


Το Chocolate in a Bottle γεννήθηκε από το όραμα και το 

πάθος του Tom de Bruyn, ο οποίος, καθ' όλη τη διάρκεια 

αυτού του ταξιδιού σκληρής δουλειάς και θυσίας, έχει 

επιτύχει το στόχο του να δημιουργήσει ένα υπέροχα 

μοναδικό προϊόν που προορίζεται για όλο τον κόσμο.

Το όραμά μας είναι να δώσουμε στον καταναλωτή μια 

μοναδική εμπειρία, μια γεύση από κάτι εντελώς μοναδικό, 

καινοτόμο και ευγενικό στον ουρανίσκο. 

Στόχος μας είναι να φτάσει στην παγκόσμια αγορά, σε 

κάθε χώρα και σε κάθε ήπειρο, προωθώντας το Chocolate 

in a Bottle με πάθος και αφοσίωσή καθ' όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας, από την εισαγωγή έως την πώληση. 



Τι είναι το chocolate in a Bottle?

Το Chocolate in a Bottle, όπως προδίδει το όνομά
του, είναι ένας γκουρμέ αφρώδης οίνος από τη
νότια Γαλλία (Περπινιάν) φτιαγμένος με σταφύλια
Chardonnay και νότες μαύρης βελγικής σοκολάτας
και εκχυλίσματος φουντουκιού. Είναι ένα εξαίσιο
και δροσιστικό ποτό που θα σαγηνεύσει και θα
εξυψώσει τις αισθήσεις σας. Κάθε ποτήρι
προσφέρει μια μοναδική γευστική εμπειρία, που
φέρνει τους καλύτερους κόσμους του κρασιού και
της σοκολάτας μαζί σε ένα μόνο μπουκάλι.

Το  Chocolate in a Bottle είναι το νέο ποτό για να 
χαρούμε και να γιορτάζουμε την κάθε στιγμή.



Σταφύλια: Σαρντονέ (Περπινιάν - Νότια Γαλλία)

Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 6,5% (διατίθεται επίσης μη 

αλκοολούχα έκδοση).

Οξύτητα: 3-4 γρ.

Ζάχαρη: 50γρ/ L

Πίεση: 3 έως 4 BAR

Θερμοκρασία σερβιρίσματος: 3 ° C ή 38 ° F

Περιεχόμενο: 750 ml

Βάρος: 1,5 κιλό

Χαρακτηριστικά

Alcohol 6.5% VOLAlcohol Free



Βραβεία



Προτάσεις  
Φρούτα

Φράουλες, μάνγκο, raspberries, σταφύλια, μήλα, σύκα, μεταξύ άλλων. 
Αποξηραμένα φρούτα. 

Αλλαντικά
Ζαμπόν Ιβηρίας, ζαμπόν Σεράνο, ζαμπόν Πατανέγκρα, ζαμπόν Βελανιδιάς, 

ζαμπόν Πάρμας, ζαμπόν Bayonne ή ζαμπόν ωρίμανσης.
Σαλαμι Fuet ή γεμιστό με καρύδι.

Τυρί
Manchego, Parmesan, Gouda, Emmental, Blue Cheese.

Άλλα
Beef Carpaccio

Σαλάτες με σάλτσα βαλσάμικου
Στρείδια, αντζούγιες

Φουά γκρα

Επιδόρπια
Το κρασί δεν πρέπει να ανταγωνίζεται τη γλυκύτητα του επιδόρπιου, θα 
πρέπει να το συμπληρώνει, επομένως συνιστάται με επιδόρπια που δεν 

είναι πολύ γλυκά.

Άλλοι συνδυασμοί
Επειδή το Chocolate in a Bottle είναι ένα ευέλικτο κρασί, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία των γευμάτων σας για να 
προσθέσετε μια μοναδική πινελιά. για παράδειγμα όταν μαρινάρουμε 

κρέατα ή φτιάχνουμε επιδόρπια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την φτιάξετε κοκτέιλ, προσθέτοντας χυμό ή κρεμώδη λικέρ. 

Το Chocolate in a Bottle είναι ένα ευέλικτο προϊόν, επομένως, ο τέλειος 
συνδυασμός εξαρτάται μάλλον από το γούστο κάθε ατόμου. Ωστόσο, 

μπορούν να γίνουν προτάσεις για διάφορα προϊόντα τα οποία 
αναδύουν γενναιόδωρα και ενισχύουν τα αρώματα του κρασιού.

Ενώ σερβίρεται ως ένα εξαιρετικό απεριτίφ, συνδυάζεται καλά με όλα 
τα είδη σνακ, και η γλυκιά επίγευση σοκολάτας το παντρεύει τέλεια με 

επιδόρπια. Όντας αφρώδες κρασί, συνδυάζεται επίσης ιδανικά με 
τηγανητά πιάτα, καθώς οι φυσαλίδες καθαρίζουν τον ουρανίσκο 

αφήνοντας μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς. 





ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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