brzoskwinia i migdały w miodzie. W smaku dominuje 
żywioł i mineralność – szampan jest świeży, lekki i czysty 
w wyrazie.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: parmezan, skorupiaki, małże

Brut Réserve

Bardzo klasyczny w smaku szampan z 50-procentowym 
udziałem wina z rezerwy to wyważona kompozycja o dużej 
złożoności aromatów. Urzeka elegancją, miękkością tekstury 
i szlachetnością musowania. Kilkuletnie leżakowanie może 
tylko uwydatnić walory tego ciekawego szampana.

• blend: 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
• dosage: 12g/l
• foodpairing: ryby, sery, ostrygi, lekkie sałatki

Brut Rosé

Piękny różowy kolor o miedzianym blasku kryje szampana 
otwartego, świeżego i subtelnego. Na płaszczyźnie 
aromatów mieszają się białe kwiaty i porzeczka. Doskonały 
wybór od apéritif po deser. Wnosi do każdego posiłku dużo 
radości i koloru.

• blend: 50% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 10% Chardonnay, 
15% czerwonego wina AOC

• dosage: 12g/l
• foodpairing: apéritif, wędzony łosoś, kremowe sery, 

owoce z bitą śmietaną
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Cuvée des Rois de France

Szampan roztacza aromaty cytrusów, francuskiej słodkiej 
bułki i bakalii. Na podniebieniu zwraca uwagę szczerość 
ekspresji i świeżość. Wino zbudowane na owocu Pinot 
Meunier, mocy Pinot Noir i subtelności Chardonnay – to 
bardzo złożona i wyrafinowana kompozycja, zauważona 
przez Guide Hachette des Vins.

• blend: 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, białe mięsa, ryby, owoce morza

Cuvée des Rois Foudre de Chêne

Tostowe aromaty wanilii, cytrusów i konfitur owocowych 
są miłym wstępem do smaków o charakterze dymnym, 
miodowym i migdałowym. To oryginalne cuvée jest 
propozycją dla koneserów, ciekawych nowych doznań 
związanych z dojrzewaniem wina w beczce. Szampan 
bogaty i o pięknej równowadze pomiędzy kwasową 
świeżością Chardonnay, smakowitością Pinot Noir 
i złożonością wynikającą z kontaktu z drzewem dębowym 
z Montagne de Reims.

• blend: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir
• dosage: 9g/l
• foodpairing: wędzony łosoś, makaron, wędliny

Spécial Club 2012

Kształt butelki, zarezerwowany dla arcydzieł Club Trésors 
de Champagne, jest obietnicą najwyżej jakości. Cuvée 
zbudowane na wszystkich szampańskich szczepach, 
o barwie jasnego złota, okazuje się zwiewne, świeże 
i delikatne. Nos jest wybitnie mineralny, po dłuższym 
kontakcie z powietrzem dochodzą do głosu aromaty 
bakaliowe i piernikowe. W ustach zadziwia dojrzałość 
i lekko kwasowa równowaga. Finisz długi i wyrazisty.

• blend: 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• dosage: 9g/l
• foodpairing: tłuste ryby, białe mięsa w sosach, kremowe sery
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J.M. Goulard

Dom szampański J.M. Goulard został założony przez Paula Goulard, który odziedziczył 
po rodzicach rodzinną posiadłość i pasję do rolnictwa. Tę pasję Paul przekazał synowi, 
Jean-Marie, który od 1972 r. wspierał go w codziennej pracy w winnicach i piwnicach. Kilka 
lat później, wraz z Martine, Jean-Paul założył przedsiębiorstwo J.M. Goulard. 

W latach 80. w Domu Szampańskim pojawia się kolejne pokolenie – Sébastien, dziś enolog, 
a następnie Sylvain i Damien, pracujący u boku Martine i Jean-Marie od 2003 roku.

Dziś na siedmiu hektarach posiadłości rosną trzy szampańskie szczepy: Pinot Meunier – 
– typowy dla terroir Montagne de Reims (50 %), Pinot Noir (35 %) i Chardonnay (15 %). 
Winnice są tu traktowane jak duży ogród – każdy, najmniejszy nawet fragment ziemi, jest 
uprawiany z największą uwagą, regularnie orany i wietrzony. Damien wychodzi z założenia, 
że dobrostan ziemi przekłada się w sposób bezpośredni na szlachetność szampana.
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La Charme

Szampan 100% Pinot Meunier, w większości winifikowany 
w dębowej beczce. To harmonijne wino o dużej sile wyrazu, 
z akcentami beczki, drewna, dymu i kremowej wanilii. 
Degustacja przesycona jest elegancją, temperamentem 
i intensywnością. Finisz zadziwia długością i strukturą. 
Wspaniale smakuje po posiłku, ale pasuje również do 
wykwintnych dań.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: grzyby (borowiki i kurki), ostrygi

L’Eclatante 2014

Zaskakująca barwa o dużej intensywności, przywołująca 
na myśl mus truskawkowy, a nawet rubin. Nos jest mocno 
owocowy – na pierwszy plan wysuwa się czarna porzeczka 
i truskawka; w kontakcie z powietrzem do głosu dochodzą 
polne kwiaty i fiołek. W ustach szampan jest pełny, gęsty 
i intensywny. Jak przystało na rosé de saignée, całość jest 
bogata, uwodzicielska i wyrazista.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 6g/l
• foodpairing: grillowana polędwica wołowa, 

starzony ser Comté lub gouda, sałatka z truskawek

L’Epanouie 2013

Połyskująca złotem barwa, delikatna pianka, aromaty 
mirabelki, wanilii i konfitur. Po chwili szampan uwalnia nuty 
woskowe, miodowe i migdałowe, a nawet kasztanowe. 
To rocznikowe cuvée zachwyca dojrzałością, która w żaden 
sposób nie ujmuje mu świeżości. Doskonałe, eleganckie 
połączenie odświeżającej delikatności i ujmującej pełni 
smaku. Niezastąpione wino do eleganckiego posiłku.

• blend: 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: risotto z curry, dzikie ptactwo
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José Michel & Fils

Dom szampański José Michel & Fils znajduje się w Moussy, kilka minut jazdy od stolicy 
szampana – Épernay. Rodzina Michel jest właścicielem winnic od 1847 r. – to jeden 
z najstarszych producentów szampana w gminie, który do dziś kultywuje rzemieślnicze 
tradycje. Po Paulu Michel (1860-1936) i Raymondzie Michel (1902-1971) dziś domem 
szampańskim zarządza wizjoner José Michel, który znany jest ze swej rozległej wiedzy 
enologicznej i niezwykłej troski o jakość. 

Większość upraw stanowią szczepy Pinot Meunier i Chardonnay (po 45%), średni wiek 
winorośli to ok. 30 lat, ale są parcele, gdzie rosną krzewy ponad 50-letnie. Właściciel 
osobiście nadzoruje cały proces uprawy winorośli, winifikacji i produkcji szampana. Styl 
szampanów od José Michel można określić jako pełny, krągły, intensywnie owocowy 
i elegancki. Dzięki wysokiej jakości produktów i perfekcyjnemu opanowaniu zasad pracy – 
– zwłaszcza ze szczepem Pinot Meunier, szampany José Michel cieszą się dużą renomą nie 
tylko we Francji, ale i na całym świecie.
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Brut Pinot Meunier

Szampan określany przez producenta jako rzadki, ale 
stanowiący najwierniejsze odzwierciedlenie terroir. Wino 
czyste i intensywne, o subtelnym, owocowym zapachu 
i inspirującej palecie smaków. To 100% najstarszego 
szampańskiego szczepu i jego ekspresja w najpełniejszym 
wydaniu. Brut Pinot Meunier, o zawartości cukru na 
poziomie 8 gramów w litrze, cechuje się kolorem jasnego 
złota, obecnością subtelnych bąbelków oraz wyjątkowymi 
aromatami egzotycznych owoców. W smaku szampan 
jest świeży, bogaty i konsekwentny – zapowiedziane 
w nosie aromaty pięknie odnajdują się również w ustach, 
uzupełnione dodatkowo o akcenty cytrusowe, które czynią 
wino jeszcze bardziej orzeźwiającym i kuszącym.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, desery na bazie owoców egzotycznych 

(mango, papaja)

Spécial Club 2012

Spécial Club to tradycyjnie najwyższa liga wśród szampanów 
od cenionych producentów z Club Trésors de Champagne. 
Spécial Club od José Michela jest winem w dużej części 
zbudowanym z owoców ponad siedemdziesięcioletnich 
winorośli. Połączenie – w równych proporcjach – dwóch 
szczepów o tak radykalnie odmiennych charakterach 
pozwoliło na osiągnięcie wielopłaszczyznowego smaku 
i aromatu z pewnym ekscytującym napięciem. To przykład 
niezwykłego bogactwa, równowagi i hojności szampana. 
Złocisty kolor, żywe i drobne bąbelki, złożoność aromatów 
(róża, orzechy laskowe, migdały) połączona z niespotykaną 
subtelnością, a także potężny smak z dominacją nut 
tostowych oraz owoców o żółtym miąższu czynią 
z degustacji tego szampana wyjątkowe przeżycie.

• blend: 50% Pinot Meunier, 50% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: foie gras, małże Św. Jakuba, polędwica wołowa, 

grillowany homar, drób w delikatnie kremowym sosie

Brut Rosé

Ta doskonała propozycja na ciepłe dni to asemblaż 
50% Pinot Meunier oraz 50% Pinot Noir, który swój 
niepowtarzalny kolor i pełny aromat zawdzięcza procesowi 
maceracji. Na płaszczyźnie zapachów szampan jest bardzo 
„pinotowy”, a dominującymi aromatami są czerwone 
owoce. To szampan o umiarkowanym dozowaniu, który 
pachnie latem, przyjemnością i flirtem. Bardzo ceniony 
przez kobiety, które uwodzi m.in. kolorem płatków róż, 
intensywnym musowaniem, wakacyjnym zapachem malin 
i porzeczek oraz subtelnym smakiem. Wino polecane do 
delikatnych posiłków.

• blend: 50% Pinot Meunier, 50% Pinot Noir
• dosage: 10g/l
• foodpairing: drób, desery z czerwonych owoców, panna cotta
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Launois Pere & Fils

Winnice Prodeucenta znajdują się w przestiżowym Côte des Blancs, czyli sercu winogron 
Chardonnay. Winnice te zakwalifikowane są jako “Grand Cru”: la crème de la crème. Dzięki 
rodzinnemu savoir faire przekazywanemu przez ojców synowi i córce przez 8 pokoleń, 
Séverine i Caroline LAUNOIS nadal tworzą szampana najwyższej jakości z pasją i oddaniem.
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Dorine Blanc de Blancs

Bursztynowy kolor, aromaty owocowo-mineralne 
i wyraziście owocowy smak. To szampan o dużej mocy, 
pełny, o kremowej teksturze i dominującej świeżości. 
Dojrzewa na osadzie aż 60 miesięcy. Blanc de blancs 
z osobowością i duszą, doskonałe dla wszystkich, którzy 
w bąbelkach szukają jednocześnie mocy i odświeżenia. 
Sprawdzi się przy stole.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• foodpairing: świeże sery, białe mięsa

Millésime 2009

Szampan potężny, harmonijny, dobrze wyważony. 
Doskonały jako oprawa dla wykwintnej kuchni. Z całą 
pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom szczepu 
Chardonnay w rocznikowej odsłonie.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: umiarkowany
• foodpairing: ryby, delikatne mięsa, zapiekanki warzywne

Quartz

Blanc de blancs pochodzący z Le Mesnil-sur-Oger jest 
doskonały do ryb i owoców morza. Bogaty, aromatyczny, 
o niskiej zawartości cukru, to bez wątpienia jeden z tych 
szampanów, którego walory można najpełniej docenić 
w ciepłe, letnie dni. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich 
fanów Chardonnay.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: niski
• foodpairing: apéritif, ryby, skorupiaki
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Spécial Club 2010

Najpełniejsza ekspresja terroir Le Mesnil-sur-Oger (Grand 
Cru). Rzadki szampan, najwyższa liga rocznikowych bąbelków, 
których jakość jest gwarantowana przez prestiżowy Club 
Trésors de Champagne. To 100% Chardonnay, powstały 
z najstarszych winorośli, które zostały zasadzone przed 
1952 r. Długie dojrzewanie na osadzie, powściągliwe 
dozowanie i najwyższa jakość winogron owocują 
szampanem złożonym, pełnym, a jednocześnie świeżym 
i mineralnym.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: niski
• foodpairing: ryby, dania warzywne, delikatne mięsa
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Le Mesnil

Spółdzielnia powstała w 1937 r. w bardzo prestiżowej gminie Le Mesnil-sur-Oger (stąd 
pochodzą m.in. Krug Clos du Mesnil i Salon). Gmina jest usytuowana ok. 20 km od Épernay, 
w samym sercu strefy Côte des Blancs. Pierwszym prezesem spółdzielni był Henri Robert. 
W latach powojennych inwestycje były nieodłączną częścią rozwoju spółdzielni – właściwie 
każda dekada oznaczała dla jej władz podejmowanie strategicznych decyzji, systematyczne 
zwiększanie potencjału i mocy przerobowych spółdzielni, a więc tworzenie nowych szans 
dla jej rozwoju.

Aktualnie, od 2001 r., na czele spółdzielni stoi Gilles Marguet. Dziś jest to nowoczesna 
organizacja, silna długą tradycją działania i stale rozwijająca się. To szanowany i poważny 
gracz na szampańskim rynku. Spółdzielnia liczy 525 członków, dysponuje winnicami 
o powierzchni prawie 300 ha, miejscem dla 5 mln butelek, kadziami o łącznej pojemności 
52 760 hektolitrów oraz 44 prasami. Marka handlowa Le Mesnil to ok. 100 000 butelek 
rocznie. Szampany z tą etykietą charakteryzują się lekkością, subtelnością, krągłością 
i świeżością. 
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Grand Cru Extra Brut

Cuvée stworzone na drodze asemblażu winogron 
Chardonnay z różnych roczników, wyselekcjonowanych pod 
kątem ich finezji i lekkości, a także złożoności aromatów. 
Kolor słomkowo-złoty, delikatna pianka, cytrusowy nos. 
Wyrazisty i mocny w ustach, z czystym, krystalicznym 
finiszem. Niski poziom cukru sprzyja wrażeniu elegancji 
i subtelności szampana. Doskonały do owoców morza. 
Wybór przewodnika Hachette 2017. 

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: owoce morza

375ml / 750ml / 1,5l / 3l

Grand Cru Blanc de Blancs

Złoty medalista Grand Prix Magazynu Wino 2011. 
Świetny produkt doskonałej spółdzielni, wielokrotnie 
nagradzany i cieszący się wielkim uznaniem koneserów. 
Pachnie cytrusami, świeżymi owocami, jabłkami w karmelu, 
migdałami i wanilią. W smaku – obok eleganckich cytrusów 
– zachwycają: mineralność, idealna kwasowość i przyjemna 
równowaga, a także całkiem solidny finisz. Szampan, jakiego 
próżno szukać w tej grupie cenowej – to raczej półka 
zarezerwowana dla rocznikowych trunków. Nadzwyczajna 
elegancja typowa dla prestiges cuvées słynnych domów 
szampańskich. Zdobywca 95 pkt w Wine Insider.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sashimi, świeże owoce

Grand Cru Rosé

To szampan zbudowany na bazie Chardonnay i Pinot 
Noir. Le Mesnil Grand Cru Rosé cechuje się wyjątkową 
delikatnością, subtelnością i elegancją. Jego wyróżnikami 
są: aromat świeżych truskawek, pieczonych jabłek (a nawet 
szarlotki!) oraz dobrze wyważony, mineralny smak z lekko 
kremowym, cierpkim finiszem. Brzoskwiniowy kolor, bogaty, 
soczysty i słodkawy bukiet, smak długi, przyjemny, z lekko 
pikantnym finiszem – wszystko to sprawia, że różowy Le 
Mesnil ma liczne grono miłośników, również w Polsce. 
Na uwagę zasługuje również elastyczność tej pozycji 
w zakresie foodpairingu.

• blend: 49% Chardonnay, 38% Pinot Noir, 13% czerwonego wina
• dosage: 10g/l
• foodpairing: czerwone mięsa, 

desery na bazie czerwonych owoców
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1,5l

Grand Cru Vintage Sublime 2009

To cuvée powstaje tylko w najlepszych latach, gdy natura 
jest szczególnie hojna. Rocznikowy szampan zachwyca 
strukturą, krągłością i mocą. To wino, którego aromaty i smaki 
trudno zapomnieć, szczególnie jeśli zostaje wyserwowane 
jako wyjątkowy apéritif lub oprawa do delikatnego drobiu.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 10,8g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, skorupiaki

Grand Cru Sublime Vintage 2012

Bogaty, złoty kolor, aromaty owoców cytrusowych 
i akacji, dobrze wkomponowane nuty drewna: ten 
szampan ma wszystko, czego trzeba. Stworzony 
w 100% z winogron Chardonnay, zachwyca delikatnym 
musowaniem i eleganckim stylem. Finisz jest złożony 
i bardzo długi. Charakterystyczną cechą win Le Mesnil 
jest charakterystyczna mineralność regionu Côte des 
Blancs. Wspaniały szampan na chwile, które wymagają 
ekstrawagancji.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif



54



55

Loriot-Pagel

Rodzina Loriot od sześciu pokoleń zajmuje się uprawą winorośli w samym sercu Doliny 
Marny – w Festigny. W 1910 r. Léopold Loriot zakupił pierwszą w miasteczku prasę, dzięki 
której mógł świadczyć usługi innym producentom, ale dopiero jego syn – Germain Loriot 
 w 1932 r., rozpoczął produkcję własnego szampana.

Joseph Loriot przejął rodzinne winnice w 1980 r. i wraz z żoną – Odile Pagel stworzył markę 
Champagne Joseph Loriot-Pagel. Aktualnie syn Josepha, Jean-Philippe Loriot, zarządza 
prężnym i cenionym domem szampańskim z Festigny.

Winnice – o powierzchni niespełna 9 ha – obejmują swym zasięgiem cztery crus Doliny 
Marny trzy grand crus z terenu Côte des Blancs. Występują tam główne szampańskie 
szczepy – od Pinot Meunier (68% upraw), przez Chardonnay (19%) aż po Pinot Noir (13%). 

Rodzina Loriot-Pagel pracuje z pełnym poszanowaniem dla natury, tradycji i wytycznych 
apelacji, a szampany produkuje od A do Z w swojej posiadłości, tak jak przystało na członka 
Club Trésors de Champagne.
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Blanc de Blancs

To szampan zbudowany wyłącznie na bazie najbardziej 
prestiżowych grand crus (Avize, Cramant i Oger), które 
determinują jego charakter – jednocześnie tak mineralny 
i delikatny. Szampan ma połyskujący, cytrynowy kolor 
z zielonymi refleksami. Ten blanc de blancs wydziela 
intensywny, dojrzały aromat, w którym akcenty cytrusowe 
przeplatają się z zapachem masy migdałowej, suszonych 
kwiatów i gruszki. W smaku dominują białe kwiaty (lipa 
i akacja) oraz migdały.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 10g/l
• foodpairing: ryby, owoce morza

Carte d’Or Brut

Przykład szampana świeżego, żywego i delikatnego. Jasny, 
radosny kolor łączy odcienie cytrynowe i łososiowe, 
a pełna przejrzystość nadaje mu lekkość. Biała, subtelna 
piana długo utrzymuje się w kieliszku. Zapach szampana 
jest świeży i radosny, dominują w nim aromaty jabłkowo- 
-grejpfrutowe z zaskakująco przyjemną nutą suchego siana 
i mięty. Doznania smakowe otwierają się jabłkiem i śliwką, 
a zamykają grejpfrutem z bardzo delikatną, intrygującą 
goryczką. Przez cały czas trwania degustacji trudno się 
oprzeć wrażeniu słodyczy.

