FRAPIN EXTRA
Een blend afkomstig uit het oude familiereservaat van Pierre
Frapin en zijn nakomelingen. Deze uitzonderlijke cognac,
geoogst, gedistilleerd over de droesem en gerijpt op het
landgoed tot in het hart van de Grande Champagne. Rijpt
enkel in de droge kelders gedurende een aantal decennia om
zijn prachtige finesse en elegantie te verkrijgen. Verpakt in een
giftpack met zijn eigentijds design en "retro"-look
geïnspireerd op het ambacht van een juwelier.
KLEUR
Een prachtige mahonie kleur met warme koperen accenten.
BOUQUET
Zeer zacht, complex, ontwikkelde aroma's van gerijpte port vermengd met de geur
van houten sigarenkistjes, typisch voor oude Grande Champagne cognacs, die
verschijnen na een zeer lange rijping. Geconcentreerde aroma's van gekonfijt fruit
zoals abrikoos.

AWARDS
• The Cognac Masters Asia - Master 2020
• ISW - Gold Medal 2019 (DE).
• The Ultimate Spirits Challenge - 97/100 2016 (USA).
• The Cognac Masters - Gold Medal 2016 (UK).
• Gilbert et Gaillard - 98/100 2016 (FR).

“Soepel en een uitzonderlijk lange afdronk… kan oneindig van
worden genoten! "
Patrice Piveteau, keldermeester
Onze keldermeester stelt u de FRAPIN EXTRA voor.
Scan deze QR-code voor de film of bekijk via onderstaande link:
http://bit.ly/FrapinExtra

SMAAK
De smaak is soepel, rijk en luxueus, met een uitzonderlijk lange afdronk waarin alle
smaken samenkomen in een subtiele en complexe harmonie. Noten op het bouquet
zijn onder meer de beroemde "rancio" (oxidatieve tonen) gevonden in Grande
Champagne cognacs gedistilleerd over droesem en gedurende meerdere decennia
gerijpt. Om op zichzelf van te genieten of als begeleiding bij een bijzondere smaakbelevenis, geliefd bij zowel amateurs als de meest ervaren enthousiastelingen. Een
uitzonderlijke drank na het eten dankzij zijn fruitigheid en finesse.
TASTING TIPS
De soepele, rijke, luxueuze smaak en de uitzonderlijk lange afdronk van Frapin Extra
gaat samen met heel wat desserts.
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ALCOHOLPERCENTAGE 40%
5cl | 70cl
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