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L’ETIQUETA: X-16 X:  Xarel·lo    16: 2016
X-16 és un exclusiu vi d'elaboració limitada 
a 1.990 ampolles. Ecològic artesanal. 
Un xarel·lo elaborat amb el millor raïm 
de les nostres vinyes velles, recol·lectat i 
seleccionat a mà. Un homenatge a la versió 
més intuïtiva, experimental i decidida de 
Jean Leon. La vinya se situa a una altitud 
de 225 metres sobre un sòl argilós i calcari 
d'origen sedimentari.
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Vinyes de la 
propietat de 
25-30 anys 
d'edat, 
situades a 
l'Alt Penedès 
a 225 m

Xarel·lo

Amb aquest vi Jean Leon 
col·labora amb la Fundació Josep 
Carreras en la lluita contra la 
leucèmia.

GASTRONOMIA Entrants com ara amanides, 
xató, arròs, també peix, 
marisc, carn blanca, plats 
orientals, tapes i aperitius.

Color groc brillant 
amb rivets verdosos

NOTES DE TAST

Entrada fresca i 
elegant; estructura 
mitjana; acidesa fina; 
final suau i persistent

Cítrics; fonoll; 
anís; flor blanca
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2017 LLANÇAMENT
Edició limitada de 
1.990 ampolles

UNA NOVA LÍNIA DE ‘VINS EXPERIMENTALS’ 
És un homenatge a la personalitat més 
intuïtiva,  experimental i decidida de Jean 
Leon, que obre una nova línia de vins 
singulars i de producció limitada que 
reflecteix a la perfecció les propietats de 
cada varietat, el seu acurat procés 
d'elaboració i el caràcter del terroir de què 
procedeixen. Una delicada selecció de vins 
exclusius a la qual s'aniran sumant, 
progressivament, noves referències.


