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ROSÉ NATURE

A mais pura expressão de rosé em Champagne. 100% Pinot Noir, rosé produzido 
usando o método saignée, sem licor de expedição, sem filtragem, o Brut Nature 
Rosé é um cuvée que irá deliciar os amantes da frescura, mineralidade e pureza. 
Com notas de pétalas de rosa, frutas vermelhas, frutas cítricas, tangerina e pimenta 
branca, o Brut Nature Rosé revela outra faceta do Champagne rosé.

Notas de prova
No nariz, tem muitas sugestões de morango e framboesa com uma nota floral de 
pétalas de rosa. O palato lembra frutas vermelhas e é aumentado por notas de 
frutas cítricas, tangerina e um toque ligeiro e muito refinado de pimenta branca. 

Sugestões de servir
Ideal como aperitivo. Acompanha perfeitamente com carpaccio de salmão ou 
vieiras, sushi, carnes grelhadas…
Servir a 7°C.

Pinot Noir 100% 

20 cl 37,5 cl 75 cl 1,5 lt ( MAGNUM ) 3 lt ( JEROBOAM ) 6 lt ( MATHUSALEM )
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Brut Nature Rosé  
em poucas palavras… 

• Rosé obtido através do método 
saignée

• Sem licor de expedição
• Natureza
• Muito baixo teor de enxofre
• Aromas de frutas vermelhas, 

tangerina e pimenta branca
• Pinot Noir

Vinificação ‘cuvée’ Brut Nature Rosé  
• Rosé obtido através do método Saignée com fermentação em cubas durante 3 dias.
• São usados apenas os sucos da primeira pressão, os cuvées.
• Prensas mecânicas de baixa pressão.
• Uso da gravidade para evitar o bombeamento, evitando a oxidação.
• Uso mínimo de enxofre.
• Desengace natural.
• Fermentação alcoólica durante aproximadamente 2 semanas a baixa temperatura.
• Segue-se fermentação maloláctica total e natural.
• Sem filtragem.
• 100% dos vinhos são feitos em cubas para preservar o máximo de frescura possível.
• Após o engarrafamento, o cuvée é envelhecido por 2 a 3 anos sobre as borras.
• Sem adição de licor de expedição.


