
FRAPIN RABELAIS 6TH EDITION
Heil aan François Rabelais naar wie zijn zeldzame cuvée is 
vernoemd.

Deze humanist en schrijver, wiens werk de liefde voor het leven 
viert, is vooral de voorvader van Pierre Frapin, de oprichter van 
het Huis. Dit herinnert niet alleen aan de historische wortels van 
Frapin-cognacs, maar onderstreept ook het uitzonderlijke 
karakter van deze cognac: een blend van opmerkelijke eaux-de-
vie, exclusief afkomstig uit onze "Paradise-kelder" en uit onze 
Dames-Jeannes met eerbiedwaardige cognacs ...

Het kostbare elixer van de Rabelais Cuvée onderscheidt zich 
door zijn elegante aromatische complexiteit.

Met een amberkleur met oranje tinten, onthult deze blend een 
bijzonder delicate neus, met tonen van sinaasappel en gekonfijte 
abrikoos en discrete houtachtige aroma's. In de mond smelten ze 
samen met tonen van gedroogd fruit en zoethout, voordat ze de 
complexe aroma's van de beroemde Charentais rancio, de geur 
tabak en sigarenkistjes onthullen. De uitzonderlijk lange afdronk 
maakt het proeven van deze limited edition compleet.

DE ZIEL VAN KRISTAL

Deze unieke karaf is het werk van een prestigieuze Franse 
fabrikant: de Cristallerie Saint-Louis. Dankzij een knowhow die 
gedurende meer dan vier eeuwen geschiedenis is doorgegeven, 
hebben de meester-glasblazers en meestersnijders het geduldig 
geblazen, gesneden en vervolgens met de hand versierd met 18-
karaats goud.

www.disaronnointernational.nl

Cognacfrapinofficial
Cognacfrapinofficial
Cognac-frapin.com

ALCOHOLPERCENTAGE: 40%
70cl

DE ELEGANTIE VAN AUDACITY

De Rabelais Cuvée-karaf verschijnt als een glinsterende 
amberkleurige druppel die in het licht hangt.

Het gedurfde ontwerp en de afgeronde basis benadrukt door 
subtiele concentrische lagen vergroten de gouden reflecties van 
een uitzonderlijke cognac en suggereren het werk van de tijd. De 
hals van de kostbare fles, omhuld met goud, is gegraveerd met 

een wijnstoktak, die doet denken aan het wonder van de 
Charente-streek. Geplaatst op een voet verguld met 24-karaats 

goud, het werk van een goudsmid, gepolijst, met de hand 
geassembleerd met precisie en waarvan de lijnen de zachte 
rondingen van de kostbare fles weerspiegelen. Deze karaf 

inspireert tot een waar smaakritueel. Verwijder gewoon de 
cabochon van geslepen kristal om de wals van Cuvée Rabelais van 

aroma's in te ademen. Elke genummerde karaf van de Cuvée
Rabelais zit in een echte kist: een gelakte houten kist.

We stellen u de Cuvée Rabelais voor.

Scan deze QRcode of klik op deze link om de film te bekijken: 
https://bit.ly/Cuvée-Rabelais
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