• blend: 80% Pinot Meunier, 10% Chardonnay, 10% Pinot Noir
• dosage: 8-10g/l
• foodpairing: apéritif, makaroniki

Cuvée de Réserve

Złoty kolor o znakomitym blasku zapowiada szampana 
w stylu glamour. Jego bukiet jest złożony ze świeżych 
orzechów włoskich, orzechów laskowych, pieczywa, 
masła i owoców smażonych w miodzie. Ciekawe aromaty 
przypraw, a zwłaszcza pieprzu i gałki muszkatołowej, dodają 
bukietowi pikanterii. W smaku utrzymuje się słodka bułka, 
miód i odrobina masła. To propozycja trunku, przy którym 
nie trzeba wybierać pomiędzy żywiołowością a bogactwem 
smaku.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir
• dosage: brut
• foodpairing: delikatne mięso, foie gras, skorupiaki
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Rosé Brut

Gęsta piana ma lekko różowe zabarwienie, a delikatne 
bąbelki tworzą efemeryczny sznur w kieliszku. Kolor 
szampana stanowi idealny kompromis pomiędzy różem 
a pomarańczem z lekko miedzianymi refleksami. Smak 
to symfonia czerwonych owoców – oprócz dominującej 
poziomki, wyczuwamy porzeczkę i wiśnię, ładnie 
podkreślającą dojrzałość tego wspaniałego rosé. Akcenty 
pestkowe zręcznie łączą się z waniliowym biszkoptem, 
a chwilami przebija przyjemnie korzenny piernik. Finisz ma 
charakter lekko cytrynowy. 

• blend: 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
• dosage: 8g/l
• foodpairing: sushi, tarta porzeczkowa, 

desery z rabarbarem

Spécial Club 2012

Ten rocznikowy blanc de noirs to produkt najwyższej 
jakości, godny prestiżowego miana Spécial Club. Jasnożółty 
kolor ze srebrnymi refleksami i delikatnymi bąbelkami, 
aromaty białych owoców i wiciokrzewu, w smaku dominują 
nuty miodowo-akacjowe. Na uwagę zasługuje słonawy 
finisz. To przykład wspaniałej równowagi płaszczyzny 
aromatycznej i smakowej. Doskonała propozycja na świeży, 
choć pełny apéritif. Świetnie spisze się również przy stole, 
w towarzystwie delikatnych mięs w jasnych sosach.

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: min. 36 mies.
• dosage: brut
• foodpairing: apéritif, drób w sosie śmietanowym
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Moussé Fils

Dom szampański Moussé Fils, usytuowany w samym sercu Vallée de la Marne – w Cuisles, 
od początku swego istnienia, czyli od roku 1923, szczególnymi względami darzy szczep 
Pinot Meunier. Szczep ten stanowi tu 80% upraw (podczas gdy 16% to Pinot Noir, a 4% 
Chardonnay). Z 5,50 ha winnic rocznie wytwarzanych jest 50 000 butelek szampana. 

To dom szampański z dużymi tradycjami – rodzina Moussé posiada winnice od 1629 r., 
a od kilku pokoleń zajmuje się również samodzielną produkcją szampana. Długa historia 
inspiruje właścicieli do walki o właściwą ekspresję terroir i zachowanie jego indywidualnego 
charakteru. Od lat Champagne Moussé Fils jest członkiem znanego Club Trésors de 
Champagne.

Aktualnie za sterami rodzinnego przedsięwzięcia stoi Cédric Moussé, który – podobnie jak 
jego przodkowie – dokłada wszelkich starań, aby produkowany przez niego szampan był 
wiernym odzwierciedleniem terroir oraz aby powstawał w sposób jak najbardziej przyjazny 
środowisku naturalnemu (ekologiczne piwnice, panele słoneczne, studia kanadyjska, 
ekologiczne opakowania itp.).
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Mousse Fils Anecdote

Anecdote jest jedynym szampanem 100% Chardonnay 
z Cuisles. Pochodzi z miejsca zwanego “Les Varosses”, 
które ma bardzo głębokie podłoże. Dlatego też 25 lat temu 
Moussé Fils zdecydował się posadzić tu szczep Chardonnay, 
ponieważ ta winorośl uwielbia głębokie gleby. Bukiet 
skrywa mandarynkę i kwaśne jabłko. Skoncentrowany na 
podniebieniu, z żywą kwasowością. Długi finisz z pięknymi 
nutami cytrusowymi.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 miesięcy
• dosage: 2g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza

L’extra Or d’Eugène

To cuvée jest owocem dłuższego dojrzewania na osadzie 
(48 miesięcy) i bardzo niskiego dosage. Powstaje metodą 
Solera z użyciem win z lat 2003-2011 (rezerwa) i 50% 
nowych zbiorów. Szampan bardzo świeży i czysty, zarówno 
w aromatach, jak i w smaku. Charakteryzuje się również 
długim, konsekwentnym finiszem. Idealny na apéritif.

• blend: 80% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 48 mies.
• dosage: 1g/l
• foodpairing: apéritif

L’Or d’Eugène

Cuvée stworzone niemal 100 lat temu przez Eugène 
Moussé jest doskonałym odzwierciedleniem terroir Cusles.
Powstaje metodą Solera na bazie win z lat 2003-2013 
i w 50% z bieżącego rocznika. Cieszy oko subtelnym 
i wytrwałym musowaniem. W ustach bardzo pełny i krągły, 
pełen mocy i wdzięku. Niezwykle długi finisz. Bardzo 
uniwersalna propozycja jeśli chodzi o foodpairing.

• blend: 80% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: brut
• foodpairing: uniwersalny
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Rosé Effusion

Intensywna barwa, drobne i trwałe bąbelki. Ten różowy 
szampan ma niezwykle owocowy i świeży charakter. 
Wyczuwane są nuty truskawki, poziomki i porzeczki. Wino 
krągłe, o długim finiszu i dużej elegancji.

• blend: 92% Pinot Meunier, 8 % Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 22 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, czerwone mięsa, deser na bazie owoców

Spécial Club Rosé 2015

Rok 2015 rozpoczął się łagodną, wilgotną zimą, a następnie 
suchą wiosną i takim samym latem. Spowodowało to, 
że zbiory rozpoczęte 9 września przyniosły doskonałej 
jakości czarne winogrona.

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 2g/l
• foodpairing: wołowe carpaccio

Spécial Club 2013

Szampan Spécial Club, zbudowany w całości ze szczepu 
Pinot Meunier. Wino eleganckie, o subtelnym musowaniu. 
Pachnie białą brzoskwinią, a w smaku uwodzi niesamowitą 
subtelnością, krągłością i bardzo długim finiszem. 

• blend: 100% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 4g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza
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Terre D’illite 2012

W nazwie tego szampana występuje zielona glina 
typowa dla regionu Cuisles. Gwarantuje ona, że winorośl 
jest zawsze dostatecznie zaopatrzona w wodę, nawet 
w najbardziej gorące lata. Z 95% Pinot Meunier, ten Blanc 
de Noirs jest niesamowicie intensywny i złożony. Bukiet 
pachnie jabłkiem z cynamonem; na podniebieniu pojawiają 
się dojrzałe owoce i delikatne nuty drożdży. Żywiołowa 
i chrupiąca kwasowość. Szampan Pinot Meunier, którego 
nie da się zdeklasować.

• blend: 95% Pinot Meunier, 5% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 50 mies.
• dosage: 5g/l
• foodpairing: uniwersalny
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Nominé-Renard

Dom szampański Nominé-Renard został utworzony w 1973 r. przez Germaine Renard 
i André Nominé, którym pomagali syn z żoną (Claude i Catherine Nominé). Logo 
Domu Nominé-Renard to kobieta-winiarz. Jest to reprodukcja rzeźby przedstawiającej 
Reine-Marie Nominé, jedną z córek Germaine i André Nominé. Artysta, który wyrzeźbił 
Reine-Marie, to Marius Giot, spokrewniony z rodziną Nominé-Renard. 

Pasja tworzenia doskonałych szampanów jest w tej rodzinie przekazywana z pokolenia 
na pokolenie. Aktualnie wspaniałą tradycję kultywuje Simon Nominé.

Producent dysponuje 21 hektarami winnic, z których corocznie powstaje 120 000 butelek 
szampana. Winnice rozciągają się na terenie Vallée de la Marne, Côte de Sézanne i Coteaux 
du Petit Morin. 50% powierzchni upraw stanowi szczep Chardonnay, 30% – Pinot Meunier, 
a 20% – Pinot Noir.

Styl szampanów jest elegancki, przystępny, subtelny, świeży i przesycony delikatnym 
owocem. Nie brakuje w nich jednak akcentów mineralnych.
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Brut Blanc de Blancs

Godny polecenia blanc de blancs (100% Chardonnay, 
40% wina z rezerwy) w kolorze słomkowym, ożywionym 
zielonymi refleksami, o świeżym i wiosennym charakterze 
oraz lekkiej budowie. Cudownie pachnie białymi 
kwiatami i owocami, słodyczami oraz świeżym masłem. 
Na podniebieniu zwrócimy uwagę przede wszystkim 
na mineralność, kwasowość, prosty charakter, idealną 
równowagę oraz świeży finisz. Elegancka prostota 
oraz silne akcenty mineralne najlepiej definiują styl tego 
blanc de blancs. 

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, risotto ze szparagami, 

pularda z borowikami, grillowana dorada

Brut Blanc de Noirs

Ten szampan blanc de noirs został zbudowany na bazie 
szczepu Pinot Noir z wingron pochodzących z parceli 
“Les Hauts de la Fontaine” w Villevenard. Na płaszczyźnie 
aromatów dominują świeżość oraz owoc, a w szczególności: 
czerwony grejpfrut, skórka cytrynowa, brzoskwinia 
i granat. Z kolei usta szampana są miękkie i smakowite, 
z przyjemnymi akcentami porzeczeki granatów. Doskonały 
wybór na apéritif lub jako wino do lekkiej przystawki.

• blend: 100% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 15 mies.
• foodpairing: apéritif

375ml / 750ml

Brut Nominé

Nominé-Renard Brut Nominé szczyci się pięknym kolorem 
czystego złota z ciekawymi refleksami, uwodzicielskim 
zapachem akacji oraz winnej brzoskwini, a także wyraźnie 
owocowym smakiem z anyżowym finiszem. Styl szampana 
można określić jako elegancki, świeży, ulotny, ale 
jednocześnie intensywny. Niezwykle elastyczna propozycja 
jeśli chodzi o połączenia z potrawami.

• blend: 40% Chardonnay, 30% Pinot Noit, 30% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, kremowy ser kozi, przystawka z avocado, 

serowe gougères
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Brut Rosé

Te różowe bąbelki, utrzymane w świeżym – choć 
eleganckim – owocowym stylu, zbudowane zostały 
w równych proporcjach z Chardonnay i z Pinot Meunier, 
z 30-procentowym dodatkiem wina z rezerwy. Szampan 
w kolorze bladego różu pachnie subtelnie różowym 
grejpfrutem i poziomkami, a smakuje wybitnie świeżo 
i owocowo. Krytycy cenią tę pozycję za mieniący się kolor, 
bursztynowe refleksy, wysublimowany bukiet, świeży 
i prosty styl, orzeźwiający finisz, a także uwodzicielski 
charakter i solidną kompozycję.

• blend: 50% Chardonnay, 50% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 15 mies.
• dosage: 11g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, krewetki w imbirze, drób w śmietanie

Spécial Club 2011

Spécial Club powstaje tylko w wyjątkowych latach i z ręki 
wyjątkowych producentów, zrzeszonych w prestiżowej 
organizacji Club Trésors de Champagne. Jest wspaniałym 
odzwierciedleniem terroir. To owoc 30-letnich winorośli 
i 60-miesięcznego dojrzewania na osadzie. Hojny, 
wielopłaszczyznowy, pięknie mineralny i subtelny. Pachnie 
prażonymi orzechami, migdałowym kremem i ciastem 
cukierniczym. 

• blend: 80% Chardonnay, 20% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 42 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif

Demi-Sec Nominé

Demi-Sec to znakomity wybór dla miłośników słodyczy, 
którzy jednocześnie wysoko cenią jakość typową dla 
produktów Nominé-Renard. Szampan ten uwodzi zapachem 
dojrzałych owoców i kwiatów, z kolei na podniebieniu 
zaskakuje mineralnością i harmonią. Jest doskonałą 
propozycją dla fanów słodkich szampańskich akcentów 
oraz dla wszystkich tych, którzy poszukują dobrego wina 
do deseru.

• blend: 40% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: 32g/l
• foodpairing: makaroniki orzechowe, tarta z gruszkami, nugat
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Paul Bara

Dom szampański Paul Bara został założony w Bouzy (Montagne de Reims) w 1833 r. 
i od 180 lat pozostaje w rękach jednej rodziny, która z pokolenia na pokolenie pieczołowicie 
kultywuje te same wartości.

Od 1990 r. przedsiębiorstwem zarządza Chantale Bara, która przez lata pełniła również 
funkcję prezesa Club Trésors de Champagne, do którego producent należy do samego 
początku.

Posiadłość rozciąga się na 11 hektarach (grand cru Bouzy – 10,5 ha oraz Ambonnay – 0,5 ha), 
z czego zdecydowana większość obsadzona jest szczepem Pinot Noir (90%; pozostałe 10% 
stanowi Chardonnay). Roczna produkcja szampana oscyluje pomiędzy 100.000 a 120.000 
butelek.

Szampany Bara mają bardzo tradycyjny charakter, ale powstają przy wykorzystaniu 
najnowszych osiągnięć techniki, pozwalającej stale poprawiać jakość produkcji (np. 
nowoczesne prasy, powiększone piwnice, kadzie z regulowaną temperaturą). Producent 
jest znany ze swego proekologicznego nastawienia, wyrażającego się m.in. w rezygnacji 
z chemicznych środków chwasto- i owadobójczych.
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Brut Réserve

Paul Bara Brut Réserve, aż w połowie złożony z wina 
z rezerwy, dojrzewa na osadzie 3 lata i jest szampanem 
wyprodukowanym bez fermentacji malolaktycznej, co 
pozwala zachować pełnię smaku każdego szczepu. 
To prawdziwa esencja terroir Bouzy. Podczas degustacji 
tego szampana uwagę zwraca piękny, złoty kolor, obfite 
musowanie, zarazem świeży i elegancki aromat (cytrusy, 
masa migdałowa, owoce) oraz żywy smak o zrównoważonej 
kwasowości i trwałym finiszu. To symfonia zapachów 
i smaków, intensywna świeżość i owocowość, które na 
długo pozostaną w pamięci. 

• blend: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: skorupiaki, langusta z patelni

Grand Rosé de Bouzy

Rasowy różowy szampan z piękną, świeżą paletą 
owocowych smaków z dominacją truskawki. Ten blend 
to reprezentatywny produkt terroir Bouzy. Różowy 
Paul Bara dojrzewa na osadzie 3 lata i jest szampanem 
wyprodukowanym bez fermentacji malolaktycznej, co 
pozwala zachować mu niezakłóconą pełnię smaku. Różowy 
kolor z rubinowymi refleksami kryje liczne i drobne bąbelki. 
Uwagę przyciąga elegancki i intensywny aromat czerwonych 
owoców. W ustach szampan zadziwia bogactwem smaków 
i piękną równowagą pomiędzy dość mocną budową 
a świeżością. Intensywny finisz pozwala długo cieszyć się 
przyjemnymi doznaniami smakowymi. 

• blend: 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: czerwone mięsa, polędwica wołowa

Spécial Club 2009

Szampan charakteryzuje się piękną złotą barwą 
i drobnymi bąbelkami. Zgodnie z zasadami Paul Bara 
cuvée powstało bez fermentacji malolaktycznej, co 
nadało mu intensywną owocowość, w której łatwo 
rozpoznać aromaty pomarańczy, grejpfruta, truskawki oraz 
szarlotki. Płaszczyzna aromatyczna jest niezwykle świeża. 
W smaku wino okazuje się bardzo zrównoważone, mocno 
zbudowane, ale jednocześnie świeże. 

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 96 mies.
• dosage: 7,7g/l
• foodpairing: kaczka z żurawiną, parmezan, grillowane krewetki, 

kurczak
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Spécial Club Rosé 2013

Pierwsza połowa 2012 nie zapowiadała obfitych i dobrych 
zbiorów. Bardzo niska temperatura i trzymające mrozy, 
następnie wiosenne przymrozki i gwałtowne burze – to 
wszystko sprawiało, że producenci z troską obserwowali 
swoje uprawy. Wszystko zmieniło się z nadejściem bardzo 
suchego i gorącego lipca i sierpnia, które ostatecznie 
zadecydowały, że zbiory uznano za wyjątkowo udane. 
Szampan charakteryzuje się piękną lekką różową barwą 
oraz delikatnym musowaniem. Dominują aromaty dzikich 
czerwonych owoców. Szampan bardzo finezyjny, elegancki, 
z doskonałą równowagą i owocowym finiszem.

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: pieczona przepiórka
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Pierre Gimonnet & Fils

Historia rodziny Gimonnet była związana z winnicami już od końca XVIII w., jednak dopiero 
w okresie międzywojennym rozpoczęto tu również winifikację. 

Aktualnie domem szampańskim Pierre Gimonnet & Fils zarządzają bracia Olivier i Didier. 
Dysponują oni winnicami o powierzchni 28 hektarów, na których rośnie wyłącznie szczep 
Chardonnay. Ich winnice znajdują się w prestiżowej lokalizacji Côte des Blancs, a dokładniej 
w Cuis i Vertus (premier cru) oraz w Cramant, Chouilly i Oger (grand cru). Aż 12 hektarów 
to winnice najwyższej kategorii grand cru, a 9 ha z nich znajduje się wręcz w samym sercu 
klasyfikacji. 

Ciekawostką może być fakt, że winorośle, należące do rodziny Gimonnet, są z reguły 
bardzo wiekowe: najstarsze z nich zostały zasadzone w 1911 r., a ponad połowa wszystkich 
winorośli ma czterdzieści lub więcej lat. Rocznie powstaje tu 250 000 butelek.

