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L’ETIQUETA: JEAN LEON

El NÚMERO 3055 representa la 
llicència de taxista de Jean Leon, 
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.
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llicència de taxista de Jean Leon, 
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.

SERVEIGRADUACIÓ
10º - 12º 12,5%

Color rosa 
pàl·lid.

VEREMA

EMBOTELLAMENT
20 de novembre

12 de setembre
2018

2018

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 
EL NOM DEL VI

COLLITA 2018

Taxi de Jean 
Leon, anys 60

VI ECOLÒGIC

       
Collita manual

100%
PINOT NOIR

FERMENTACIÓ

MACERACIÓ

PREMSA

       
a temperatura 
controlada, en
tines d’acer 
inoxidable

Entrada directa
del most flor

inferior a 
hores

dies15-20

2

1963 PLANTACIÓ DE LES 
PRIMERES VINYES
A JEAN LEON

3055
ROSÉ
2018

PRIMERA COLLITA2014

Pinot Noir
Vinyes de propietat 
situades a lʼAlt 
Penedès a 500
metres
dʼaltitud

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 

Taxi de Jean 
Leon, anys 60

NOTA DE TAST

Destaca per la seva entrada 
rodona seguida d’una acidesa 
present en tot el recorregut de 
boca. Elegant en el pas i amb 
un final persistent, amb 
records constants en la 
retronasal a maduixes.

Presenta unes aromes 
fines de flors, fruites 
cítriques i gerds.

EN NAS 

VISTA

EN BOCA 

AL·LÈRGENS
Conté sulfits

SETENA COLLITA
 CERTIFICADA

 COM A ECOLÒGICA

METEOROLOGIA
Any plujós amb temperatures 
moderades
CICLE VEGETATIU  
Plujós i temperatures suaus

VI ECOLÒGIC 

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.

GASTRONOMÍA Ideal para acompañar las tradicionales 
“tapas” de aperitivo y los embutidos, así 
como algunos platos de verdura y de pasta, 
quesos semicurados, asado y carnes blancas.


