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L’ETIQUETA:  JEAN LEON

El número 3055 representa la 
llicència de taxista de Jean Leon 
a Nova York, una de les seves 
primeres feines, i ens descobreix 
l’home darrere la llegenda. 
L’origen humil d’un idealista 
que va aconseguir el seu somni 
de fundar el restaurant més 
famós de Hollywood i elaborar 
un vi amb el seu nom.
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SERVEIGRADUACIÓ
7 - 9ºC 13%
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DENOMINACIÓ D’ORIGEN

AL·LÈRGENS
Contains sulfites

EL NOM DEL VI

COLLITA 2018

Manté les 4 barres verticals presents en 
tots els vins de la gamma (inspirats en 
els cartells cinematogràfics dels 60), però 
dona protagonisme al número 3055, 
llicència de taxista de Jean Leon a NYC. 
El “0” pren el color corporatiu del vi.
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NOTES DE TAST

La seva equilibrada 
acidesa fa que el vi sigui 
fresc, llarg i persistent.

Destaca per la seva 
elevada potència amb 
aromes de fruites fresques: 
fruites d’os (préssec, 
albercoc) i tropicals.
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METEOROLOGIA
Any plujós amb temperatures 
moderades  
CICLE VEGETATIU  
Plujós i temperatures suaus

11 hectàrees
Sòl calcari
i argilós

Visualment presenta un 
lleuger color groc límpid 
i brillant, fruit de la 
seva joventut.

GASTRONOMIA Perfecte, amb el marisc, el pop i 
la sípia. És bon acompanyant del 
peix blau, el llenguado o  el lluç
a la planxa.