Od lat mówi się o „stylu Gimonnet”, na który składają się tradycyjnie: elegancja, subtelność 
aromatów, mineralność, świeżość oraz równowaga. Wydaje się to zgodne z deklaracją 
Didiera: „Nasza filozofia to robić świeże, orzeźwiające wina o czystym, owocowym 
charakterze”.
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375ml / 750ml

Brut Blanc de Blancs Cuis 1er Cru

Podstawowe (co w tym akurat przypadku wydaje się 
niewdzięcznym określeniem), nierocznikowe blanc de 
blancs to kwintesencja terroir Cuis. Szampan ekstremalnie 
młody, bowiem dojrzewa na osadzie jedyne 18 miesięcy, 
ale wbrew pozorom nie jest banalny ani pozbawiony 
głębi. Tak właśnie uważają słynni bracia, twierdząc, 
że „dobre wino nie powstaje dlatego, że leży trzy lata 
w piwnicy, ale wtedy, gdy osiąga odpowiedni dla siebie 
balans i harmonię”.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 18 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: świeże ostrygi, mule w lekkim sosie, 

homary w sosie cytrynowym, krewetki z patelni

Brut Gastronome Premier Cru 2014

Nowa koncepcja wina rocznikowego. To złożone cuvée, 
w którym dostrzec można pełnię smaku i bogactwo 
szampana rocznikowego, a jednocześnie świeżość młodego 
wina. Szampan stworzony na potrzeby gastronomii – jest 
idealny zarówno do ostryg, jak i do bigosu. Trudno o bardziej 
uniwersalnego szampana. W dodatku tak eleganckiego, 
wyrazistego i strukturalnego. Bardzo „kamienna” propozycja 
o idealnej kwasowości.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif

Spécial Club 2012

Słomkowy ze złotymi refleksami, żywy oraz trwały. 
Aromatycznie złożony, z wyczuwalnymi nutami drożdży, 
pieczywa, kandyzowanych owoców, cytrusów z miodowym 
tonem. Charakteryzuje się doskonałą świeżością oraz 
mineralnością, która towarzyszy jemu aż do samego końca.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza
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Extra Brut Oenophile 1er Cru 2008

Prawdziwa gratka zarówno dla koneserów szczepu 
Chardonnay, jak i szampanów w wersji extra brut. A właściwie 
to zéro dosage, gdyż Oenophile został wyprodukowany 
bez dodatku cukru. Oenophile to Fleuron, który dojrzewał 
dodatkowy rok na osadzie, a brak cukru podkreśla jego 
charakter i klasę. Dodatkowy czas na osadzie nadaje mu 
wspaniałą głębię i większą złożoność. Aromaty owoców 
pestkowych cechują się cudownie kremową teksturą.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: zéro dosage
• foodpairing: apéritif, owoce morza

Fleuron Premier Cru 2014

Najbardziej klasyczny, rocznikowy szampan Gimonnet 
(stanowiący od 35 do 50% rocznej produkcji), z przewagą 
Chardonnay z Grand Cru Chouilly. Świetna propozycja 
dla miłośników bardziej wytrawnych szampanów. Godny 
uwagi stosunek jakości do ceny. Dostępny rocznik zawiera 
¾ wina z Chouilly i Cremant, a pozostałą część z Cuis 
i Oger. Szampan jest już idealny do picia, nie potrzebuje 
dalszego dojrzewania w butelce. Cieszy ciekawym, 
morelowonektarynkowym bukietem z wyczuwalnymi 
niuansami orzechowymi. W smaku wykazuje dużo charyzmy. 
To złożony szampan, z wyraźnymi nutami winnymi, ale 
jednocześnie o dużej świeżości. Jak każdy Gimonnet, jest 
on pełen klasy, elegancji i subtelności. Prawdziwy kwiaton 
misternie zbudowanej gamy Gimonnet.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza

Oger Grand Cru Brut

Szampan Grand Cru od mistrza Chardonnay. Do jego 
produkcji używane są wyłącznie winogrona z prestiżowego 
grand cru Oger, w szczególności z parcel Terres de Noël, 
Brulis, Champs Nérons i Fondy. Szampan zachwyca 
świeżym, ale głębokim smakiem i subtelnym finiszem. Jest 
doskonały solo, ale sprawdzi się również przy stole.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, owoce morza, białe mięsa
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Rosé de Blancs Brut

Szampan charakteryzuje się pięknym, czystym kolorem 
bladego różu i żywym musowaniem. Jego aromaty są raczej 
delikatne, z przewagą akcentów czerwonych owoców, 
cytrusów i kwiatów. W smaku różowy Gimonnet jest 
żywy, zwiewny i na swój sposób kremowy. W eleganckim 
finiszu wyczuwamy wyraźnie grejpfruta i mandarynkę 
w mineralnym wydaniu.

• blend: 94% Chardonnay, 6% Pinot Noir
• dosage: 6-7g/l
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• foodpairing: apéritif, sushi, owoce morza, carpaccio wołowe
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Pol Cochet

Rodzina Cochet rozpoczęła działalność związaną z obrotem szampanami w 1846 r. 
w Ambonnay – jednym z 17 grand crus Szampanii, znanym z doskonałości tutejszego Pinot 
Noir. Niespełna 30 lat później Pol Cochet opracował swoje autorskie blendy w piwnicach 
należących do rodziny żony, będących dziś własnością domu szampańskiego Krug, który 
właśnie na tym terenie produkuje słynne cuvée „Clos d’Ambonnay”. Świadczy to najdobitniej 
o jakości winnic. Tak właśnie zaczęła się długa rodzinna tradycja, pielęgnowana po dziś 
dzień. 

Od 2008 r. kierunek rozwoju domu szampańskiego wyznacza Eric Petitjean, praprawnuk 
Pola Cochet, który może poszczycić się niezwykle bogatym doświadczeniem, wyniesionym 
z długich lat zarządzania Institut Oenologique de Champagne.

Dziś posiadłość ma powierzchnię 6,5 hektarów, znajdujących się w Ambonnay, Épernay, 
le Mesnil-sur-Oger oraz Côte des Bars. 80% upraw tego rodzinnego i niezależnego domu 
szampańskiego stanowi szczep Pinot Noir, a 20% – Chardonnay. Rocznie produkowanych 
jest tu tylko 30 000 butelek szampana.
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Blanc de Blancs Millesime 2012

To wspaniałe wino zbudowane jest w 100% z chardonnay 
z najlepszych zbiorów. W oczach mienią się żółte refleksy 
oraz drobne bąbelki. Złożony nos na początku maślany 
by później przejść w aromaty kandyzowanej pomarańczy 
i miodu. W smaku czuć smaki biszkoptowe, a następnie 
bardziej pikantne i miodowe. Finisz wyrafinowany i delikatny

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, białe mięsa

Grande Réserve Brut

Ten cuvee zapewnia idealną równowagę między świeżością, 
finezją i strukturą. Szampan ma piękny słomkowy kolor. Nos 
delikatnie odsłania zapachy białych kwiatów (akacja, głóg) 
i letnich owoców (biała brzoskwinia, morela) z przejściem 
w kierunku nut wiśni. W ustach świeży i delikatny, odsłania 
nuty brioszki i cytryny.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, rybne tapasy, grillowane krewetki, 

tarta cytrynowa

Brut Nature

Świetna propozycja dla miłośników szampana w wersji zéro 
dosage. Brak cukru odkrywa prawdziwe oblicze szampana 
i pozwala w pełni podziwiać kunszt tego producenta. 
Szampan dojrzewa na osadzie minimum trzy lata, cieszy 
oko jasnożółtą barwą i drobnymi pęcherzykami powietrza, 
pachnie smażoną w cukrze cytryną i białymi kwiatami, 
a jego mineralny smak zdradza delikatne nuty wanilii 
i pieczywa. Wart spróbowania również z uwagi na 
precyzyjny i elegancki finisz. To apéritif par excellence.

• blend: 65% Pinot Noir, 35% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 36 mies.
• dosage: zéro dosage
• foodpairing: apéritif, łosoś, miecznik, owoce morza
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Brut Rose 100% Pinot Noir

Stuprocentowy Pinot Noir, wyprodukowany bez dodatku 
wina z rezerwy. Każdy rok przynosi zaledwie 3000 
butelek tego wyśmienitego rosé, można więc pokusić się 
o stwierdzenie, że obcowanie z tym szampanem jest rzadką 
przyjemnością. Bladoróżowy kolor szampan zawdzięcza 
maceracji skórek winogron. Zapach przywołuje wspomnienia 
malin smażonych w cukrze i porzeczek, natomiast w smaku 
urzeka żywym i odświeżającym charakterem.

• blend: 100% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, pasta z oliwek, pasta z ryb, tarta malinowa

Brut Symbiose

Szampan Symbiose wyraża kwintesencję stylu domu 
szampańskiego Pol Cochet. To wino powstało jako 
produkt rolnictwa biologicznego po to, aby dać pełen 
wyraz najlepszym terroirs. Szampan jest owocem 
ostrej selekcji i wyjątkowego know-how, co nadaje mu 
idealną równowagę między krągłością, strukturą, finezją 
i elegancją, czyli czynnikami, których proporcje składają 
się na charakterystyczny styl tego cenionego domu 
szampańskiego. 

• blend: 65% Pinot Noir, 35% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: min. 24 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, sola panierowana, tarta z cytrusami
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Rémy Massin

Dom szampański Rémy Massin et Fils, położony w najbardziej wysuniętej na południe części 
Szampanii, na terenie Côte des Bar, powstał we wczesnych latach siedemdziesiątych XX 
wieku z inicjatywy Rémy Massin, będącego przedstawicielem piątego pokolenia winiarzy, 
pracujących w tej posiadłości. 

Kilka lat temu stery maison przejął Cédric, wnuk Rémy, dyplomowany enolog, który 
pielęgnuje swoje winnice z zapałem prawdziwego ogrodnika. Dużo pracy włożył on 
w doprowadzenie do perfekcji tutejszego Pinot Noir, wzmacniając jego typowe cechy.

Cédric Massin uprawia winorośle bez uciekania się do chemicznych środków 
chwastobójczych. Z tego właśnie powodu tutejsze winorośle mają bardzo długie korzenie 
– jest to konieczne, aby wygrać z chwastami dostęp do mikroelementów i składników 
odżywczych. 

Aktualnie posiadłość ma 21 hektary powierzchni (84% Pinot Noir, 14% Chardonnay 
oraz 2% rzadkiego szczepu Pinot Blanc), z której powstaje co roku 150 000 butelek.

Usytuowanie winnic sprawia, że winogrona cieszą się dobrą ekspozycją na słońce i wiatr, 
dzięki czemu pięknie dojrzewają i zapewniają szampanowi intensywny, jedwabisty i krągły 
smak. Na styl producenta wpływa również specyficzna gleba – wapień kimerycki. 
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Brut Rosé

Soczysty szampan o intensywnym nosie i wyraźnie 
wyczuwalnymi bukietem czerwonych owoców, takich jak 
poziomka oraz kwiat fiołka. W ustach zaróno subtelny 
jak i świeży. Łączy smaki wiśni z niewielką nutą mentolu. 
Idealnie łączy się z sushi, grillowanym mięsem lub ciastem 
cytrynowym. Spełnia swoją rolę również jako apéritif

• blend: 85% Pinot Noir, 15% Chardonnay
• foodpairing: apéritif, sushi, grillowane mięso, ciasto cytrynowe

Brut Tradition

Bardzo ciekawa, pełna owocowej ekspresji propozycja 
dla miłośników Pinot Noir – ten szampan, złożony w 40% 
z wina z rezerwy, to 100% tego szczepu. Brut Tradition 
mieni się barwami jasnego złota i charakteryzuje dużą ilością 
drobnych bąbelków. Na płaszczyźnie aromatów wybijają się 
nuty białych owoców, kwiatów głogu i świeżych migdałów, 
białe owoce obecne są również w ustach, obok soczystej, 
winnej brzoskwini. Bardzo wdzięcznie poddaje się starzeniu 
– z biegiem lat przechowywania zyskuje na charakterze.

• blend: 100% Pinot Noir
• dosage: 10g/l
• foodpairing: pieczony drób, teryna z grzybami

Cuvee Prestige

Eleganckie cuvée o aromacie akacji i świeżych jabłek 
z lekką nutą owoców cytrusowych. Pęcherzyki są delikatne 
i trwałe, potęgując smaki brzoskwini i nuty orzechów 
laskowych. Podawany jako apéritif z płatkami parmezanu. 
Idealnie komponuje się z carpaccio z małżami św. Jakuba 
marynowanymi w oleju sezamowym i limonce.

• blend: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir
• dosage: 6g/l
• foddpairing: apéritif, carpaccio z małżami św. Jakuba
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Integrale Blanc de Noirs

Szampan, którego nie powinien przeoczyć żaden fan szczepu 
Pinot Noir ani żaden szanujący się miłośnik bąbelków 
w wersji extra brut. Cuvée Intégrale ma kolor jasnego złota 
i liczne, drobne bąbelki. Pełen ekspresji zapach przywołuje 
na myśl czerwone pomarańcze i owoce pestkowe, z kolei 
smak należy uznać przede wszystkim za bardzo orzeźwiający, 
żywy, a jednocześnie przyjemnie zrównoważony. Do gustu 
powinien przypaść również solidny finisz. To wdzięczne 
połączenie dojrzałości i świeżości.

• blend: 100% Pinot Noir
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza, wędzony łosoś

Louis Aristide

Ten stuprocentowy Pinot Noir, powstały na cześć nestora 
rodu i stanowiący kompozycję aż 12 roczników (w całości 
wino z rezerwy), jest złotym medalistą Guide Gilbert et 
Gaillard. Szampan powstały z winorośli liczących pół wieku, 
których korzenie mogą wnikać w glebę aż na 4 metry, został 
świetnie zestrojony, co pozwala w pełni cieszyć się jego 
złożonymi, ale bardzo jedwabistymi akcentami. Rocznie 
powstają tylko trzy tysiące butelek tego wyśmienitego wina. 

• blend: 100% Pinot Noir
• dosage: 7g/l
• foodpairing: wędzony łosoś, małże Św. Jakuba, ser Chaource

Millesime 2008

Rocznik 2008 dał bogate i złożone wina. Ten doskonale 
dojrzały szampan oczarowuje nutami żółtych owoców, 
migdałów i lukrecji. Podniebienie jest kremowe z nutami 
bułki maślanej i przyjemną mineralnością. To niebiańska 
oprawa dla owoców morza, ale dobrze współgra też 
z serem, np. z Comté.

• blend: 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
• dosage: 4g/l
• foodpairing: 
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Réserve

Brut Réserve jest koloru jasnego złota i charakteryzuje się 
dużą ilością drobnych bąbelków. Na płaszczyźnie aromatów 
wybijają się smakowite nuty żółtych owoców, miodu i masła. 
Znakomicie gasi pragnienie, oferując w ustach symfonię 
smaków: od żółtych owoców przez dojrzałe cytrusy aż po 
akcenty maślano-miodowe. Przyjemna kwasowość idzie 
w parze z rozsądnym stonowaniem, co daje komfortowe 
wrażenie równowagi.

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• dosage: 10g/l
• foodpairing: sałatka z avocado, krewetki, miętus na mango

Spécial Club 2010

Szampan dla smakosza – złożony i wyrafinowany. 
Zachwycająca paleta aromatów i pełny, wyważony smak. 
Elegancja, harmonia, krągłość i dyskretny owoc. Najwyższa 
liga szampańskich bąbelków, firmowana prestiżowym 
oznaczeniem Spécial Club.

• blend: 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
• dosage: 8g/l
• foodpairing: krewetki w sosie
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Salmon

Dom szampański Salmon został założony przez Michela Salmon w 1958 r. w sercu Vallée de 
l’Ardre – w Chaumuzy (w połowie drogi pomiędzy Reims a Épernay). Lokalizacja ta zasługuje 
na uwagę, gdyż już w 853 r. cieszyła się dużym uznaniem, skoro arcybiskupowi Reims 
radzono wówczas, aby wybierał tutejsze wino „ani za słabe ani za mocne, lepsze niż to 
pochodzące ze szczytu Montagne de Reims oraz z głębi dolin”. 

Sekret produkcji doskonałego szampana przekazywany jest w tej rodzinie z pokolenia 
na pokolenie – Michel udostępnił całe swoje know-how synowi – Olivierowi, a ten 
z kolei wprowadził we wszystkie tajniki swojego syna – Alexandra, który dziś stoi na czele 
rodzinnego domu szampańskiego. 

Godny polecenia producent, znany nie tylko z jakości swoich win, ale również z wielkiej pasji 
do szybujących w powietrzu balonów, dysponuje winnicami o powierzchni 10 hektarów, 
zasadzonych w większości (80%) szczepem Pinot Meunier.
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A.S. Wood

Cuvée d’exception od Salmona to asemblaż Pinot Noir 
i Chardonnay, pochodzących z dwóch roczników. Wino 
dojrzewało wiele miesięcy w 200-litrowej beczce, co 
nadało mu pełny i złożony smak. Złożony jest również 
bukiet szampana – wyczuwamy w nim smażone w cukrze 
owoce oraz białe kwiaty. W ustach pojawiają się morele, 
czereśnie, kwiaty, egzotyczne owoce, piernik, zioła, miód 
i karmel, a nawet mięta. Finisz jest długi i chłodny. Salmon 
A.S. Wood sprawdzi się zarówno jako intrygujący apéritif, 
jak i doskonałe wino do stołu.

• blend: 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, jagnięcina, łosoś

Réserve 100% Pinot Meunier

Szampan ten został zbudowany wyłącznie na bazie 
szczepu Pinot Meunier. Jest wyraźnie owocowy, 
świeży i intensywny. Ma kolor starego złota z różanymi 
refleksami, pięknie musuje, ukazując drobne, energiczne 
bąbelki. Subtelnie pachnie, głównie owocami (mirabelka, 
brzoskwinia, mandarynka, pomarańcza), ale wyczuwalne 
są także nuty kwiatowe (białe i suszone kwiaty). Smakuje 
wybitnie owocowo, ale też żywo i świeżo. Godny uwagi jest 
długi finisz z akcentami cytrusowymi i pestkowymi. Bardzo 
uniwersalna i elastyczna propozycja – pasuje do wielu dań, 
wybornie smakuje również solo.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: sushi z pieczoną rybą

Rosé 100% Pinot Meunier

Szampan, częściowo winifikowany w beczce, ma kolor 
różowy z pomarańczowymi refleksami, prezentuje obfitą 
i gęstą pianę. Na płaszczyźnie aromatów wybija się 
porzeczka, wiśnia i granat. Porzeczka utrzymuje się również 
w ustach, pięknie uzupełniona dojrzałymi, czarnymi 
owocami. Smak pełny, delikatny i słodkawy z ciekawym 
finiszem, nawiązującym wyraźnie do czarnej porzeczki. 
Prawdziwe arcydzieło subtelności to godny polecenia 
apéritif, który świetnie spisze się również na stole, zwłaszcza 
w towarzystwie świeżych owoców, deserów owocowych 
oraz steków.

• blend: 100% Pinot Meunier
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, stek z cielęciny, świeże owoce, desery 

owocowe
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Rosé de Saignee Spécial Club 2013

Wyjątkowy różowy szampan dla miłośników Pinot Meunier. 
Wyprodukowano tylko 2 152 butelki. Winogrona do 
tego szampana pochodzą z parceli "Bouxin". Po zbiorach 
zostały poddane 18-godzinnej maceracji, zapewnić jak 
najwięcej subtelnych aromatów owocowych. Rezultatem 
jest wyjątkowo harmonijny różowy szampan o dużej głębi 
i eleganckiej mineralności.

