Renault Avec
Ny og unik prosess utviklet
Cognac - Frankrike, Cognac
Produsent: Renault
Webside: http://www.cognacrenault.com/en/collection/renault-avec
Produsentbeskrivelse:
Jean Antonin Renault, en 25-år gammel forretningsmann fra Charentais grunnla
Renault Cognac i 1835. Han var kjent som en innovatør med sans for kvalitet, noe
som resulterte i at Renault var det første Cognac huset som begynte å transportere
cognac i flasker, noe som garanterte at cognacen beholdt den riktige smaken og
fargene hele veien frem til kunden. En av Jean Antonin Renaults store lidenskaper var
å reise, og det det var på disse reisene han begynte å eksportere cognac til Europa,
Amerika og Asia.
Flaggskipet til Renault Cognac er den ikoniske Carte Noire blenden som ble
varemerke registrert i Storbritannia så langt tilbake som 1876, noe som gjør det til en
av de eldste cognac oppskriftene som fortsatt er i bruk.
Produktinformasjon:
Renault Avec har en svært lett og myk smaksprofil, i Norden nytes cognac tradisjonelt
med kaffe og aromaene og smaken av Avec komplimenterer kaffe perfekt.
Renault Avecs spesielle smaksprofil er et resultat av masterblender David Croizets

Passer til:

nye og unike prosess, hvor fatene dyppes i tanker med svært varmt vann før de
Brasero røstes, dette gjentas tre ganger for å oppnå de riktige aromaene - dette er en
prosess som aldri før har vært gjort.
Renaults signatur stil har alltid vært en balanse mellom fruktighet og krydder, og med

BESTILLINGSINFORMASJON

vår nye prosess har vi oppnådd spesifikke aromaer av nybrent kaffe og vanilje, som er
nytt for Renault. Eaux-de-vien i Avec kommer fra de tradisjonelle Renault områdene

Volum:

0.7

I kasse:

6

Emballasje:

Glass

Smaksnotater:

Vinmonopol nr:

10458101

Dyp ravfarget. Aroma av ristet brød, mokka og markant vaniljepreg. Myk og lett smak,

Vinmonopol pris:

kr 499,90

søtt bakverk men med en lang finish.

(crus) - Fins Bois, Petit Champagne og Grand Champagne.

Serveringstips:
Bruk av alkohol kan gi ulike

Nytes bar, perfekt til kaffe.

skadevirkninger. Nærmere informasjon
finner du her.

Harbitzalleen 2 A, N-0275 OSLO

Farge:

Dyp ravfarget

Duft:

Ristet brød, mokka og vanilje

Smak:

Myk og lett, søtt bakverk

Avslutning:

Lang finish

Base:

Drue

Alkohol:

40.0 %vol
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