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1 LUXEMBURG WITTE WIJN KRIER FRERES - ELYSEE - VIN MOUSSEUSE WM 0 0,00 € 

2 CREMANT D'ALSACE (HR) DOMAINE MITTNACHT FRERES - CREMANT D'ALSACE WM 0 0,00 € 

3 CHAMPAGNE BRUT CHAMPAGNE MEITER - BRUT WM 0 13,00 € 

4 BLANC DE BLANCS BRUT CHAMPAGNE DOYARD - BLANC DE BLANCS BRUT - 
CUVEE VENDEMIAIRE 

WM 0 25,00 € 

5 CHAMPAGNE BRUT CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT PONSARDIN - BRUT 
CARTE JAUNE 

WM 0 25,00 € 

6 BLANC DE BLANCS MILLESIME 
BRUT 

CHAMPAGNE DE VENOGE - BLANC DE BLANCS BRUT WM 1995 0,00 € 

 

 
BUBBELS IN HET GLAS 

 
Geografisch 145 km ten noordoosten van Parijs. Noordelijk klimaat met hellingen 

die blootstaan aan de ijzige winterwind. Het strenge en winderige landschap lijkt 
helemaal niet voorbestemd om een dergelijk wonder voort te brengen. Toch heeft 

het ook zijn voordelen: de druiven rijpen heel traag en daardoor verzamelen ze 
waardevolle smaakcomponenten en ook met dit klimaat blijft hun zuurtegraad 

hoog wat een must is voor parelwijnen. 
Er zijn slechts drie druivensoorten toegelaten: 

 
Chardonnay: geeft elegantie en fruitigheid. Deze druivensoort komt het meest 

voor op de krijtgronden van de Côte de Blancs. Champagne enkel gemaakt  van 
Chardonnay geeft een lichtgele kleurnuance met groene schijn. Om enkele 

smaakcomponenten te noemen (en dit is zeer relatief): franse brioche, gegrilde 

amandel, nootjes, witte bloemen en geroosterd brood. 
 

 

Pinot Meunier: heel fruitig en levert een mooi aroma. Bezet ongeveer 45% van 

de beplante oppervlakte. Komt veel voor in de Vallée de la Marne, de Aisne en de 
Aube. Kan heel goed tegen de koude en de vocht en men zegt soms dat hij wat 

finesse mist maar hij geeft aan de cuvée vooral frisheid en fruitigheid. 
 

Pinot Noir: een rode druif (!) - veelvuldig gebruikt bij de rosé-champagnes – 
geeft body en een lange levensduur. Jeugdig is hij vooral streng. De beste komt 

van de Montagne de Reims regio. Geeft aan de champagne een volheid en kracht 
met aroma's van rood fruit en amandel. 

 
Enkele degustatieregels: 

 
het oog: 

- hoe fijner de CO² belletjes, hoe beter de kwaliteit  

- de belletjes moeten gelijkmatig en constant naar boven lopen 
- er moet een mooie kroon aan de spiegel gevormd worden 

 
de neus 

- is niet zo belangrijk: een fluitjesglas laat niet zoveel aroma's toe. 



- geuren die we echter kunnen ervaren zijn o.a. citroen – limoen – appel -peer - 

acacia – meidoorn – hazelnoot – amandel -  violet... 
 

de smaak: 

- de mousserende wijn mag niet exploderen in de mond maar moet een voldoende 
romig, schuimend effect realiseren in de mond 

- een combinatie van frisse zuren, een juiste zachtheid of goede zoetbalans, een 
smakelijke en lange retro nasale ervaring zijn essentieel 

 
de lengte: 

- de aromatische lengte is van kapitaal belang: een liefhebber zal vooral aan dit 
aspect veel belang hechten 

 
schenkregels: 

- Champagne wordt best koel (6° tot 8°) geschonken. Een goed resultaat wordt 
bereikt door het koelen in een ijsemmer, gevuld met water en ijsblokjes. 

- een fluitglas houdt de CO² belletjes goed in de wijn, een coupe niet 
 

Op het etiket: 

 
- Extra Brut: geen suiker toegevoegd – droger bestaat niet! 

- Brut: zeer droog tot droog (dosage van 0,25% tot 0,5%) 
- Extra Sec: droog tot medium droog (dosage van 1% tot 2%) 

- Sec: ietwat zoet (dosage van 5%) 
- Demi-Sec: medium zoet tot zoet (dosage van 9% tot 10%) 

- Doux: zeer zoet, eigenlijk een champagne-dessertwijn (dosage 12% en meer) 
 

Nog goed om weten: er zijn ongeveer 13000 merken op de markt! 
 

 
Vandaag staat het in 1776 gestichte huis De Venoge speciaal in de kijker. 

   - Champagne De Venoge Cordon Bleu Brut 
gemaakt van 33% Chardonnay, 33% Pinot Meunier en 33% Pinot Noir - 

gedurende 3 jaar “sur latte” in de kelders te Epernay 

 
   - Champagne De Venoge Blanc de blancs 1990 -100% Chardonnay - 4 tot 5 jaar 

met droesem “sur latte” 
   - Champagne De Venoge Blanc de Noirs 1990 

80% pinot noir – 20% pinot meunier 
een blanc de noirs is één van de krachtigste champagnes 

 

 
    - Champagne De Venoge “Des Princes” 1993 

100% Chardonnay – dus eigenlijk een blanc de blancs 
minimum 6 jaar kelderrust 

alle druiven komen van Grand Crus wijngaarden 
wordt enkel in uitzonderlijke jaren geproduceerd 

de laatste millésimes zijn van 1982-1983-1985 en 1990 



 

    - De Wingerd: Champagne Doyard Vendemaire Blanc de blancs 

 
    - Delhaize : Champagne Meiter 

 
    - Veuve Clicquot 
 

 
 

                   
 
 

 