• blend: 100% Pinot Meunier
• foodpairing: apéritif, sery, owoce morza

Spécial Club 2013

Spécial Club 2012 jest szampanem powstałym w 100% ze 
szczepu Pinot Meunier z parceli Les Ormes w Chaumuzy. 
To przykład szampana bogatego i świeżego, o uderzającej 
harmonii i głębi owocu, która jest pięknie zrównoważona 
wysoką mineralnością, wyeksponowaną brakiem cukru 
(zero dosage).

• blend: 100% Pinot Meunier
• foodpairing: łosoś, cielęcina, delikatna polędwica
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Vazart-Coquart

Dom szampański Vazart-Coquart, oznaczany symbolem 3 gęsi, został utworzony 
w 1954 r. przez Louisa i Marię Vazart-Coquart, a Jean Pierre – zarządzający nim od 
1995 roku – jest przedstawicielem trzeciego pokolenia producentów, który pozostaje 
wierny technikom produkcji i stylowi szampana, wypracowanym przez dziadków i rodziców.

Jego winnice znajdują się wyłącznie w Chouilly (miasteczko znane niegdyś właśnie z hodowli 
gęsi), grand cru na terenie prestiżowego Côte des Blancs i w 95% zasadzone są szczepem 
Chardonnay. Średni wiek winorośli to 30 lat, co daje duże możliwości asemblażu, tym 
bardziej, że wg filozofii domu owoce każdej parceli poddawane są odrębnej winifikacji. 

Jean-Pierre przywiązuje dużą wagę do ekologii – w 2012 r., jako jeden z pierwszych 
producentów, uzyskał najwyższą klasyfikację certyfikatu HVE, który przyznawany jest 
winiarzom wykazującym się szczególną troską o środowisko. 

Champagne

Vazart-Coquart
& Fils
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Brut Réserve

Brut Réserve od Vazart-Coquart, o jasnożółtej barwie 
z zielonymi refleksami i delikatnymi bąbelkami, to przykład 
szampana o młodym i świeżym charakterze, z wyraźnymi 
akcentami jabłka, azjatyckiej gruszki i skórki grejpfrutowej. 
W smaku ciekawa jest równowaga pomiędzy krągłością, 
typową dla Chouilly, a orzeźwiającą kwasowością. 
Na podniebieniu dominują: cytryna, kreda, grejpfrut 
i akacja, a także nuty kwiatowe i mineralne. To wyjątkowo 
przyjemne, zwiewne i łatwe w odbiorze wino o przewrotnie 
długim finiszu.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, ostrygi, carpaccio z grejpfruta

Grand Bouquet 2010

Wizualnie uwagę zwraca jasnozłoty kolor z miedzianymi 
refleksami i drobnymi, licznymi bąbelkami. Szampan 
pachnie najpierw kremem migdałowym, akacją i gruszką, 
a następnie orzechami nerkowca, cytryną, bitą śmietaną 
oraz słodką bułką z nutą skórki grejpfrutowej. Z czasem 
pojawiają się nuty przypraw. Finisz jest świeży i delikatny. 
Szampan charakteryzuje się wspaniałym potencjałem 
starzenia – z czasem powinien zyskać na złożoności 
i bogactwie aromatów.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: skorupiaki, tatar z łososia, 

filet z turbota, małże Św. Jakuba

Spécial Club 2008

Spécial Club od Vazart-Coquart charakteryzuje się 
jasnozłotym kolorem ze słomkowymi refleksami oraz 
drobnymi i wytrzymałymi bąbelkami. Na płaszczyźnie 
aromatów początkowo wybija się francuska słodka bułka, 
ciepłe masło, krem migdałowy i miód głogowy. Następnie 
wyczuwamy wiciokrzew, tytoń, smażoną gruszkę i gałkę 
muszkatołową. Na podniebieniu szampan jest miękki 
i świeży, a także na swój sposób kremowy. Finisz tego 
Spécial Cluba zaskakuje świeżością oraz słonawo- 
-mineralnym akcentem.

• blend: 100% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 84 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: parmezan, ser Comté, homar, sola, turbot
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Extra Brut

Szampan cechuje się jasnocytrynowym kolorem 
z delikatnymi refleksami zieleni, a także bardzo drobnymi 
bąbelkami, przywołującymi na myśl świeżość i lekkość. Extra 
Brut pachnie konfiturą cytrynową, orzechem laskowymi 
i słodkim migdałem. Po dłuższym kontakcie z powietrzem 
pojawiają się akcenty kredowe, akacjowe i miętowe. 
W smaku szampan zachwyca elegancką mineralnością, 
cytrusową strukturą i świeżym, jodowym finiszem.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 2,5g/l
• foodpairing: ostrygi Claire, krewetki marynowane w anyżu, 

marynowany łosoś, świeży ser kozi

Spécial Foie Gras

Wizualnie uwagę zwraca jasnozłoty kolor z miedzianymi 
refleksami i drobnymi, licznymi bąbelkami. Szampan 
pachnie najpierw kremem migdałowym, akacją i gruszką, 
a następnie orzechami nerkowca, cytryną, bitą śmietaną 
oraz słodką bułką z nutą skórki grejpfrutowej. Z czasem 
pojawiają się nuty przypraw. Finisz jest świeży i delikatny. 
Szampan charakteryzuje się wspaniałym potencjałem 
starzenia – z czasem powinien zyskać na złożoności 
i bogactwie aromatów.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 30g/l
• foodpairing: foie gras, smażony ser camembert, 

kaczka w pomarańczach, mus z białej czekolady
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Portfolio Moët Hennessy Polska
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Dom Pérignon

Dom Pérignon – prestiżowy brand domu szampańskiego Moët & Chandon – należy do 
pierwszej dziesiątki najbardziej pożądanych marek świata. Jako jeden z najwymowniejszych 
symboli luksusu i prawdopodobnie najbardziej znany szampan świata żyje niejako swoim 
własnym życiem. 

Mnich Dom Pierre Pérignon do dziś pozostaje duchowym ojcem szampana, a twórcy 
marki, nawiązującej nazwą do tej znanej postaci z przełomu XVII/XVIII w., pozostają wierni 
wyznawanym przez niego wartościom i ideałom. Wizja, twórczość, bezkompromisowość, 
umiejętność podejmowania ryzyka, najwyższe standardy jakości – to nie są puste slogany 
w przypadku Dom Pérignon.

Serce kompozycji stanowią Grands Crus Aÿ, Bouzy, Verzenay, Mailly, Chouilly, Cramant, 
Avize, Le Mesnil oraz legendarne Premier Cru – Hautvillers. Styl Dom Pérignon jest jedyny 
w swoim rodzaju – mineralny, intrygujący, tajemniczy, rytmiczny, napięty, złożony, satynowy, 
zrównoważony, eteryczny, namacalny i ekstremalnie zmysłowy; ten unikalny styl sprawia, 
że szampan Dom Pérignon smakuje jak żaden inny. 
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2008 Luminous Label

Szampany Dom Perignon nieodłącznie kojarzą się 
z prestiżem, wyjątkowym smakiem i specjalną okazją. 
Kolejne edycje rocznikowych trunków zdobywają serca  
miłośników szampana na całym świecie. Tak też jest 
z edycją 2008, która potwierdza unikalny charakter i styl 
domu szampańskiego. W nosie rocznika 2008 dominują 
pastelowe nuty kwiatowe i owocowe, podczas gdy 
w ustach szampan jest jedwabisty, kremowy i lekko słonawy.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: carbonara z jeżowcami, ośmiornica w 

pomarańczach, mus kardamonowy

Vintage 2006 Jeroboam Wood Box

Aromaty gujawy i skórki zielonego grejpfruta mieszają się 
z białą brzoskwinią i nektarynką, a po chwili pojawiają się 
akcenty wanilii i ciepłej bułki maślanej. W ustach szampan 
urzeka dojrzałym owocem, głębokim i pełnym soczystego 
miąższu. Odczucia smakowe są jedwabiste i lekko słonawe, 
z jodowym niuansem. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: carbonara z jeżowcami, ośmiornica w 

pomarańczach, mus kardamonowy

Luminous Label 2009 Magnum

Aromaty gujawy i skórki zielonego grejpfruta mieszają się 
z białą brzoskwinią i nektarynką, a po chwili pojawiają się 
akcenty wanilii i ciepłej bułki maślanej. W ustach szampan 
urzeka dojrzałym owocem, głębokim i pełnym soczystego 
miąższu. Odczucia smakowe są jedwabiste i lekko słonawe, 
z jodowym niuansem. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: apériti, ryby, owoce morza, oliwa z oliwek
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butelka / butelka + box

Vintage 2008

Szampany Dom Perignon nieodłącznie kojarzą się 
z prestiżem, wyjątkowym smakiem i specjalną okazją. 
Kolejne edycje rocznikowych trunków zdobywają serca  
miłośników szampana na całym świecie. Tak też jest 
z edycją 2008, która potwierdza unikalny charakter i styl 
domu szampańskiego. W nosie rocznika 2008 dominują 
pastelowe nuty kwiatowe i owocowe, podczas gdy 
w ustach szampan jest jedwabisty, kremowy i lekko słonawy.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: carbonara z jeżowcami, 

ośmiornica w pomarańczach, mus kardamonowy

Vintage 2009 Magnum

Aromaty gujawy i skórki zielonego grejpfruta mieszają się 
z białą brzoskwinią i nektarynką, a po chwili pojawiają się 
akcenty wanilii i ciepłej bułki maślanej. W ustach szampan 
urzeka dojrzałym owocem, głębokim i pełnym soczystego 
miąższu. Odczucia smakowe są jedwabiste i lekko słonawe, 
z jodowym niuansem. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: apériti, ryby, owoce morza, oliwa z oliwek

Luminous Label 2005 Rose

Piękny, bursztynowy kolor i subtelne musowanie to 
obietnice wyjątkowego przeżycia. Na płaszczyźnie 
aromatów początkowo dominuje porzeczka i poziomka, 
a następnie pojawiają się słodka czerwona pomarańcza 
i kakao. Smak szampana można określić jako precyzyjny, 
elegancki, pełen finezji, ale też świeżości z uwagi na 
obecność akcentów cytrusowych. W ustach Dom Pérignon 
Rosé oferuje zarazem bardzo klasyczne odczucia, piękną 
równowagę, jak i ciekawy, słodko-gorzki finisz. Pozycja 
obowiązkowa dla smakoszy najwyższych lotów różowych 
bąbelków.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: łosoś, risotto z szafranem, białe mięsa, 

jagnięcina, zielony groszek, grzyby
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Oenotheque 2002 P2

Szampan Dom Perignon P2 2002 to odzwierciedlenie 
najwyższej jakości, klasy i luksusu. W aromacie dominują 
nuty kwiatów, owoców grejpfruta, cynamonu oraz 
suszonych owoców i ziół. Pojawiają się również grillowane 
migdały oraz wiciokrzew. W smaku wyczuć można 
napiętą i stanowczą strukturę, pełną harmonii i energii. 
Na uwagę zasługuje również kremowa tekstura. Trudny 
rok, z wyjątkowo deszczową pierwszą połową września, 
dał niesamowity owoc. To szampan dla konesera trunków 
rocznikowych najwyższych lotów.

• blend: 55% Chardonnay, 45% Pinot Noir
• dosage: 6g/l
• foodpairing: foie gras z patelni, homar, ser Chaource

Blanc Vintage Rosé 2006

Hołd dla szczepu Pinot Noir. Bukiet jest dojrzały i złożony. 
Kakao i przyprawy tworzą pierwsze wrażenie, a następnie 
dołączają owocowe smaki fig i moreli. Smakowicie soczyste 
i intensywne na podniebieniu, z przyjemną słodyczą. 
Wyrazista mineralność. Różowy szampan, który uwielbia 
prostą, śródziemnomorską kuchnię.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: łosoś, owoce morza, skorupiaki
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Krug

Dom szampański Krug, należący dziś do koncernu LVMH i zarządzany przez Margareth 
Henriquez, to być może największa szampańska legenda. Dom „jubilerski”, w którym 
relatywnie niewielka produkcja (rzędu 500.000 butelek rocznie) idzie w parze z niespotykaną 
starannością i aptekarską precyzją. Szampany Krug charakteryzują się harmonią, mocą, 
delikatnością, złożonością i wyjątkową długością.

Wizjoner Joseph Krug w 1843 r. założył dom szampański, który jako pierwszy podjął 
zobowiązanie corocznego dostarczania wymagającym klientom cuvée de prestige. 
W tym celu powstała imponująca biblioteka win z rezerwy, co było wówczas rewolucyjnym 
posunięciem.

Najważniejsze postulaty Kruga zostały spisane w 1848 r. w słynnym wiśniowo-czerwonym 
notesie. Zresztą nawet dziś mówi się, że tu „wszystko jest inne lub lepsze”. Przykładem 
takiej odmienności może być fakt, że u Kruga wszystkie wina fermentują w drewnianych 
beczkach oraz, że nierocznikowe szampany dojrzewają tam aż sześć lat, zgodnie z dewizą 
„Dać czasowi czas”. 

Inna złota zasada domu głosi, że za wszelką cenę należy zachować w piwnicy odrębny 
charakter każdej parceli. Przykładem znanej parceli jest np. Clos du Mesnil, z której powstaje 
legendarne cuvée.



96

Clos du Mesnil 2004

Na pierwszy rzut oka wino żywe, jaskrawe o intensywnym 
złotym kolorze i zapachu dojrzałej pszenicy. W nosie wyraźne 
nuty jabłka toffi, karmelu, dojrzałych owoców cytrusowych 
i lekko prażonych orzechów. Na podniebieniu początkowo 
wyczuwalne nuty brązowego cukru, kandyzowanego imbiru 
i orzechów pekan. Następnie wyczuwalne nuty owoców 
cytrusowych eksplodujących świeżością, która potęgowana 
jest przez długi i elegancki finisz.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 6g/l
• foodpairing:ryby, skorupiaki, krewetki, kawior

Clos D'Ambonnay 2000

Serią Clos D'Ambonnay Krug celebruje wyjątkowy 
charakter Pinot Noir. Winogrona do tego szampana 
pochodzą z maleńkiej parceli o powierzchni 0,69 hektara 
w samym sercu Ambonnay. Jego aromaty rozciągają się od 
karmelu, cukru jęczmiennego, tostów i czarnych porzeczek 
po owocową galaretkę. Na podniebieniu są bogate nuty 
dzikich owoców, szarlotki, bułki maślanej, porzeczki 
i lukrecji, które podkreśla elegancki, długi finisz. Nietania 
przyjemność, ale z całą pewnością jest to szampan, którego 
nigdy nie zapomnisz.

• blend: 100% Pinot Noir
• dosage: niski
• foodpairing: homar, starzony parmezan, jajecznica z truflą

butelka / butelka + box

Grande Cuvée Brut

Wytrawny szampan, pełen świeżych aromatów i mocy 
– doskonale zrównoważony, intensywny, o smaku 
dojrzałych owoców i miodu. Stworzony ze starannie 
wyselekcjonowanych winogron, zbieranych ręcznie 
i dostarczanych od pokoleń przez tych samych plantatorów. 
Minimum sześcioletni okres dojrzewania w piwnicach nadaje 
szampanowi głębię i odpowiednią harmonię. To synonim 
bogactwa, świeżości, mocy i subtelności. Do jego produkcji 
używa się kilkudziesięciu rodzajów wina, produkowanego 
z trzech odmian winogron i z kilku roczników. Połączenie 
szerokiej palety i iście artystycznego talentu daje prawdziwe 
arcydzieło. Oprócz niekwestionowanej klasy i jedynego 
w swym rodzaju prestiżu, szampan ten może poszczycić się 
bardzo wysokimi ocenami ekspertów. 

• blend: 44% Pinot Noir, 37% Chardonnay, 19% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: parmezan, imbir, szynka Jabugo
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Vintage 2004

Piękny kolor jasnego złota, aromaty cytrusowe, bezowe 
i śliwkowe, bardzo wyważony smak z akcentami francuskiej 
bułki maślanej, pomarańczy i mandarynek. Bardzo elegancki 
finisz. Szampan pełen klasy i harmonii, złożony, dojrzały 
i ujmujący. Najwyższa liga win rocznikowych i marzenie 
każdego konesera szampana.

• blend: 39% Chardonnay, 37% Pinot Noir, 24% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 144 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: tatar z łososia, kawior, świeży kozi ser, 

białe ryby w cytrynowym sosie, cytrynowa beza

butelka / butelka + box

Rosé

Wysokiej klasy rosé zostało stworzone z wielu roczników 
trzech szampańskich szczepów. Ekspresywny Pinot Noir 
nadaje szampanowi niepowtarzalny kolor i głębię smaku. 
Rosé Kruga dojrzewa ponad 5 lat w piwnicy. Cechuje się 
wysublimowanym smakiem oraz delikatnością musowania. 
Bardzo wytrawny, dość złożony, o umiarkowanej 
kwasowości. Ten różowy szampan ma ciekawą barwę 
określaną przez Francuzów mianem „koloru oka kuropatwy”, 
pachnie kwiatami i owocami, a smakuje... doskonale. 
Zadziwia równowagą i precyzją. Szampan doceniony m.in. 
przez Bettane & Desseauve, Gault & Millau, Meilleurs Vins 
de France, Hachette, Wine Spectator.

• blend: 51% Pinot Noir, 41% Chardonnay, 8% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, foie gras, jagnięcina, 

dziczyzna, przyprawione białe mięso
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Moët & Chandon

Któż nie zna domu szampańskiego Moët & Chandon z Épernay? To najsłynniejszy 
i największy producent w apelacji. Rocznie powstaje tu 40 mln butelek szampana. Warto 
wiedzieć, że co czwarta butelka szampana na świecie to właśnie Moët. Dom szampański 
został założony w 1743 r. przez Claude Moët. Międzynarodową renomę producent zyskał 
w latach 30. XIX w. pod wodzą Pierre-Gabriel Chandon. 

Moët kojarzy się z elegancją i radosnym stylem życia. Moëta pili i piją wielcy tego świata 
– ulubiony trunek Napoleona do dziś towarzyszy największym wydarzeniom takim jak 
prestiżowe gale, festiwale filmowe, wyścigi, eventy świata kultury i sztuki. Szampany Moët 
długo dojrzewają w piwnicach, co nadaje im złożony, pełny i harmonijny smak, zawsze 
jednak z charakterystyczną dla marki radosną świeżością. 

Moët & Chandon, aktualnie należący do koncernu LVMH, to również największe 
w Szampanii winnice – o powierzchni ponad 1.000 ha, przy czym winogrona z tak dużego 
obszaru pokrywają jedynie 25% zapotrzebowania maison.
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200ml / 375ml / 750ml / 1,5l / 3l / 6l

Impérial Brut

Wizytówka domu szampańskiego Moët & Chandon to 
uniwersalny wyraz stylu tej marki. Jego producent określa 
go jako szampana wibrującego, szlachetnego, lśniącego. 
Harmonijny asemblaż ponad 200 crus. Złocisto-żółty 
szampan z zielonkawymi refleksami wydziela przyjemny 
aromat owoców o białym miąższu (jabłko, gruszka, biała 
brzoskwinia), cytrusów, lipy oraz słodkiej bułki i świeżych 
orzechów włoskich. W smaku Impérial Brut jest wyborny, 
świeży i stonowany, z delikatnymi nutami owoców 
pestkowych.

