HENNESSY

H

ennessy is de nummer één cognac ter wereld en wordt genoten in de hipste clubs,

van New York tot aan Tokyo en in de meest chique zakensociëteiten van Londen tot aan
Moskou. Al in 1798 groeide Hennessy uit tot ‘s werelds grootste eaux-de-vie handelaar
en in 1817 bestelde de koning van Engeland, George IV een ”cognac excellent, âgé et
de couleur pâle” bij het huis Hennessy. Hiermee is de ”Very Superiour Old Pale”
(V.S.O.P.) cognac geboren. Hennessy lanceerde eveneens het kwaliteitsniveau X.O.
(extra old).

V.S.

Paradis Impérial

X.O.

MOËT & CHANDON

A

l meer dan 260 jaar staat Moët & Chandon synoniem voor de meest bruisende

momenten in het leven. Als ‘s werelds grootste champagnehuis, brengt Moët een gevoel
van magie en feest dat elke gebeurtenis bijzonder maakt, altijd en overal. Of het nu die
extra sprankeling is op de rode loper bij de meest prestigieuze filmawards en festivals of
het vieren van een historische gebeurtenis als het oplichten van het Vrijheidsbeeld op
haar 120ste verjaardag in New York, Moët is absoluut de wereldwijde expert of
celebration.

Impérial Brut

Ice Impérial

Nectar Rosé

TERRAZAS DE LOS ANDES

T

errazas de los Andes betekent letterlijk: terrassen van de Andes. Iedere druivensoort

wordt hier op zjin eigen perfecte hoogte gecultiveerd. De Cabernet Sauvignon op 980m
hoogte, de Malbec op 1067m hoogte, Charonnay op 1200m en de Torrontes op een
niveau van maar liefst 1800 meter hoogte! Hierdoor en door het pure smeltwater van het
Andes gebergte uit zich dit in bijzondere wijnen.

Single Vineyard Malbec 2010

Malbec 2012

Chardonnay 2013

DOM PÉRIGNON

D

e “beste wijn ter wereld creëren” was de missie van de monnik Dom Pérignon aan

het einde van de 17de eeuw. Drie eeuwen later volgt Dom Pérignon nog steeds dit
nobele streven, geïnspireerd door de man die wordt beschouwd als de vader van de
Champagne. Dom Pérignon Vintage 2000 is om reden van het prachtige jaartal én om
reden van zijn superbe kwaliteit een zeer gewilde champagne. Schenk hem met zorg,
deskundigheid en in een feestelijke stemming. Dom Pérignon heeft zeven jaar op de
gistcellen kunnen rijpen en is zodoende uitgegroeid tot een ware diamant.

P2 1998

Blanc Vintage 2005

Rosé Vintage 2003

