Bollinger RD Limited Collection,
exklusiv auktion i november.
År 1961 såldes Bollinger RD för första gången. Med anledning av detta 50-års jubileum kommer nu 12 personer i
världen få chansen att köpa var sin låda innehållande 12 topp-årgångar från dessa år, Sverige får en av dessa lådor.
Auktionen sker i samband med Systembolagets dryckesauktion och Stockholm Auktionsverk den 16 november 2011.
Utropspriset är 50 000 kr men troligen blir slutpriset mycket högre då intresset är stort. Alla viner har degorgerats
under mars 2011 förutom Bollinger RD 1952 som degorgerades 1969.
Bollinger RD står för Recently Disgorged och initiativtagare var Lily Bollinger som ville visa storheten för viner som
lagrats under en lång tid på sin jästfällning. Vinet görs som en Bollinger La Grande Année men stannar i källaren
längre tid vilket ger den större komplexitet. När du köper en RD flaska så har den lagrats på jästen i minst 8 år vilket
är ovanligt lång tid så minimikravet för champagne är 15 månader. Vinet har blivit känt då bland annat Prins Charles
och Lady Diana bjöd sina bröllopsgäster på Bollinger RD 1973. Nu finns alltså chansen att ropa hem 12 årgångar utav
denna exklusiva Champagne.
Bollinger RD Lilmited Collection
Datum för auktionen: 16 november
Utropspris: 50 000 kr
Årgångar: 1952, 1959, 1961, 1966, 1976, 1979, 1985, 1988, 1990, 1995, 1996 och 1999
Bollinger, grundat 1829, är ett legendariskt och anrikt champagnehus i elitklass. En egen magnifik stil med stor andel
pinot noir, första jäsningen på gamla ekfat och ovanligt lång flasklagring – detta ger den klassiska bollingerkaraktären. Bollingers världsberömmelse beror mycket på Madame Lily Bollinger. Vid 42 års ålder ärvde hon ett av
distriktets förnämsta champagnehus av sin make. Lily lade ner hela sitt hjärta på att förvalta makens arv och när hon
lämnade över styret 1971 var Bollinger ett blomstrande företag. Tack vare hennes järnvilja och professionalism har
företaget både utökat sin areal och sina marknadsandelar.
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