• blend: 30-40% Pinot Noir, 30-40% Pinot Meunier, 
20-30% Chardonnay

• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, ostrygi, białe ryby, 

tarta brzoskwiniowa, mus z białej czekolady

butelka / butelka + box

Nectar Impérial

Egzotyczny, bogaty i żywiołowy Nectar Impérial uznawany 
jest przez niektórych za najdoskonalszego reprezentanta 
szampanów demi-sec. Pachnący suszonymi owocami 
(figi, rodzynki, morele) i cynamonem, w smaku pełen 
miodu i migdałów. Szampan soczysty, smakowity, dojrzały 
i szlachetnie owocowy z zaskakująco świeżym finiszem. 
Świetny wybór dla zwolenników słodszych propozycji, 
a także niezawodne wino do deserów i słodkich potraw 
kuchni egzotycznej.

• blend: 40-50% Pinot Noir, 30-40% Pinot Meunier, 10-20% 
Chardonnay

• dosage: 45g/l
• foodpairing: desery, foie gras, łosoś w słodkim sosie, 

niebieskie sery pleśniowe, dania kuchni indyjskiej

butelka / butelka + box

Rosé Impérial

Pełna ekspresji klasyka różowych bąbelków. Ten promienny, 
intensywny i subtelny szampan jest najbardziej spontaniczną 
ekspresją stylu Moët & Chandon. Na jego charakter składa 
się intensywność Pinot Noir, owoc Pinot Meunier oraz 
klasa Chardonnay. Nie można odmówić mu ani piękna 
koloru (promienny, czerwonawy z fioletowymi refleksami) 
ani wyrazu aromatu (truskawka, malina, poziomka 
i porzeczka) ani soczystości smaku, złożonego z nut 
owoców pestkowych oraz odrobiny mięty.

• blend: 40-50% Pinot Noir, 30-40% Pinot Meunier, 
10-20% Chardonnay

• dosage: 9g/l
• foodpairing: wołowe carpaccio, sałatka z truskawek, czarne 

oliwki, morele, świeży ser kozi
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Impérial Ice Rosé

Różowego szampana "on the rocks" proszę! Stworzony 
na beztroskie letnie dni, ICE Imperial Rosé szczyci się 
aromatami nektarynki, figi, żurawiny i wiśni. Orzeźwiająca 
jest lekko gorzkawa nuta różowego grejpfruta. Wyjdźcie na 
basen, do ogrodu lub na taras na dachu, otwórzcie butelkę 
i bawcie się dobrze.

• blend: 45% - 55% Pinot Noir, 35% - 45% Pinot Meunier,  
5% - 10% Chardonnay

• dosage: 45g/l
• foodpairing: foodpairing: mięta, imbir, cytrusy, 

czerwone owoce, ogórek, kardamon

Impérial Ice

Absolutny hit każdego lata. Szampan świeży, intensywny 
i owocowy. Pełen słodyczy. Stworzony specjalnie do tego, 
aby podawać go na kostkach lodu. Symbol radości, zabawy 
i orzeźwienia, ale w najlepszym – prawdziwie moetowskim 
– stylu. Smakosze trunku cenią bukiet owoców 
egzotycznych, smak pigwy z toffi oraz imbirowo-
grejpfrutowy finisz. Demi-sec w bardzo rozpoznawalnej, 
białej butelce to świetny pomysł na prezent, nie tylko dla 
największych fanów szampana. A także niezbędny dodatek 
do udanego wakacyjnego wyjazdu.

• blend: 45% - 55% Pinot Noir, 35% - 45% Pinot Meunier,  
5% - 10% Chardonnay

• dosage: 45g/l
• foodpairing: foodpairing: mięta, imbir, cytrusy, 

czerwone owoce, ogórek, kardamon

Grand Vintage 2012

Szampan stworzony z wybitnej mieszanki win, 
charakteryzujący się dojrzałością i złożonością. Pięknie 
i intensywnie musujące wino o jasnozłotej barwie. 
Początkowe aromaty lipy, akacji z cytrusowymi niuansami, 
skórki pomarańczy i anyżu, przeradzają się w nuty dojrzałych 
owoców brzoskwini, nektarynki i mirabelek, uzupełnionych 
o zapachy ciasta, migdałów i wanilii z lekkim odcieniem 
białego pieprzu. Bardzo świeży szampan z przepysznym, 
długim i cytrusowym finiszem.

• blend: 40% Chardonnay, 37% Pinot Noir, 23% Pinot Meunier
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, foie gras, skorupiaki, 

białe mięsa, ser pecorino
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Grand Vintage Rose 2012

Wspaniale musujący szampan o pięknej głęboko różowej 
barwie i mieniących się złotawo-błękitnych refleksach. 
Piękne aromaty owoców i kwiatów z nutami czerwonej 
róży, głogu, niuansami drewna bukowego, przechodzące 
w świeże nuty malin, wiśni i czerwonej pomarańczy. 
W odbiorze pełny, z akcentami dojrzałych owoców, 
truskawki i czarnej porzeczki. Delikatna struktura 
i kwasowość. Finisz świeży z rozpoznawalną i trwałą nutą 
grejpfruta.

• blend: 46% Pinot Noir, 32% Chardonnay, 22% Pinot Meunier
• dosage: 5g/l
• foodpairing: apéritif, sałatka z tuńczykiem, tatar z tuńczyka, stek
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Ruinart

Dom szampański Ruinart z Reims, założony w 1729 r., szczyci się mianem najstarszego 
domu szampańskiego. Jego bogata historia sięga dobre 300 lat wstecz, kiedy to Nicolas 
Ruinart – sukiennik, zainspirowany przez swego wuja – mnicha Dom Ruinarta, założył 
w Reims pierwszy kantor handlujący winem szampańskim. Jego zmysł biznesowy okazał 
się słuszny – po sześciu latach zrezygnował z handlu tkaninami na rzecz obiecujących 
szampanów. 

Chlubę producenta stanowią 8-kilometrowe, stare kredowe piwnice, usytuowane na 
głębokości 30 metrów. Zabytkowe, trzypoziomowe piwnice zapewniają szampanowi 
optymalne warunki fermentacji i dojrzewania – stabilną temperaturę, brak wibracji i idealny 
poziom wilgotności powietrza. 

Szampany tej marki, których roczna sprzedaż wynosi ok. 3,5 mln butelek, charakteryzują 
się wyraźnym rysem Chardonnay, pełnym smakiem, finezją i równowagą, a także 
charakterystycznym kształtem butelki i pięknymi, artystycznymi opakowaniami. 
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butelka / butelka + box

Blanc de Blancs

Ten 100% Chardonnay, zbudowany głównie z premier 
crus pochodzących z Côte des Blancs oraz Montagne 
de Reims, jest wspaniałą symfonią aromatów, zaklętych 
we wdzięcznej butelce. Przyjemnie odurzający zapach 
ma owocowy charakter: czujemy najpierw nuty cytrusów 
(cytryna, cedrat), owoców egzotycznych (ananas, marakuja), 
a następnie do głosu dochodzi jaśmin i biała brzoskwinia. 
W smaku mamy możliwość docenić subtelną równowagę 
pomiędzy krągłością a sprężystością szampana, co stanowi 
bardzo wyszukane doznanie. Uwagę przyciąga również 
mineralny, odświeżający finisz. Radosny i żywiołowy blanc 
de blancs kocha morze – świetnie łączy się z owocami 
morza, skorupiakami i rybami.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, tatar z okonia w cytrusach, białe ryby, 

cytrynowa tarta, grejpfrutowa granita

butelka / butelka + box

R de Ruinart

Dobrze zbudowany, z przewagą Pinot Noir. W kompozycji 
znajduje się zawsze 20-25% rezerwy z dwóch poprzednich 
roczników. Spodoba się Państwu jego błyszczący, żółty 
kolor ze złotymi refleksami i widocznym musowaniem, 
a także zapach, złożony z nut jabłka, gruszki, renety, 
moreli, orzechów laskowych oraz świeżych migdałów. 
W bukiecie wyczuwalna jest również maślana bułka 
francuska, a uważnemu nosowi nie umkną nawet pewne 
akcenty kwiatowe i korzenne. R de Ruinart smakuje 
soczyście dojrzałymi owocami, głównie renklodą 
i nektarynką, pozwala także nacieszyć się długim finiszem, 
który dzięki wyważonemu dozowaniu ma świeży smak, 
typowy dla Chardonnay. Szampan idealny jako apéritif, 
często serwowany jest również do delikatnych przystawek.

• blend: 50%-55% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 5%-10% Pinot 
Meunier

• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, ostrygi, małże Św. Jakuba, filet z soli

Rosé

Zwiewne i eteryczne rosé, zdecydowanie mniej owocowe 
niż większość różowych bąbelków, a także mniej słodkie. 
Blend złożony z Chardonnay i z Pinot Noir, z udziałem 
dwóch poprzednich roczników rezerwy. Podczas degustacji 
kieliszek wypełnia żywo musujący róż z pomarańczowymi 
refleksami. Niespokojny płyn wydziela urzekający aromat 
egzotycznych owoców (liczi i gujawa), maliny, poziomki 
i wiśni, dają się odczuć również delikatne nuty róży 
i granatu. W ustach zadziwia perfekcyjna równowaga 
pomiędzy smakowitą okrągłością smaku a jego przyjemną 
świeżością, która wyraża się zaskakującym akcentem 
różowego grejpfruta oraz mięty. Walory tego różowego 
szampana można podziwiać od apéritif począwszy na 
deserze skończywszy. 

• blend: 55% Pinot Noir, 45% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 16 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: prosciutto crudo, łosoś, filet cielęcy, gicz jagnięca
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Veuve Clicquot

Dom szampański Veuve Clicquot z Reims to bardzo popularna i solidna marka, dla której 
typowy jest dość potężny i harmonijny styl szampanów, zbudowanych głównie na bazie 
Pinot Noir. 

Historia Veuve Clicquot to historia wyjątkowego dzieła kobiety sukcesu. Barbe Clicquot, 
po śmierci męża Philippa w 1805 r., przejęła maison i tym samym została pierwszą kobietą 
w historii, która stała na czele domu szampańskiego i jedną z pierwszych współczesnych 
kobiet biznesu. Barbe Clicquot praktycznie zbudowała potęgę marki, zwiększając ponad 
siedmiokrotnie sprzedaż i przyczyniając się do zdobycia przez szampan Veuve Clicquot 
międzynarodowej renomy. Nie bez powodu wdowa Clicquot nazywana była „Wielką Damą 
Szampana”.

Aktualnie dom szampański Veuve Clicquot, od 1987 r. należący do koncernu LVMH, 
dysponuje blisko 400 ha własnych winnic i sprzedaje rocznie ponad 8 milionów butelek 
szampana. Jego dewiza to „Wymóg jedynej, najwyższej jakości”, a pierwsze skojarzenia to 
radosny żółty kolor i równie radosna celebracja życia.
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butelka / butelka + box

Demi-Sec

Szampan demi-sec uznawany za najbardziej klasyczne 
wino od Veuve Clicquot. Wynika to z faktu, że aż do roku 
1900 preferowanym smakiem szampana był smak słodki 
i półsłodki. Dziś Veuve Clicquot Demi-Sec uznawany jest 
za niezastąpioną oprawę dla deserów i egzotycznych dań 
słodko-słonych. Łączy nuty świeżych dojrzałych owoców 
i owoców kandyzowanych z aromatem francuskiej brioszki 
i owocowo-mineralnym finiszem.

• blend: 40%-45% Pinot Noir, 30%-35% Pinot Meunier, 
20%-30% Chardonnay

• dosage: 45g/l
• foodpairing: desery, dania słodko-słone

375ml / 750ml / 1,5l / butelka / butelka + box

Yellow Label

Kwintesencja eleganckiego i radosnego stylu Veuve 
Clicquot. Ten charakteryzujący się świeżością i bogactwem 
nut dojrzałych owoców szampan powstaje z win z winogron 
Pinot Noir, Pinot Meunier i Chardonnay, z przewagą tego 
pierwszego szczepu. Kompleksowość zawdzięcza także 
odpowiedniej proporcji cennych win z rezerwy, które 
stanowią nawet do 40% kompozycji. W bukiecie tego 
wibrującego drobnymi bąbelkami szampana wybijają się 
aromaty białych owoców i rodzynek, dopełnione nutami 
wanilii i francuskiej bułki maślanej.

• blend: 50%-55% Pinot Noir, 15%-20% Pinot Meunier, 
28%-33% Chardonnay

• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif

butelka / butelka + box

Rosé

Szampan Veuve Clicquot Rosé nazywany jest różową 
wariacją na temat Veuve Clicquot Brut. Powstaje 
z połączenia Veuve Clicquot Brut i 12% czerwonego 
wina, tworzonego z winogron z najlepszych winnic wokół 
Reims. Tym samym łączy najlepsze cechy Veuve Clicquot 
Brut – doskonałą strukturę, szlachetność i świeżość 
– z uwodzicielską nutą. Dominujące akcenty malin, 
poziomek i wiśni dopełnia niuans świeżo pieczonego ciasta 
i suszonych owoców. 

• blend: 50%-55% Pinot Noir, 28%-33% Chardonnay, 
15%-20% Pinot Meunier

• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, ser kozi, sałatka owocowa
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Rich Rosé

Swą bogatą, owocową kompozycją Veuve Clicquot Rich 
nawiązuje do win, które w historii szampana tradycyjnie 
nazywano „rich” – bogaty. To deserowy szampan 
stworzony specjalnie do serwowania na kostkach lodu 
i eksperymentowania z naturalnymi dodatkami, które 
podkreślą jego nuty smakowe i aromatyczne. Intrygujący 
„twist” nada mu np. imbir, ananas, limonka czy infuzja 
z herbaty earl grey. Rich to świeży pomysł na zabawę 
w miksowanie i nadawanie indywidualnego charakteru 
szampanowi.

• blend: 45% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 15% Chardonnay  
(15% czerwonego wina)

• dosage: 60g/l
• foodpairing: serwowany na lodzie

Rich

Swą bogatą, owocową kompozycją Veuve Clicquot Rich 
nawiązuje do win, które w historii szampana tradycyjnie 
nazywano „rich” – bogaty. To deserowy szampan 
stworzony specjalnie do serwowania na kostkach lodu 
i eksperymentowania z naturalnymi dodatkami, które 
podkreślą jego nuty smakowe i aromatyczne. Intrygujący 
„twist” nada mu np. cząstka ananasa, plasterek ogórka, 
świeża papryka czy infuzja z herbaty earl grey. Rich to 
świeży pomysł na zabawę w miksowanie i nadawanie 
indywidualnego charakteru szampanowi.

• blend: 45% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 15% Chardonnay
• dosage: 60g/l
• foodpairing: serwowany na lodzie

Vintage 2012

Ten rocznikowy szampan jest owocem niezwykłych 
zbiorów, pomimo niezwykle trudnego klimatu. W winie 
dominuje Pinot Noir zapewniając przy tym typową strukturę 
Cliquot. Chardonnay dodaje finezji i elegancji niezbędnej 
w doskonale zbalansowanym winie. Dopenieniem tej 
mieszanki jest 15% Pinot Meunier. Wyjątkowość polega na 
dodaniu 11% win dojrzewających w dużych drewnianych 
beczkach, które dodają siły i intensywności aromatycznej. 
Wina dojrzewające w beczkach działają jak przyprawy do 
mieszanki, nadając delikatny drewniany, waniliowy i prażony 
aromat.

• blend: 51% Pinot Noir, 34% Chardonnay, 15% Pinot Meunier
• dosage: 
• foodpairing: cielęcina, langusta, wędzone przegrzebki
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La Grande Dame 2006

Wyjątkowo ekskluzywny szampan zaliczany do prestige 
cuvées został wykreowany po raz pierwszy w roku 1972 
z okazji dwusetnej rocznicy istnienia Domu Szampańskiego 
Veuve Clicquot. Skomponowany wyłącznie z wybitnych 
win z ośmiu szampańskich grand crus stanowi hołd 
dla niezwykłej Madame Clicquot. Barwa jasnego złota, 
aromaty owoców pestkowych i bakalii, w ustach sporo wina 
i świeżości – olbrzymia precyzja. Bardzo długi, szlachetny 
finisz.

• blend: 61% Pinot Noir, 39% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: kawior, małże Św. Jakuba, ryby, trufle, parmezan

Vintage Rosé 2008

Ten rocznikowy szampan z 2008 r. jest zbudowany w 61% 
z Pinot Noir, w 5% z Pinot Meunier i w 34% z Chardonnay. 
Jest niezwykle elegancki i urzeka lśniącym odcieniem 
różu z lekko pomarańczowym blaskiem. W aromatach 
uchwyciliśmy czerwone i czarne owoce, którym towarzyszą 
ostre nuty przypraw i odrobina anyżu. Na podniebieniu 
zachwyca bogatym owocowym zapachem. Vintage Rosé 
2008 jest doskonałym szampanem na popołudnie i dobrze 
komponuje się z ciastami i tartami.

• blend: 61% Pinot Noir, 34% Chardonnay, 5% Pinot Meunier
• dosage: 8g/l
• foodpairing: kaczka, wołowina, tuńczyk, czarne owoce

La Grande Dame Rosé 2006

La Grande Dame Rosé 2006 to ceniony szampan 
rocznikowy, który pachnie mineralnie i owocowo (najpierw 
porzeczka, malina i jagoda, a następnie wiśnia), a po chwili 
pojawiają się również nuty nugatowe, cynamonowe oraz 
słodkiego pieczywa. Dodatek czerwonego wina z Bouzy 
(Clos Colin) zwiększa potencjał starzenia szampana, który 
może jeszcze zyskać na smaku w Państwa piwnicy. Godny 
uwagi jest świeży finisz, który docenimy w pełni dzięki 
niewielkiej zawartości cukru. 

• blend: 61% Pinot Noir, 39% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, mięsa w sosie, kaczka w wiśniach
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Mumm

Dom szampański Mumm z Reims to jeden z najbardziej znanych producentów szampana. 
Kojarzy się nieodłącznie z Czerwoną Szarfą i Formułą 1. 

Dom szampański G.H. Mumm został założony w 1827 r. przez trzech braci pochodzących 
z niemieckiej winiarskiej rodziny Mumm. Czerwona szarfa Legii Honorowej stała się 
jego symbolem niespełna pół wieku później. Warto wiedzieć, że już w tym czasie 
G.H. Mumm był oficjalnym szampanem dworów: austro-węgierskiego, pruskiego, 
belgijskiego, holenderskiego, duńskiego, norweskiego, szwedzkiego i angielskiego.

Dziś Mumm, należący do koncernu Pernod-Ricard, jest oficjalnym szampanem Formuły 1 
i marką obecną w stu krajach świata. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 8 mln 
butelek. Winnice producenta rozciągają się na powierzchni 218 ha, a 98% z nich to premier 
lub grand cru. 25-kilometrowe piwnice, gdzie szampany dojrzewają dłużej niż jest to 
wymagane przez przepisy, mieszczą ok. 25 mln butelek.

