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COGNAC | COGNAC REMY MARTIN LOUIS XIII 

 

 
 

 
O Remy Martin Louis XIII é verdadeiramente uma garrafa 
especial de Cognac. Venerado em todo o mundo, é a 
vitrine de tudo o que é excelente sobre esta ilustre casa 
de Cognac. Criada a partir de mais de 1.200 aguardentes 
diferentes do território do Grande Champagne, algumas 
das quais têm mais de um século de idade. Tudo sobre 
esse Cognac é uma obra de arte. O decantador foi criado 
pelo Baccarat Crystal e definitivamente é algo a ser 
exibido como o orgulho da sua coleção. Se você quiser 
seguir alguns passos ilustres dos fãs de Louis XIII, Winston 
Churchill comemorou sua vitória eleitoral em 1951, e a 
Rainha Elizabeth II foi servida em sua visita ao Palácio de 
Versalhes (perto de Paris, França) em sua visita em 1957. 
 
 
 
Vai bem com….   Aperitivos, sobremesas.  

 
Região: França 

 
Teor Alcoólico: 40% 
 
 

 

 

The Remy Martin Louis XIII is truly a special bottle of 

Cognac. Revered the world over, it is the showcase of all 

that is great about this illustrious house of Cognac. 

Created from over 1,200 different eaux-de-vie from the 

Grande Champagne territory, some of which are over a 

century old. Everything about this Cognac is a work of art. 

The decanter was created by Baccarat Crystal and is 

definitely something to display as the pride of your 

collection. If you want to follow in some illustrious 

footsteps of Louis XIII fans, Winston Churchill celebrated 

his election victory in 1951, and Queen Elizabeth II was 

served it on her visit to the Palace of Versailles (near Paris, 

France) on her visit in 1957. 

 

It goes well with… Aperitifs, desserts. 

 
Region: France 

 
Alcohol Content: 40% 
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