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ALCOHOLPERCENTAGE: 12,5%
75cl

FRIS & ELEGANT
Le Black Label Brut dankt zijn iconische naam uit 1937 aan Victor Lanson. 
Enerzijds als een gebaar van openheid naar de wereld, anderzijds als 
eerbetoon aan de Royal Court of England, dat al sinds 1900 officieel door 
Lanson wordt beleverd.

De authentieke stijl van Le Black Label Brut is het resultaat van een unieke 
aanpak, gebaseerd op:

- Een selectie van de beste Crus de Champagne, waaronder historische 
dorpjes zoals Dizy, Verzenay, Trépail...
- De originele vinificatiemethode van champagne met een onvergelijkbare 
fris- en fruitigheid.
- Een palet van ‘reserve’ wijnen met vele vintages verspreid over 20 jaar.
- Langere kelderrijping.

Blend:
Aantal crus: 100 Pinot Noir: 50%
Grands & Premiers Crus: 50% Chardonnay: 35%
Rijping: 4 jaar Pinot Meunier: 15%
Dosering: 8g/l Brut
Oogstjaar: 2015
“Reserve” wijnen: 35%

Kleur: briljant – helder – amberen accenten – stroom van verfijnde bubbels.
Geur: voorjaarsaroma’s – ‘toastachtige’ hints – honingtone.
Smaak: bouquet van rijp fruit – citrustonen – rijp – licht en fris.

Een internationaal gewaardeerde champagne:
Dubbel gouden medaille – Sakura – Japan Women’s Wine Awards – 2019

91 punten – Wine Spectator – 2019

Gouden medaille – The Champagne & Sparkling Wine World Championships
– 2019

Lanson, opgericht in 1760, is een van de oudste champagnehuizen.

Gebaseerd op familie-erfgoed en unieke expertise, laat Lanson zich al 
260 jaar leiden door hun liefde voor goed werk en hun liefde voor 
anderen.

De unieke en authentieke stijl van Lanson Champagnes rust op vier 
onveranderlijke pijlers: 

- Een zorgvuldige selectie van Crus.
- Een vinificatie volgens het traditionele Champagne-principe voor 
fruitigheid en frisheid.
- Een zeldzame collectie reservewijnen verspreid over 20 jaar.
- Een langere rijping in kelders.

Hervé Dantan, Lanson Wijnmaker, maakt zorgvuldig elegante wijnen, die 
worden gekenmerkt door een onnavolgbare frisheid, fruitigheid en 
vitaliteit.

Lanson Champagnes brengen mensen samen. Ze zijn gemaakt om cadeau 
te doen en te delen met onze dierbaren. Het Lanson Cross, zorgvuldig 
gemarkeerd op elke fles, is tijdloos symbolisch voor deze filosofie.
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