Styl szampanów Mumm, zdominowany przez szczep Pinot Noir, to przede wszystkim 
świeżość, intensywność i równowaga.
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375ml / 750ml / 1,5l / 3l / 6l / 9l / butelka / butelka + box

Cordon Rouge Brut

Podstawowy produkt G.H. Mumm, znany niemal na 
całym świecie. W kompozycji, złożonej przynajmniej z 77 
crus, dominuje Pinot Noir, wyraźnie obecny jest również 
Chardonnay i odrobina Pinot Meunier. Obfite i subtelne 
bąbelki podkreślają dynamikę i elegancję tego szampana, 
który pięknie pachnie najpierw brzoskwiniami, morelami, 
liczi, ananasem, następnie wanilią, karmelem i drożdżami, 
a w końcu – suszonymi owocami z miodem. W smaku 
zachwyca intensywność świeżych owoców i karmelu, 
a także krągły finisz.

• blend: 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: niski
• foodpairing: apéritif, grillowane ryby, carpaccio z ryb, 

tarta owocowa

Cordon Rouge Brut z kieliszkami

Podstawowy produkt G.H. Mumm, znany niemal na 
całym świecie. W kompozycji, złożonej przynajmniej z 77 
crus, dominuje Pinot Noir, wyraźnie obecny jest również 
Chardonnay i odrobina Pinot Meunier. Obfite i subtelne 
bąbelki podkreślają dynamikę i elegancję tego szampana, 
który pięknie pachnie najpierw brzoskwiniami, morelami, 
liczi, ananasem, następnie wanilią, karmelem i drożdżami, 
a w końcu – suszonymi owocami z miodem. W smaku 
zachwyca intensywność świeżych owoców i karmelu, 
a także krągły finisz.

• blend: 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: niski
• foodpairing: apéritif, grillowane ryby, carpaccio z ryb, 

tarta owocowa

Grand Cordon

Podstawowy produkt G.H. Mumm, znany niemal na 
całym świecie. W kompozycji, złożonej przynajmniej z 77 
crus, dominuje Pinot Noir, wyraźnie obecny jest również 
Chardonnay i odrobina Pinot Meunier. Obfite i subtelne 
bąbelki podkreślają dynamikę i elegancję tego szampana, 
który pięknie pachnie najpierw brzoskwiniami, morelami, 
liczi, ananasem, następnie wanilią, karmelem i drożdżami, 
a w końcu – suszonymi owocami z miodem. W smaku 
zachwyca intensywność świeżych owoców i karmelu, 
a także krągły finisz.

• blend: 45% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 25% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 30 mies.
• dosage: niski
• foodpairing: apéritif, grillowane ryby, carpaccio z ryb, 

tarta owocowa
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Demi-Sec

Słodki Mumm, o złocistym kolorze z bursztynowymi 
refleksami, charakteryzuje się żywym musowaniem i dużą 
ilością bąbelków w kieliszku. Na płaszczyźnie aromatów 
wyczuwalna jest brzoskwinia, konfitura gruszkowa, 
miód, piernik oraz bakalie. W smaku szampan jest krągły, 
aksamitny i pełen słodyczy, przy jednocześnie dużej dozie 
świeżości na finiszu. Pasuje znakomicie do deserów.

• blend: 60% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 10% Chardonnay
• dosage: 40g/l
• foodpairing: sałatka owocowa, tarta jabłkowa, 

gruszkowe crumble, foie gras z figami, sery pleśniowe

Cordon Rouge Brut Millesime 2012

Nos wina zdradza subtelną i bogatą złożoność: najpierw 
nuty brzoskwini i żółtej gruszki, nasępnie powoli odsłania 
egzotyczne nuty liczi złagodzone wybuchowymi nutami 
cytrusowymi. Finisz jest długi i wyrazisty. To doskonały 
szampan rocznikowy w stylu domu szampańskiego Mumm.

• blend: 72% Pinot Noir, 28% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, skorupiaki, sushi, homar, 

desery na bazie cytrusów

Rosé Brut

Pełen elegancji i klasy szampan w kolorze różowo- 
-łososiowym z pomarańczowymi refleksami. Liczne bąbelki 
tworzą subtelną i żywą pianę. Pachnie czerwonymi owocami 
(głównie truskawką, wiśnią oraz porzeczką) i różowym 
grejpfrutem. Owocowy aromat ewoluuje zaskakująco 
w kierunku wanilii i karmelu, a przemiana ta przypomina 
wyraźnie Cordon Rouge Brut. Czerwone owoce dominują 
również na płaszczyźnie smaku, który należy określić przede 
wszystkim jako świeży, elegancki i subtelny.

• blend: 60% Pinot Noir, 22% Chardonnay, 18% Pinot Meunier
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, sorbety, potrawy egzotyczne, 

desery na bazie czerwonych owoców
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Cuvée R. Lalou

Złocisty szampan pachnie świeżymi i suszonymi owocami 
z nutami wanilii, nugatu i miodu. W ustach wino jest 
początkowo niezwykle świeże, a następnie ponadprzeciętnie 
bogate z pięknym, długim finiszem. Staranny dobór 
winogron z określonych parcel, dziesięcioletni okres 
dojrzewania na osadzie, a także powściągliwe dozowanie 
czynią z tego szampana wyjątkowy trunek dla konesera 
o bogatej palecie aromatów oraz głębokim, złożonym 
smaku, niezakłóconym nadmiarem cukru.

• blend: 53% Pinot Noir, 47% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 120 mies.
• dosage: 6g/l
• foodpairing: trufle, ziemniaczane purée, 

kaczka w pomarańczach
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Perrier-Jouët

Dom szampański Perrier-Jouët został założony w 1811 r. przez Pierre-Nicolas Perrier 
i Adélaide Jouët. W 1846 roku syn Pierre’a i Adéle, Charles, jako pierwszy wprowadził 
na rynek szampana w wersji brut. W latach 60. dziewiętnastego wieku Perrier-Jouët był 
głównym dostawcą szampanów na dworze brytyjskim. Wiernymi klientami marki byli Oscar 
Wilde, Napoleon III, jak również Grace Kelly. W 2007 roku dom szampański dołączył do 
unikalnego Comité Colbert, organizacji zrzeszającej najbardziej prestiżowe marki świata. 

Dom szampański posiada 65 hektarów winnic, z których 99,2% jest określanych jako grand 
cru. Rosną tu najlepsze Chardonnay w całym Côte des Blancs (Cremant i Avize) oraz wybitne 
Pinot Noir (Mailly, Aÿ, Dizy). 

Od ponad 200 lat dom szampański Perrier-Jouët pielęgnuje bliskie więzi ze światem sztuki. 
Najsłynniejszym symbolem tej współpracy jest stworzona ponad 100 lat temu przez Émile 
Gallé – czołową postać nurtu Art Nouveau – niezwykła butelka szampana Perrier-Jouët 
Belle Époque ręcznie zdobiona motywami florystycznymi, uznawana obecnie za dzieło 
sztuki.
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Blason Rosé

Szampan charakteryzuje się świetliście różowym kolorem 
z bladopomarańczowymi refleksami. Pachnie granatami, 
gruszkami, morelami i czerwonymi pomarańczami. 
Owocowy nos uzupełniony jest delikatną nutą białych 
kwiatów. W smaku wino jest miękkie i złożone. Długi 
i bogaty finisz. Szampan posiadający na swoim koncie wiele 
medali (m.in. złoty medal International Wine Challenge, 
złoty medal Sommelier Wine Awards, platynowy medal 
Critics Challenge International Wine Competition).

• blend: 60% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 15% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: łosoś, tuńczyk, krewetki, jagnięcina, jajka na miękko

Grand Brut

Doskonały wstęp do kwiatowego, intensywnego 
i wyszukanego stylu maison. Szampan urzeka żywym, 
jasnożółtym kolorem oraz wyważonym i eleganckim 
aromatem kwiatów i owoców z akcentami maślano- 
-waniliowymi. Jeśli chodzi o nos, w pierwszym rzędzie 
mamy do czynienia z mirabelką, cytryną, bergamotką, 
następnie pojawia się aromat drzew owocowych oraz 
kwiatów lipy, a na koniec uwagę zwracają akcenty masła, 
cukru waniliowego, grejpfruta i gruszki. Grand Brut cieszy 
podniebienie pełnym i żywym smakiem, zaskakując na 
koniec eleganckim finiszem.

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: ośmiornica, halibut, tofu, drób

butelka / butelka luminous label

Belle Epoque 2012

Perrier-Jouët Belle Époque 2012 to kwintesencja 
wyszukanego i intensywnego stylu Perrier-Jouët. Rocznikowy 
szampan jest w kolorze złota z subtelnie zielonymi 
refleksami. Pachnie białymi owocami (np. biała brzoskwinia, 
cytryna, gruszka), następnie wyczuwamy aromaty ananasa 
i wiosennych kwiatów, a na końcu – orzechy włoskie, 
migdały i słodkie przyprawy. W smaku jest już doskonały, 
ale może spokojnie poczekać w piwnicy kolejne pięć lat. 
Na uwagę zasługują połączenia z solą, foie gras, zielonym 
groszkiem oraz np. z mango czy szpinakiem. Warto 
spróbować tego wyjątkowego szampana rocznikowego 
z perliczką z risotto, a także z daniami wegetariańskimi.

• blend: 50 % Charonnay, 45% Pinot Meunier, 5% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, skorupiaki, ryby, białe mięsa
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Belle Epoque Blanc de Blancs 2004

Szampan powstaje w 100% ze szczepu Chardonnay 
pochodzących z dwóch najbardziej prestiżowych praceli 
parceli w Côte des Blancs – Bouron Leroi oraz Bouron 
du Midi. Belle Epoque Blanc de Blancs charakterysuje się 
ciepłym złotym kolorem, przechodzącym z delikatną zieleń. 
Pojawiające się nuty dzikich kwiatów oraz dopełniające 
aromaty miodu czynią to wino eleganckim oraz świeżym.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif

Belle Epoque Rosé 2006

Przykład wspaniałej równowagi pomiędzy stylem domu 
szampańskiego Perrier-Jouët a doskonałymi warunkami 
klimatycznymi roku 2006. Świetliście różowy kolor 
z żółtawymi akcentami. Pełne, aczkolwiek delikatne 
aromaty czerwonych owoców (czerwona porzeczka, maliny, 
owoce granatu) łączące się z czerwonymi pomarańczami 
i grejpfrutem, by na finiszu uderzyć nutką orzechów, 
brioszki, miodu i karmelu.

• blend: 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: gęś, desery
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Pozostali producenci
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Agrapart

Plantator i producent szampanów z Avize, Côte des Blancs. Winnica o powierzchni 12 
hektarów jest rozłożona głównie w wioskach Grand Cru obsadzonych Chardonnay, białym 
winogronem zbieranym i tłoczonym z wielką starannością. Podejście producenta do 
produkcji wina jest naturalne. Gleby w winnicy utrzymywane są bez użycia ciężkiego sprzętu 
mechanicznego, co roku dodawany jest kompost pochodzący z lokalnych składników. 
Organiczne pielęgnowanie gleby zapewnia zdrowe winogrona oraz wysoką wydajność 
winnicy. 
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Extra Brut

Połączenie dwóch roczników ze specjalnie wybranych 
bloków winnic Chardonnay w Avize, Oger, Cramant i Oiry.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 5g/l
• foodpairing: krewetki, owoce morza

Avizoise Grand Cru Vintage 2012

Klasyczne cuvée pochodzi z dwóch winnic w Avize (Robarts, 
Gros yeux) o takim samym profilu geologicznym. Avizoise 
oferuje gęstość i bogactwo, a jednocześnie subtelność 
i elegancję. 

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 3g/l
• foodpairing: skorupiaki, owoce morza

Venus Grand Cru 2012

Szampan klasyczny pochodzący z jednej winnicy 
o powierzchni 60 arów w Avize (Fosse aux pourceaux). 
Winnice utrzymywane są klasycznie bez używania ciężkich 
maszyn.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 
• foodpairing: ryby, owoce morza
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Armand de Brignac

Za marką Armand de Brignac stoją przedstawiciele dwunastego i trzynastego pokolenia 
rodziny Cattier – Jean-Jacques Cattier i jego syn Alexandre, których marzeniem było 
stworzenie wyjątkowego szampana, godnego ponad 250 lat tradycji szampańskiej rodziny.

Rodzina Cattier posiada 33 hektary winnic, obejmujących najbardziej renomowane crus 
Montagne de Reims – Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses i Ludes. Co roku wybierana jest 
spośród nich parcela, z której winogrona charakteryzują się wybitną jakością, niezależnie od 
szczepu. Winnice Cattier cieszą się oznaczeniem HVE 3, które jest najwyższym certyfikatem 
ekologicznym przyznawanym przez Francuskie Ministerstwo Rolnictwa.

Szampany Armand de Brignac cechują się wibrującym charakterem, miękką teksturą 
i wyważoną kwasowością. Są zawsze owocem najbardziej starannej selekcji winogron 
i unikalną na skalę Szampanii mieszanką trzech roczników. Dodatkowo zawsze przechodzą 
roczny okres starzenia we francuskiej beczce. 

Po genezę nazwy należy wrócić do lat 50., kiedy to Nelly Cattier, matka Jean-Jacquesa, 
zainspirowała się postacią jednej z powieści – Panem Brignac. Pomysł ten powrócił 
na początku XXI w., gdy właściciel marki szukał pomysłu na nazwę nowego, wyjątkowego 
cuvée. 
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750 ml / 1,5l

Brut Tradition Premier Cru

Połączenie premier cru (Dizy, Hautvillers, Cumières) 
i grand cru (Aÿ) w przypadku tego szampana tworzy 
udaną, zrównoważoną kompozycję. Bardzo przyjemne, 
bezpretensjonalne wino do codziennego użytku. Świeży, 
owocowy z wyczuwalnymi nutami drożdży i francuskiej 
bułki maślanej. To szampan chętnie wybierany przez 
restauratorów i hotelarzy, który – co zostało wielokrotnie 
sprawdzone – zadowala gusta nawet bardzo wymagających 
gości. Warto spróbować, żeby przekonać się, co znaczy 
znakomity stosunek jakości do ceny w wykonaniu domu 
szampańskiego Alain Bernard. Szampan ten został uznany 
za bardzo dobry również przez ekspertów Magazynu Wino.

• blend: 60% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 5% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, krewetki, białe mięso, jajecznica, 

sery żółte twarde, orzechy, migdały, krakersy z masłem, chipsy

Brut Rosé

Armand de Brignac Brut Rosé to jeden z najbardziej 
znanych i pożądanych różowych szampanów. Jego piękny 
kolor jest wynikiem asemblażu. Użyte do jego produkcji 
winogrona Pinot Noir pochodzą ze starych winorośli. 
Szampan pachnie najpierw drzewem i imbirem, a następnie 
czerwonymi owocami (zwłaszcza wiśnią) z delikatnym 
akcentem dymnym. Na podniebieniu okazuje się świeży, 
pełny i uwodzący smakiem truskawki oraz czarnej porzeczki. 
Ciekawy jest również jego złożony finisz. Przykład szampana 
rzadkiego (bardzo skromna produkcja roczna i duży popyt). 
Wymarzone wino do wystawnej kolacji.

• blend: 50% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 10% Chardonnay
• dosage: 10g/l
• foodpairing: mięso (np. kaczka), sushi, wędzony łosoś, 

desery na bazie czerwonych owoców

Blanc de Blancs

Armand de Brignac Blanc de Blancs powstaje z najwyższej 
jakości winogron szczepu Chardonnay, pochodzących 
z winnic Grand Cru o największej renomie, w szczególności 
z Cramant, Avize i Oger. To rzadki szampan – jego 
produkcja to zaledwie 5% ogólnej rocznej produkcji domu 
szampańskiego. Ten blanc de blancs zachwyca kolorem 
bladego złota, delikatnym owocowo-kwiatowym aromatem 
i lekką strukturą, którą można określić jako jednocześnie 
zwiewną i złożoną.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza
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Billecart-Salmon

Dom szampański Billecart-Salmon, założony w 1818 r. przez François Billecart i Elisabeth 
Salmon, znajduje się w Mareuil-sur-Aÿ, czyli w Dolinie Marny. To relatywnie niewielki (na 
tle tzw. wielkich marek) i w dodatku rodzinny producent o dużym prestiżu, którego renoma 
od kilku lat nieustannie wzrasta dzięki eleganckiemu, zwiewnemu, ale i pełnemu stylowi 
szampanów. Rocznie sprzedaje ok. 1,8 mln butelek tej marki. 

Billecart-Salmon dysponuje własnymi winnicami o powierzchni 50 ha, a dodatkowo korzysta 
z zaopatrzenia zewnętrznego ze 170 ha, znajdujących się w bliskich okolicach Épernay. 
Dumę producenta stanowi hektar wyjątkowego Pinot Noir z parceli Clos Saint-Hilaire. Dom 
szampański Billecart-Salmon wyznaje zasadę troski o jakość w dążeniu do doskonałości. 
Równie dużą wagę co do jakości i perfekcji, właściciele przywiązują do umiejętnego łączenia 
długiej tradycji z atutami nowoczesności. Dlatego też w posiadłości tej można trafić zarówno 
na jedną z ostatnich tradycyjnych pras, jak i siedemnastowieczne, kredowe piwnice czy 
składy beczek dla szampanów rocznikowych.
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butelka / butelka + box

Brut Blanc de Blancs

Ten stuprocentowy Chardonnay to synonim klasy, 
subtelności i elegancji. 20 proc. rezerwy dodaje 
wysublimowanemu szampanowi mocy i charakteru, przez 
co wino – mimo swej delikatnej świeżości – nie jest zbyt 
eteryczne. To jednocześnie wyrafinowany i orzeźwiający 
szampan, zbudowany z pięciu grand crus Côte des Blancs: 
Avize, Chouilly, Cramant, Mesnil-sur-Oger i Oger. Delikatne 
bąbelki ożywiają połyskujący złotem kolor szampana, który 
pachnie głównie bakaliami (migały, świeży orzech laskowy) 
i owocami o białym miąższu. Wytworny blanc de blancs od 
Billecart-Salmon oferuje podniebieniu kremowe doznania 
z akcentami słodkiej bułki oraz nutami mineralnymi. Finisz 
jest długi, świeży i elegancki.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 7g/l
• foodpairing: kawior, ostrygi, owoce morza, ryby z grila

butelka / butelka + box

Brut Réserve

Połączenie trzech szczepów z trzech roczników, 
pochodzących z upraw w Dolinie Marny, tworzy szampana 
zwiewnego, subtelnego i harmonijnego. Przewaga coraz 
bardziej docenianego w ostatnich latach Pinot Meunier 
nadaje mu głębię i niespotykany aromat. Na pierwszy 
rzut oka uwagę przyciągają refleksy bladego złota, bardzo 
drobne bąbelki, poruszające się z gracją i spokojem oraz 
obfita i trwała piana. Szampan pachnie świeżymi owocami 
i dojrzałą gruszką, a w smaku mamy do czynienia przede 
wszystkim z wrażeniem oszałamiającej świeżości, precyzji 
i bogactwa kompozycji. Billecart-Salmon Brut Réserve 
smakuje wyśmienicie zarówno solo, jak i w towarzystwie 
najbardziej wyszukanych dań.

