Delamotte Champagne 6 Flasker M. 6 Delamotte Cham…
Salon - Delamotte
Delamotte og Salon - topkvalitet på hver sit niveau
Mange andre champagnehuse misunder Delamotte. For det første ligger huset i
Le-Mesnil-sur-Oger, den absolut fineste by med Grand Cru-status i hele
Champagne. For det andet er Delamotte søsterhus til selveste Salon,
Champagnehuset over alle. Salon udbyder kun vin i de allerypperste årgange alle andre år lader man Delamotte gøre brug af druerne: 100% Chardonnay som
udelukkende stammer fra de bedste af de bedste Grand Cru-parceller i Le Mesnil.
Druernes oprindelse har været altbestemmende for husets stil; Delamottes
Champagner er medium kraftige, med vægten på en uovertruffen elegance og
sprødhed.
Salon - en levende legende
Ingen over, ingen ved siden af! Dette er den første tanke en Champagnekender
får ved navnet Salon. Dette er en af de sagnomspundne producenter i
Champagne distriktet. Salon grundlagdes i 1905 af Eugène- Aimé Salon og fik i
løbet af 20'erne et ry som ingen andre. Salon var den foretrukne
luksuschampagne på det legendariske Maxim's i Paris. Siden da har huset ikke set
tilbage, fokus har været fuldstændig koncentreret på at opretholde og endda
forbedre et legendarisk ry.
6 flasker Delamotte Brut med 6 gratis Delamotte champagneglas. Mange andre
champagnehuse misunder Maison Delamotte. For det første ligger huset i LeMesnil-sur-Oger, den absolut fineste by med Grand Cru-status i hele
Champagne. For det andet er Maison Delamotte søster-hus til selveste Salon,
Champagne-huset over alle. Salon udbyder kun vin i de aller- ypperste årgange alle andre år lader man Maison Delamotte gøre brug af druerne. Druernes
oprindelse har været altbestemmende for husets stil; Delamottes Champagner er
medium kraftige, med vægten på en uovertruffen elegance og sprødhed.
Druesorter: 50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier
Anbefalet til: Aperitif, de fleste fisketyper, lyst fjerkræ, meditationsvin
Jamessuckling.com: 91 point
JebDunnuck.com: 90 point
Ekstra Bladet: 
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