
AOC Champagne

Produtor
Charles Legend é o resultado da determinação e audácia 
de três pessoas apaixonadas que elaboraram un ideal de 

Champagne juntos com um viticultor da região da 
Côte des Bar. Os criadores dos Champagnes 

Charles Legend sabiam exactamente o que eles queriam 
obter: Um Champagne com grande subtileza das bolhas e 

pouca acidez. Eles também tinham em mente o método 
para atingir essa meta ou seja,a excelencia por respeito

 do consumidor, reduzindo os sulfitos e o açucar.

Terroir
Solos argilosos e calcários que

asseguram umidade ideal e que
retem o calor solar.

Premiação
Selecionado Ouro pelo Guia Gilbert & Gaillard 

Vinificação
80% Pinot Noir

20% Chardonnay

Graduação alcoólica 
12,0% 

Temperatura ideal de consumo 
Entre 8° e 10°C 

Degustação
Este champagne revela uma cor amarelo 

pálido com reflexos de ouro branco. Aroma 
expressivo e frutado, traços de pêssego de 

vinha e de flores brancas. O ataque do paladar
 é fresco e saboroso. O Chardonnay traz frescor 
e leveza a este vinho, enquanto o Pinot Noir dá 

sabores poderosos de frutas.

Harmonização
Acompanhamento perfeito 

de peixe ou frango em molho.

Imagens meramente ilustrativas

Charles Legend Cuvée Royal Brut 
Champagne Brut
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AOC Champagne

Produtor
Charles Legend é o resultado da determinação e audácia 
de três pessoas apaixonadas que elaboraram un ideal de 

Champagne juntos com um viticultor da região da 
Côte des Bar. Os criadores dos Champagnes 

Charles Legend sabiam exactamente o que eles queriam 
obter: Um Champagne com grande subtileza das bolhas e 

pouca acidez. Eles também tinham em mente o método 
para atingir essa meta ou seja,a excelencia por respeito

 do consumidor, reduzindo os sulfitos e o açucar.

Terroir
Solos argilosos e calcários queasseguram umidade ideal 

e que retem o calor solar.

Premiação
Selecionado Ouro pelo Guia Gilbert & Gaillard 

Vinificação
100% Pinot Noir

Graduação alcoólica 
12,0% 

Temperatura ideal de consumo 
Entre 8° e 10°C 

Degustação
 Cor elegante, salmão, chamado olho de perdiz, 

típico do champagne de “saignée” 100% Pinot 
Noir. Aroma poderoso e sensual, com traços 
de cereja, rosa e bagas vermelhas associado 
com algumas especiarias doces. Lisonjeiro e

 redondo na boca, este Champagne revela 
uma pitada de “grenadine” e, em seguida, 

dá lugar a frutos vermelhos.

Harmonização
Acompanhamento perfeito de salada de camarão 

com páprica, queijo Tomme, morango e
mousse de chocolate 

Imagens meramente ilustrativas

Charles Legend Cuvée Brut Rosé
Champagne Rosé Brut
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AOC Champagne

Produtor
Charles Legend é o resultado da determinação e audácia 

de três pessoas apaixonadas que elaboraram um ideal de 
Champagne juntos com um viticultor da região da 

Côte des Bar. Os criadores dos Champagnes 
Charles Legend sabiam exactamente o que eles queriam 

obter: Um Champagne com grande subtileza das bolhas e 
pouca acidez. Eles também tinham em mente o método 
para atingir essa meta ou seja, a excelência por respeito

 do consumidor, reduzindo os sulfitos e o açúcar.

Terroir
Solos argilosos e calcários que

asseguram umidade ideal e que
retem o calor solar.

Premiação
Selecionado Ouro pelo Guia Guilbert & Gaillard

Vinificação
100% Chardonnay

6 meses

Graduação alcoólica 
12,0% 

Temperatura ideal de consumo 
Entre 8° e 10°C 

Degustação
Cor amarela clara com reflexos de ouro branco. 

Aroma lisonjeiro com toque de notas florais 
combinado com frutas brancas. Paladar amplo, 

com uma suavepresença de laranja e maçã 
no fim. Complexidade e permanência na boca. 

O toque final de baunilha é dado pelo
 envelhecimento em barris de carvalho.

Harmonização
Acompanhamento perfeito de vieiras e lagostim.

Imagens meramente ilustrativas

Charles Legend Eden Brut Blanc de Blancs
Champagne Brut
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