• blend: 40% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 42 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, kawior, wędzony łosoś, potrawy kuchni 

wietnamskiej, cytrusy

Brut Rosé

Billecart-Salmon słynie z różowych szampanów, a ten 
przyjemny blend Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Meunier 
tworzony jest według pilnie strzeżonej od siedmiu pokoleń 
tajemnicy. Jego niekwestionowane atuty to: elegancka 
butelka (nadaje się wyśmienicie na prezent), piękny, 
łososiowy kolor z ciepłymi refleksami, przyprawiający 
o zawrót głowy bukiet cytrusowy z wyraźnymi nutami 
czerwonych owoców, a także świeży, lekko malinowy 
finisz. To absolutnie światowa czołówka rosé i pozycja 
obowiązkowa dla wszystkich fanów różowych bąbelków.

• blend: 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• dosage: 7-8g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, łosoś, czerwone owoce
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Cuvée Nicolas François Billecart

Synonim równowagi i dojrzałości. Fermentacja odbywa 
się częściowo w beczkach, co nadaje kompozycji moc 
i elegancję. W oczy rzuca się od razu połyskujący kolor 
żółtego złota z mieniącymi się refleksami. Doznania 
wzrokowe są jasne, intensywne i świetliste. Podobnie 
intensywne bodźce przebijają się na płaszczyźnie 
zapachowej, gdzie królują pralinowe akcenty prażonych 
bakalii (migdały, daktyle, a nawet kasztany), którym elegancji 
dodają nuty kwiatowe czy wręcz ziołowe (lipa, werbena). 
Również w smaku prestige cuvée od Billecart-Salmon 
posiada wszystkie cechy wybitnych win. Jest to szampan 
potężny, równy, wielowarstwowy, niewiarygodnie stylowy, 
a do tego potrafi zaskakiwać.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: pieczony drób, żeberka cielęce
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Bollinger

Niemal 200-letni dom szampański Bollinger z siedzibą w Aÿ to jeden z najbardziej 
prestiżowych producentów szampana. I jeden z ostatnich, który przeprowadza proces 
fermentacji win bazowych w drewnianych beczkach. Rocznie maison sprzedaje ok. 2 mln 
butelek. Bollinger to nie tylko ulubiony szampan Jamesa Bonda, ale już od 1884 r. „oficjalne 
bąbelki” brytyjskiego dworu. 

Na kartach historii tego wyjątkowego producenta zapisała się szczególnie Madame 
Bollinger – jedna z najbardziej znanych „szampańskich wdów” – dynamiczna, postępowa 
i bezkompromisowa w kwestii jakości, która przyczyniła się znacząco do rozkwitu marki.

Dziś winnice tego producenta, w zdecydowanej większości klasy grand lub premier cru, 
obejmują powierzchnię 164 hektarów. Dominującym szczepem jest tu Pinot Noir, który 
charakteryzuje się intensywnością, stanowiącą – obok elegancji – główny rys charakterystyki 
szampanów Bollinger. Dumą producenta jest parcela „Le Clos Saint Jacques”, a jego 
specjalizacją – wybitne wina rocznikowe.
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butelka / butelka + box

La Grande Année 2007 Brut

Znane na całym świecie rocznikowe prestige cuvée od 
Bollingera. Lekko złocisty kolor, aromaty świeżych migdałów 
i dojrzałych owoców o żółtym miąższu, miodowo-kredowe 
smaki. Lekko gorzkawy finisz o cytrusowym charakterze. 
Doskonały wybór do foie gras, homara, pieczeni cielęcej, 
a także serów comté i parmezanu.

• blend: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
• dosage: 7g/l
• foodpairing: foie gras, homar, pieczeń cielęca, comté, parmezan

La Grande Année 2005 Rosé

Ostatni prezent od słynnej Madame Bollinger. Owoc 
udanego mariażu rocznikowego szampana z wybitnym 
czerwonym rocznikowym winem z mitycznej parceli Côte 
aux Enfants. To prawdziwy rarytas, który powstaje tylko 
w wybranych latach. W nosie zachwyca aromatami najpierw 
porzeczek i migdałów, a następnie nutami przypraw 
oraz pieczenia, z kolei w ustach uwodzi zaskakującym 
połączeniem akcentów winnych i świeżych ze smakiem 
wiśni – a nawet kirschu – i opiekanego chleba.

• blend: 68% Pinot Noir, 32% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 72 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: apéritif, carpaccio, przegrzebki

Rosé Brut

Przykład prawdziwej alchemii i niezwykle technicznego 
połączenia trzech szampańskich szczepów, z dodatkiem 
zaledwie 5-6% czerwonego wina. Urzeka brązowozłocistymi 
refleksami, czaruje szlachetnymi aromatami czerwonych 
owoców – wiśni, porzeczki i poziomki z nutą korzenną, 
z kolei w ustach zadziwia kombinacją budowy, trwałości, 
żywiołowości oraz wyraźnych akcentów beczkowych. 
Doskonała subtelność bąbelków aksamitnie rozchodzących 
się po podniebieniu.

• blend: 62% Pinot Noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 7g/l
• foodpairing: owoce morza, ryby, tarta truskawkowa, 

potrawy kuchni japońskiej, desery na bazie owoców
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375ml / 750 ml / 1,5l / 3l / butelka / butelka + box

Spécial Cuvée Brut

Klasyka stylu Bollingera, a zarazem ponadczasowa ikona 
i jeden z najbardziej znanych szampanów na świecie. 
Dojrzewa w piwnicach aż dwa razy dłużej niż wymagają 
tego standardy apelacji. „Brut sans année” wydaje się 
niewdzięcznym określeniem tego arcydzieła. Zachwyca 
finezją drobnych bąbelków, złocistą barwą, niespotykaną 
złożonością aromatów (dojrzałe owoce i przyprawy 
korzenne, a nawet pieczone jabłko) oraz wykwintnym 
smakiem z akcentami gruszki, słodkiej bułki, przypraw 
i świeżego orzecha włoskiego.

• blend: 60% Pinot Noir, 25%Chardonnay, 15% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, drób w sosie, sałatka z kaczką, 

polędwica wołowa

Rosé 2006 Special Edition

Fermentował w całości w beczkach i przebywał w piwnicy 
ponad 120 miesięcy, przepiękny łososiowo-różowy kolor, 
subtelne i ciepłe nuty tytoniu, czekolady, mokki i palonej 
kawy, a także suszonych kwiatów, pełnia która wzmacnia 
gęstość wina, dojrzałe aromaty, galaretki owocowe i miód, 
duża długość na podniebieniu, świeżość pomarańczy 
i skórki mandarynki.

• blend: 72% Pinot Noir, 28% Chardonnay
• dosage: 6g/l
• foodpairing: sushi, desery
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Deutz

Dom szampański Deutz z Aÿ został utworzony w 1838 r. przez Williama Deutza i Pierre- 
-Huberta Geldermanna i od tego czasu był zarządzany przez kolejne generacje obu rodzin. 
Na wczesnym etapie historii domu szampany Deutz były jednymi z najlepiej sprzedających 
się win w Anglii – producent eksportował tu setki tysięcy butelek. Dziś większość sprzedaży 
dotyczy rynku francuskiego. W 1983 r. dom szampański został zakupiony przez rodzinę 
Rouzaud – właścicieli marki Louis Roederer.

Dom kontroluje 42 ha winnic, z czego 80% klasy grand i premier cru. Jeśli chodzi o ogólne 
zasady produkcji, to wszystkie szampany przechodzą pełną fermentację malolaktyczną 
i żaden z nich nie jest starzony w beczce. Styl szampanów Deutz jest delikatny, koronkowy, 
elegancki i harmonijny. Charakteryzują się one dużą równowagą, subtelnym musowaniem 
i wyrafinowaną paletą aromatyczno-smakową.

Z ok. 2 mln butelek, które co rok opuszczają piwnice Deutza, aż 95% stanowi nierocznikowy 
Brut Classique, przez wielu ekspertów uznawany za przykład doskonałego szampana 
podstawowego.
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Amour

Flagowy szampan wyprodukowany tylko z najlepszych 
winogron Chardonnay. Nos początkowo ukazuje nuty 
kwiatowe takie jak wiciokrzew, a następnie przechodzi 
w aromaty cytrusowe i suszone owoce. Lekko wyczuwalna 
jest również nuta wanilii. W ustach zdecydownie przeważają 
cytrusy takie jak pomarańcz, klementynka i mandarynka. 
Finisz niezwykle trwały.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: wieprzowina, łosoś, tuńczyk, skorupiaki

Brut Rosé

Mineralny, głęboki i intensywny szampan, który stanowi 
wyjątkową oprawę dla kawioru lub homara. Duży udział 
wina z rezerwy (częściowo starzonego w drewnianych 
beczkach, a częściowo w kadziach). Jasna barwa, kremowe 
aromaty lilii i przypraw, bardzo wyważony, klasyczny smak. 
Szlachetny finisz.

• blend: 33% Pinot Noir, 33% Pinot Meunier, 33% Chardonnay
• dosage: 4g/l
• foodpairing: apéritif, kawior, homar

Brut Classic

Wg Wine Spectatora to jeden z pięciu najlepszych 
szampanów świata. Klasyczny szampański blend, 
intensywnie złoty kolor, śnieżnobiała pianka, soczysty smak, 
w którym dominują nuty owocowe (jabłka, brzoskwinie) 
oraz kwiatowe (białe kwiaty, głóg) z marcepanowym 
akcentem, niezwykle długi finisz o owocowym 
charakterze – wszystko to sprawia, że wino podbiło serca 
wielu amatorów bąbelków. To doskonały apéritif, ale 
– z uwagi na kremową teksturę i zrównoważoną kwasowość 
– również wymarzona oprawa do ryb i drobiu.

• blend: 70% Pinot Meunier, 25% Chardonnay, 5% Pinot Noir
• dosage: 6g/l
• foodpairing: apéritif, nerczan, deska serów
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Jackowiak-Rondeau

Dom szampański z okolic Reims, który jest szczególnie lubiany przez francuską Polonię. 
Jego tradycje sięgają końca XVIII wieku, choć współczesna historia dotyczy czasu 
powojennego.

Ważną postacią dla domu szampańskiego Jackowiak-Rondeau jest Władysław Jackowiak, 
rocznik 1916, który podczas wojny był więźniem w obozie koncentracyjnym Dachau. 
W 1946 r. poślubił on młodą producentkę wina z Jouv Les Reims – pannę Rondeau. Uprawa 
winorośli i produkcja szampana zainteresowały go do tego stopnia, że niedługo później 
w Pargny Les Reims założył dom szampański Jackowiak – Rondeau.

Dziś winnice Jackowiak-Rondeau, sklasyfikowane jako premier cru, rozciągają się na 
powierzchni 6 hektarów. Dominującym szczepem jest Pinot Meunier (55%), występuje tu 
również Pinot Noir (30%) oraz Chardonnay (15%). Tutejsze winorośle liczą sobie średnio 
ćwierć wieku. Uprawa ma charakter bardzo tradycyjny, a podczas zbiorów tylko najlepsze, 
starannie wyselekcjonowane winogrona, uzyskają prawo do apelacji Champagne. Rocznie 
produkowanych jest tu 50 000 butelek szampana.
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Brut

Szampan odpowiedni na każdą okazję. Można odnaleźć 
w nim całą tradycję i kunszt pokolenia winiarzy pracujących 
z pasją. Blend jest klasyczny, owocowy i hojny – Pinot 
Meunier (55%) wnosi aksamitność, Pinot Noir (30%) 
odpowiada za moc i bogactwo finiszu. Jeśli zaś chodzi 
o Chardonnay (15%) – nadaje on delikatność i subtelność. 
Szampan, który dojrzewał na osadzie ponad 5 lat, będzie 
odpowiednim wyborem do posiłku – od apéritif aż po 
deser.

• blend: 60% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 10% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 60 mies.
• dosage: poniżej 12g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza, ryby

Demi Sec

Słodsza wersja bruta, o równie szlachetnym pochodzeniu 
i składzie. Szampan owocowy, bogaty i złożony. Doskonała 
propozycja do potraw słodko-słonych, a także do 
różnorodnych deserów.

• blend: 55% Pinot Meunier, 30% Pinot Noir, 15% Chardonnay
• dosage: 32-50g/l
• foodpairing: potrawy słodko-słone, desery

Millésime

Szampan wyprodukowany z winorośli zasadzonych między 
1901 i 1968 r., zbudowany ze wszystkich szampańskich 
szczepów. Zachwyca nutami kwiatowymi i aromatami 
żółtych owoców. Wino żywe i świeże.

• blend: 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
• dosage: brut
• foodpairing: ryby i mięsa w kremowych sosach, desery
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Jacquesson

Dom szampański Jacquesson & Fils, rodzinne przedsięwzięcie, za którego sterami stoją 
bracia Chiquet – Jean-Hervé i Laurent, to jedna z mniejszych grandes marques o stale 
rosnącej renomie. Znany producent z Dizy rocznie sprzedaje ok. 300 000 butelek.

Dom szampański Jacquesson został założony w 1798 r. przez Mammie Jacquesson 
w Châlons en Champagne. Rodzina Chiquet przejęła stery Maison w 1974 r. i przeniosła 
jego siedzibę do Dizy. 

Dom szampański cechuje się niemal biodynamiczną uprawą, doskonałą jakością winnic, 
a także przywiązaniem do wartości terroir, które zazwyczaj jest domeną małych 
producentów.

Winnice Jacquesson (o powierzchni 30 ha) mieszczą się częściowo na terenie Doliny 
Marny, a częściowo – na Côte des Blancs. Szampany tego producenta to trunki pełne, 
złożone, eleganckie i mineralne. O ich jakości przesądza doskonałość gleby, klasa winogron, 
winifikacja w wielkich dębowych beczkach oraz oszczędne dozowanie i długie dojrzewanie 
na osadzie.
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Cuvée No. 739 Brut

Owoc rocznika 2011 – z mroźną zimą, ciepłą wiosną 
i przyjemną końcówką lata. Szampany z tego zbioru 
charakteryzują się dużą równowagą, harmonią i spójnością. 
Blend składa się w 57% z Chardonnay, 22% Pinot Meunier 
i 21% Pinot Noir. Dodatek wina z rezerwy jest na poziomie 
31%. Powstało nieco ponad 264 tysiące butelek, 10 tysięcy 
butelek magnum i 300 jéroboamów cuvée No. 739

• blend: 57% Chardonnay, 22% Pinot Meunier, 21% Pinot Noir
• dosage: 3,5g/l
• foodpairing: owoce morza

Cuvée No. 736 Degorgement Tardif

Ten szampan Extra Brut to połączenie trzech szczepów, 
Chardonnay, Pinot Noir oraz Pinot Meunier. Głęboki, 
złożóny i świeży nos o nutach cytryny, miodu. Usta 
zrównoważone, świeże. Finisz intensywny i owocowy

• blend: 53% Chardonnay, 29% Pinot Noir, 18% Pinot Meunier
• dosage: 1,4g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza
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Laurent-Perrier

Dom szampański został założony w 1812 r. przez André Michel Pierlot. Nazwę Veuve 
Laurent-Perrier uzyskał, gdy Mathilde Emilie Perrier, wdowa po Eugène Laurent, podjęła 
decyzję o zestawieniu obu nazwisk w nazwie domu. Jej córka, Eugénie Hortense Laurent, 
odziedziczyła maison w 1925 r, a 14 lat później przekazała go Marie-Louise de Nonancourt, 
z domu Lanson, wdowie i matce czwórki dzieci. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
jej starszy syn, Bernard, został prezesem domu szampańskiego, który wówczas zatrudniał 
ok. dwudziestu osób i produkował rocznie 80 000 butelek szampana. To właśnie Bernard 
de Nonancourt tchnął w maison ożywczego ducha kreacji, umiejętnie łącząc tradycję 
i innowację. Jemu Laurent-Perrier zawdzięcza wypracowanie swojego własnego stylu, 
obejmującego świeżość, subtelność i elegancję. Ten styl rozpoznawany jest aktualnie w 160 
krajach świata, gdzie szampany Laurent-Perrier cieszą się dużym uznaniem i renomą.
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Brut L-P

Laurent-Perrier Brut to szampan, którego kwintesencją 
są: świeżość, subtelność i elegancja. Dzięki wyraźnej 
obecności szczepu Chardonnay jest to etykieta najbardziej 
reprezentatywna dla zwiewnego stylu domu szampańskiego 
Laurent-Perrier. Szampan czysty, przejrzysty, wyrafinowany 
i delikatny. Wymarzony apéritif i dobra oprawa dla lekkich 
dań. Urzeka subtelnym musowaniem, nutami cytrusów 
i białych owoców, obecnych zarówno na płaszczyźnie 
aromatów, jak i smaków, a także doskonałą równowagą 
pomiędzy świeżością a solidną budową oraz wyrazistym, 
smakowitym finiszem.

• blend: 50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 12g/l
• foodpairing: apéritif, krem ze skorupiaków, teryna z królika, 

pieczona kura

butelka / butelka + box

Cuvée Rosé

Laurent-Perrier Rosé powstaje z 10 różnych crus 
winogron, w większości premier i grand cru, rosnących na 
południowych i północnych zboczach Montagne de Reims. 
To przykład rosé de saignée o delikatnym, łososiowym 
kolorze i subtelnych aromatach czerwonych owoców. 
Szampan świeży, żywy i odważny. Jego orzeźwiający, 
owocowy smak i zwiewne aromaty (truskawki, maliny, 
porzeczki, jeżyny, wiśnie) sprawiają, że jest uwielbiany 
zwłaszcza przez kobiety. Podczas degustacji trudno oprzeć 
się wrażeniu spacerowania po ogrodzie pełnym owoców. 
Nie bez znaczenia dla sukcesu szampana jest również jego 
ciekawa butelka w stylu Henryka IV.

• blend: 50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: min. 48 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: foie gras z porzeczkami, marynowane ryby, 

kremowe sery, potrawy kuchni azjatyckiej i indyjskiej

Grand Siècle

Ten szampan to ucieleśnienie pięknej struktury, elegancji 
i świeżości, która nie stoi w żadnej sprzeczności 
z dojrzałością wina. Wizualnie szampan uwodzi delikatnym 
musowaniem i świetliście złotym kolorem. Jego aromaty 
przywołują na myśl podsmażane cytrusy, najbardziej 
smakowite wyroby cukiernicze, migdały, miód i piernik. 
W tle przewijają się subtelne nuty białych kwiatów. 
W ustach Grand Siècle okazuje się niesamowicie jedwabisty 
i pełny, z wyraźnym akcentem mineralnym i zaskakująco 
długim finiszem. Cały proces degustacji w przypadku tego 
szampana to bardzo kuszące i inspirujące doświadczenie. 
Godne najlepszych prestige cuvées Szampanii.

• blend: 55% Chardonnay, 45% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: min. 84 mies.
• dosage: 8g/l
• foodpairing: turbot, drób z krewetkami, 

małże Św. Jakuba w truflach
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Louis Roederer

Wiele czynników przesądza o wyjątkowości domu szampańskiego Louis Roederer z siedzibą 
w Reims. Po pierwsze: mimo swych rozmiarów i renomy pozostaje w rękach jednej rodziny. 
Po drugie: niesamowite, 200-hektarowe winnice (głównie grand cru) producenta pozwalają 
pokryć aż w 70% jego zapotrzebowanie na winogrona. A po trzecie: w wizerunek tego domu 
szampańskiego niezwykle mocno wpisane są pojęcia luksusu i pociągającej sztuki życia 
„à la française”. Warto również dodać, że Louis Roederer dysponuje prawdziwym sanktuarium 
win z rezerwy, pieczołowicie przechowywanych w specjalnych kadziach.

