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COURVOISIER
COGNAC

HERKOMST:   Jarnac, Frankrijk
KEY WORDS:    Authentiek, kwalitatief, 
    ‘le Cognac de Napoleon’

OMSCHRIJVING

 `Cognac gemaakt volgens authentieke en 
ambachtelijke productieproces.

 `Van de druiven tot de fusten, er wordt niets 
aan het toeval overgelaten. 

 `Courvoisier is de enige cognac die beloond is 
met de hoogst mogelijke onderscheiding voor 
kwaliteit: de Prestige de la France.  

GESCHIEDENIS

Courvoisier geniet al eeuwenlang een 
internationaal gerespecteerde reputatie. 
Kenners weten dat Courvoisier niet zomaar een 
cognac is, maar een specialité: een drank voor 
levensgenieters. Nog steeds siert het predikaat 
‘Le cognac de Napoleon’ ieder etiket. 

Geen 18, geen alcohol.
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C ourv oisier r ijpt zijn cognacs ver boven de 

v oorgeschreven minimumgrenzen van de BN IC 

(Bureau National Interpr ofessionel du C ognac) 

Dit resulteert in het f ijne en r ijke ar oma dat 

u ervaart tijdens het nuttigen en genieten van 

een glas C ourv oisier.

KLEUR:         Zonbeschenen goud, van licht 
                tot amberkleurig, afhankelijk van 
                          de variant.
GEUR:         VS: doordringend, aromatische  
      lentebloem, rijp fruit, jong 
      eikenhout.  
      VSOP: subtiel en harmonieus, met  
                          gemberaccenten, pruimen en  
	 	 				geroosterde	koffiebonen.	
      XO: sinaasappel, vanille, caramel  
      en bloemtonen
SMAAK:      VS: zacht en harmonieus.
	 	 				VSOP:	zacht,	fijn	en	rond,	met		
       tonen van bloemen en vanille.  
      XO: gecompliceerd, afgerond en  
      subtiel met tonen van exotische  
      vanille en cacao, kruidige amber  
            en kaneelaroma’s.

TECHNISCHE INFO

 `40% volume

 `SKU: 70cl

COURVOISIER VS, VSOP & XO
Courvoisier is het enige merk dat de volledige range  

aan cognackwaliteiten biedt.

Omschrijving        BNIC grens Courvoisier

VS      2,5 jaar       4 tot 7 jaar 

VSOP      4,5 jaar  6 tot 10 jaar 

XO      6,5 jaar  20 tot 35 jaar 
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