Dom powstał w 1776 r., a od 1819 r. należy do rodziny Roederer. Dziś sprzedaje rocznie 
3 mln butelek w 80 krajach świata. Od lat plasuje się na podium obok Kruga i Bollingera, 
od których różni się zasadniczo charakterem szampanów, które tu wydają się lżejsze, 
bardziej subtelne, a czasem nawet efemeryczne. Styl szampanów Louisa Roederera 
to przede wszystkim finezja, elegancja i dyskretny – choć niebywale ujmujący – urok.
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butelka / butelka + box

Brut Premier

Brut Premier Louis Roederera to szampan pełen finezji 
i radości. Złożona struktura, bogactwo aromatyczne i winny 
finisz czynią z tej pozycji niekwestionowanego klasyka. Ten 
szampan jest synonimem idealnej równowagi pomiędzy 
młodością a dojrzałością, uwodzeniem a stanowczością oraz 
pomiędzy świeżością a prawdziwie winnym charakterem. 
To doskonała propozycja na szampańskie rozpoczęcie 
wieczoru – świeży i pełny wstęp do udanej zabawy. 

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier
• okres dojrzewania na osadzie: 36 mies.
• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza, 

sushi z surowym łososiem i tuńczykiem

Demi-Sec

Carte Blanche, zawierający więcej cukru niż Brut Premier, 
doskonale odzwierciedla wielką tradycję szampana demi- 
-sec. Bogaty, kremowy, o wyrafinowanej i trwałej 
kwasowości, która nadaje mu bardzo delikatną świeżość. 
Bogaty, kremowy i pełny, zrównoważony, z dużą 
kwasowością. Carte Blanche oferuje intensywne odcienie 
kwiatów (miód) i nutę słodkich, dojrzałych owoców 
(karmelizowane jabłko) oraz ciepłych migdałów. 

• blend: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier
• dosage: 38g/l
• foodpairing: desery

Cristal 2009

Żółto-złoty kolor z odcieniem bursztynowym. Trwałe, 
błyszczące, czyste i żywe pęcherzyki. Subtelny bukiet, 
jednocześnie dyskretny i skoncentrowany. Nuty kompotowe 
cytrusów i kandyzowanych moreli. Po napowietrzeniu 
pojawiają się aromaty ziarna kakaowego i wanilii, z orzechem 
laskowym, lukrecją, a nawet cynamonem. Początkowo gęsty 
i dojrzały charakter ustępuje miejsca kredowej, wiśniowej 
świeżości. Odczucia są delikatne i eteryczne, a wino 
finezyjne i lekkie. W Cristal 2009 jest prawdziwa siła życia, 
zaproszenie do subtelnej przyjemności, a jednocześnie 
wielka głębia i krystaliczna czystość. 

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, owoce morza, drób
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Cristal Rosé 2009

W 1974 roku, 100 lat po stworzeniu Cristala, Jean-Claude 
Rouzaud postanowił stworzyć Cristal Rosé. Aby to osiągnąć, 
wybrał winogrona Pinot Noir z wiekowych winorośli 
z najlepszych winnic grand cru w Aÿ, które są uprawiane 
zgodnie z zasadami biodynamicznymi. Wyjątkowa gleba 
wapienna, która nadaje winogronom znakomitą mineralność, 
pozwala winorośli (w najlepszych latach) osiągnąć wyjątkową 
dojrzałość owoców, uzupełnioną krystaliczną kwasowością. 
Bukiet bogaty w owoce cytrusowe, czerwone jagody, białe 
kwiaty, uzupełniony zostaje nutami tostów, czekolady 
i drewna.

• blend: 55% Pinot Noir, 45% Chardonnay
• dosage: 9,5g/l
• foodpairing: apéritif, skorupiaki, ryby
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Piper-Heidsieck

Dom szampański Piper-Heidsieck został utworzony w 1785 r. w Reims z inicjatywy 
Florensa-Louisa Heidsiecka. Po śmierci założyciela w 1828 r. maison przejął jego 
siostrzeniec, Christian Heidsieck i kuzyn, Henri-Guillaume Piper. Pełna aktualna nazwa 
domu szampańskiego narodziła się pod koniec lat 30. dziewiętnastego wieku, gdy Henri 
Piper poślubił wdowę po Christianie Heidsiecku. 

Pierwszą ambasadorką Marki była Maria Anonina, która podobno zachwyciła się już 
pierwszym łykiem nowego cuvée.

Od lat 30. dwudziestego wieku Piper-Heidsieck zaczął pracować na swoją opinię ulubionego 
szampana Hollywood – właśnie wtedy po raz pierwszy pojawił się w filmie „Les compagnons 
de la nouba”. Od tego czasu butelka Piper jest bez wątpienia najczęściej występującą 
w filmach butelką szampana. Dodatkowo od 1993 r. Piper-Heidsieck jest oficjalnym 
dostawcą szampana na Festiwalu w Cannes.

Sygnaturą domu szampańskiego Piper-Heidsieck jest szczep Pinot Noir – szampany tego 
producenta charakteryzują się intensywną paletą aromatyczną, owocowym i pełnym stylem, 
dużą krągłością i wyrazistym finiszem.



144

butelka / butelka + box

Brut

Szampan Piper-Heidsieck jest cenionym na całym świecie 
szampanem o uporządkowanej strukturze i owocowym 
charakterze, który zawdzięcza dominacji pinotów. Typowo 
szampański kolor z delikatnymi, żywymi bąbelkami, 
aromaty świeżych owoców, potężny, soczysty smak gruszki 
i świeżych białych winogron, a w końcu – cytrusowy, długi 
finisz składają się na obraz wina przyjemnego w konsumpcji 
(sporo cukru), harmonijnego i klasycznie eleganckiego. Jego 
zalety zostały docenione przez liczne gremia konkursowe, 
m.in. przez International Wine Challenge (srebrny medal), 
International Wines and Spirits Competition (srebro 
z adnotacją „outstanding”) Huon Hooke, Wine Spectator 
(93/100), Bettane & Dessauve (15,5/20) oraz Japan Wine 
Challenge.

• blend: 60% Pinot Noir, 25% Pinot Meunier, 15% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 24 mies.
• dosage: 11g/l
• foodpairing: sushi z tuńczykiem, sery kozie

Sublime Demi-Sec

Wspaniały klasyczny szampan – ustrukturyzowany, pełny 
i owocowy. Dojrzewa na osadzie rok dłużej w porównaniu 
do bruta. Wspaniały szampan demi-sec, udany blend Pinot 
Noir i Pinot Meunier z dodatkiem Chardonnay. Świetny 
wybór dla miłośników słodszej odsłony owocu, a także 
dla wszystkich, którzy poszukują szampana do deseru lub 
innych potraw o słodkim smaku.

• blend: 50-55% Pinot Noir, 30-35% Pinot Meunier, 15-20% 
Chardonnay

• dosage: 35g/l
• foodpairing: desery

butelka / butelka + box

Rosé Sauvage

Trudno o bardziej różowego szampana. Kolor jest 
intensywny, głęboki, hipnotyzujący. Podniebienie jest 
złożone, pełne, słodkie, a przy tym wyraźnie eleganckie. 
Ten unikalny, owocowy szampan gwarantuje zachwycenie 
wszystkich zmysłów. Oryginalne i soczyste wino, które 
smakuje czarnymi czereśniami, jeżynami i różowymi 
grejpfrutami. Struktura i owoc wzbogacone są ciepłymi, 
pikantnymi nutami pieprzu Espelette, herbaty i lukrecji.

• blend: 50-55% Pinot Noir, 30-35% Pinot Meunier, 15-20% 
Chardonnay

• dosage: 10g/l
• foodpairing: apéritif, desery, owoce morza, sałaty
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Pol Roger

Pol Roger, powstały w 1849 r., jest jednym z tych nielicznych wielkich domów szampańskich, 
które od samego początku swej historii pozostają w rękach jednej rodziny. Dziś domem 
zarządza już piąte pokolenie rodu, a marka Pol Roger jest jednym z najbardziej prestiżowych 
szampańskich brandów. 

Pol Roger to oficjalny dostawca dworu brytyjskiego (również szampan wybrany na 
wesele księcia Williama), szwedzkiego i hiszpańskiego, szampan najczęściej serwowany 
w dyplomacji i wielkim biznesie. Winston Churchill, wielbiciel marki, nazywał go „szampanem 
dla gentlemanów”.

Pol Roger jako pierwszy postawił na szampana wytrawnego, o idealnie zbalansowanej 
kwasowości. Grona zbierane są z parcel o niepowtarzalnym potencjale, prasowanie 
i tłoczenie moszczu odbywa się już w winnicy, aby utrzymać świeżość i aromat soku, 
starzenie ma miejsce w najgłębszych i najchłodniejszych piwnicach w Épernay. Pol Roger do 
dzisiaj stosuje ręczne metody produkcji – np. jest jednym z ostatnich domów szampańskich, 
który zatrudnia pracowników do ręcznego obracania butelek.  
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butelka / butelka + box

Blanc de Blancs 2012

Szampan produkowany jest wyłącznie z Chardonnay 
wybranych z Grand Crus z Côte des Blancs: Oiry, Chouilly, 
Cremant i Oger. Produkowany jest w ograniczonych 
ilościach, leżakując później w piwnicach przez 7 lat. 
W nosie wyczuwalne nuty suszonych owoców i orzechów 
laskowych, które harmonijnie łączą się z nutami cytrusów 
i owoców egzotycznych. Gdy wino otwiera dotlenia się 
w kieliszku, ujawnia aromaty brzeoskwini i moreli. Na 
podniebieniu pierwsze wrażenie jest wyraziste. Wino 
zachwyca równowagą między żywą młodością a bogatą 
dojrzałością. Finisz trwały i delikatny.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, turbot, żabnica

butelka / butelka + box

Brut Réserve

Brut Réserve roztacza aromaty gruszki, mango, wiciokrzewu, 
jaśminu i wanilii. W smaku jest harmonijny, świeży, ale 
zadziwiający również wyrazistą strukturą. Dominują akcenty 
konfitury morelowej i pigwowej z miodową nutą w tle. 
Długi finisz. To świetna propozycja do ryb i owoców morza.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 48 mies.
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, ryby, owoce morza

Cuvee Sir Winston Churchill 2008

To cuvée jest hołdem dla Sir Winstona Churchilla, konesera 
szampana i miłośnika domu. Nawet swojego konia 
wyścigowego nazwał na cześć marki Pol Roger. Do produkcji 
tego cuvée zostały użyte wyłącznie winogrona Grand Cru. 
To piękna prezentacja eleganckiego i wyrazistego stylu, 
który pokochał ten znany Brytyjczyk. Ten szampan to 
doskoanły aperitif lub - aby dopasować się do preferencji 
swojego imiennika - idealny towarzysz cygar.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• dosage: 8g/l
• foodpairing: apéritif, kurczak delikatnym sosie



147

Pure Extra Brut

Ciekawy, bardzo wytrawny szampan o zapachu róży, 
goździka oraz cytrusów. W ustach zwraca uwagę napięta 
struktura i akcenty miodowe. Długi finisz. Extra Brut 
stanowi elegancki, klasyczny apéritif, ale sprawdzi się 
dobrze również w otoczeniu skorupiaków.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: 48 mies.
• dosage: extra brut
• foodpairing: sałatka z rakami, kraby, homar w sosie własnym

Rich

Demi-Sec pachnie bakaliami i kwiatami, z lekko 
warzywnym tłem. W smaku wino jest pełne mocy, głębokie 
i zrównoważone. Dominują akcenty owoców i przypraw. Na 
uwagę zasługuje również długi, karmelowy finisz. Elegancka, 
harmonijna propozycja dla fanów słodkich bąbelków.

• blend: 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier, 33% Pinot Noir
• okres dojrzewania na osadzie: min. 48 mies.
• dosage: 34g/l
• foodpairing: potrawy słodko-słone

Rosé 2009

Zaręczyny w planach? Więc ten szampan jest idealnym 
wyborem. Już jego bukiet pachnie uwodzicielsko 
i wyrafinowanie, krwistą pomarańczą, granatami 
i czerwonymi owocami. Na podniebieniu wino jest świeże, 
złożone i o przyjemnej długości. Szampan, który celebruje 
miłość i życie.

• blend: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
• okres dojrzewania na osadzie: 84 mies.
• dosage: 10,5g/l
• foodpairing: różowe mięsa, łosoś, desery owocowe
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Vintage 2012

Szampan o delikatnym, blado złotym kolorze z błyszczącymi 
srebrnymi refleksami. Wyrafinowane, eleganckie bąbelki 
zapewniają stałą trwałość podkreśloną delikatną i regularną 
pianą. Wyrafinowany i subtelny nos jest pełen świeżości 
i otwiera się na zapach białych owoców. Pierwsze aromaty 
przypominają suszone owoce, a następnie kuszące nuty 
kwiatów, piernika i łągodnych przypraw mieszających się 
z aromatami wiedeńskich wypieków. Usta charakteryzują 
się zgrabnym i zdecydowanym uderzeniem świeżości. 
Smak ujawnia dobrą równowagę między okrągłością 
a sprężystością złożonej struktury. Finisz długi z aromatami 
cytrusowymi i posmakiem aromatycznych przypraw 
i świeżych białych owoców.

• blend: 60% Pinot Noir and 40% Chardonnay
• dosage: 7g/l
• foodpairing: drób, foie gras, ćwik z grzybami morelowymi
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Taittinger

Początki słynnego domu szampańskiego Taittinger sięgają roku 1734, kiedy to Jacques 
Fourneaux stworzył Maison Forest-Fourneaux, odkupiony przez Pierra Taittinger w 1932 r. 
W latach 1960-2005, pod wodzą Claude Taittinger, producent ten znacząco się rozwinął 
i zdobył pozycję w ścisłej czołówce liderów szampańskiego rynku. 

Od 2006 r. na czele domu szampańskiego Taittinger stoi Pierre-Emmanuel Taittinger, 
bratanek Claude, który zarządza nim razem z dziećmi – Vitalie (dyrektor artystyczny) 
oraz Clovis (dyrektor eksportu).

Taittinger, rocznie sprzedający ok. 5 mln butelek, może poszczycić się imponującą gamą 
produktów, również w bardzo artystycznych odsłonach. Winnice domu rozciągają się na 
powierzchni 290 hektarów (37% Chardonnay, 48% Pinot Noir, 15% Pinot Meunier), a stock 
szampanów liczy sobie kilkanaście milionów butelek. 

Znakiem firmowym domu są żywe, świeże, wdzięczne i eleganckie szampany, w których 
dużą rolę odgrywa Chardonnay, będący popisowym szczepem Taittingera. Szampany 
Taittinger cieszą się również opinią win stworzonych na potrzeby wykwintnej gastronomii.
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375ml / 750ml / butelka / butelka + box

Brut Réserve

Jeden z najbardziej popularnych szampanów na rynku 
amerykańskim, potocznie nazywany La Française 
(„Francuzką”, a czasem wręcz „Francuzeczką”). Pachnie 
brzoskwinią, akacją, głogiem i wanilią. Uwodzi aromatem, 
ale również smakiem. To dobrze zbudowany szampan, pełen 
harmonii, delikatny, o przyjemnej kwasowości z wyraźnym 
zaznaczeniem kredowego charakteru szampańskich gleb. 
W smaku wyczuwalne są nuty owocowe i miodowe. 
To wino uniwersalne i bardzo elastyczne.

• blend: 60% Pinot Noir i Pinot Meunier, 40% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sushi, owoce morza

Comtes de Champagne 2006

Mieszanka siły i elegancji, to wino wiecznej młodości, 
a tę witalną siłę dały mu największe Chardonnay z Côte 
des Blancs (Avize, Chouilly, Cramant, Mesnil-sur-Oger, 
Oger, Bergeres-les-Vertus). Comtes de Champagne Blanc 
de Blancs 2006 jest to bardzo wyrazisty i złożony szampan. 
Zawdzięcza to 10-letniemu dojrzewaniu na osadzie, 
w XIII-wiecznych piwnicach. Aromaty przyprawionej 
gruszki, cytryny oraz tostów. Na podniebieniu jest to 
krągły i kremowy szampan o smaku pieczonych owoców, 
cytrusów i herbatników.

• blend: 100% Chardonnay
• dosage: 9g/l
• foodpairing: homar, bliny z kawiorem

Demi-Sec

Wino dojrzewa trzy lata na osadzie, a następnie jest ono 
dozowane na poziomie 33 g cukru na litr. Ta słodycz 
odróżnia Taittinger Demi-Sec od Bruta i sprawia, że ten 
pierwszy świetnie łączy się z deserami. Słomianozłoty kolor 
kryje bogactwo drobnych bąbelków, a powstała w kieliszku 
piana jest obfita i długo utrzymująca się. Szampan pachnie 
delikatnie miodem i dojrzałymi owocami, ze szczególną 
nutą renklody i kwiatu bzu. Demi-sec smakuje mandarynką, 
brzoskwinią w syropie oraz suszonymi figami.

• blend: 60% Pinot Noir i Pinot Meunier, 40% Chardonnay
• dosage: 33g/l
• foodpairing: desery z truskawkami, ciasto czekoladowe, 

szarlotka
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Nocturne

Szampan wyróżniający się intensywną, połyskującą barwą. 
Jego sekret tkwi w złożoności mieszanki win bazowych, 
użytych do produkcji. Dodatek czerwonego wina, 
pochodzącego z wzgórz wokół Reims i Les Riceys, nadaje 
finalnej mieszance cuvée nieskazitelny kolor i intensywny 
smak. Uwalnia aromaty czerwonych owoców – świeżo 
wyciskanych jeżyn, wiśni i czarnej porzeczki. Jego smak 
można określić w czterech słowach: żywy, owocowy, świeży 
i elegancki, właśnie taki jaki może mieć tylko szampan rosé.

• blend: 60% Pinot Meunier, 40% Chardonnay
• dosage: 17,5g/l
• foodpairing: piernik, desery, foie gras

Prestige Rosé Brut

Taittinger Prestige Rosé wyróżnia się płomiennym, 
intensywnym kolorem, wynikającym z aż 15-procentowej 
obecności czerwonego wina. Tak znaczący dodatek 
czerwonego wina wpływa nie tylko na żywy kolor, ale 
również na intensywność smaku, któremu z kolei wysoka 
obecność Chardonnay nadaje elegancję i delikatność, tak 
typową dla sygnatury Taittinger. Szampan uwodzi również 
zapachem – świeżym i młodym, z mocnymi akcentami 
czerwonych owoców (dzikie maliny, wiśnie, porzeczki), 
które utrzymują się również w smaku.

• blend: 60% Pinot Noir, 30% Chardonnay, 10% Pinot Meunier
• dosage: 9g/l
• foodpairing: apéritif, sałatka owocowa, 

desery z czerwonych owoców
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Zapraszamy do współpracy!



153

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
info@houseofchampagne.eu
+48 22 55 66 933
www.houseofchampagne.global


