De lekkerste bubbels, rechtstreeks van de makers!

www.meerbubbels.nl

Inhoud
“Omdat er Meer Bubbels gedronken moeten worden!”
Of je nu iets te vieren hebt, gaat toasten op de toekomst of gewoon wil genieten, wij geloven dat er
voldoende momenten zijn om een goed glas bubbels te schenken. Daarom importeren we de lekkerste
bubbels, rechtstreeks van de makers.
Doordat we direct met de makers samenwerken, kennen we de passie van de families en de verhalen achter
de wijn. En omdat alle wijnen persoonlijk zijn geselecteerd op smaak, kwaliteit en karakter, kunnen we je
uitstekend adviseren welke bubbel past bij jouw situatie.

Bestellen
Meer Bubbels importeert op een aantal momenten per jaar, zodat de wijn direct van de maker bij u bezorgd
kan worden. Het eerstvolgende transport staat gepland op 7 december. Mooi op tijd voor uw kerst- of
relatiegeschenken.
Bij hoge en regelmatige afname (bijv. wijnhandels en horeca) hanteren we staffelprijzen. Deze zijn op
aanvraag beschikbaar.
Eindejaarsaanbieding
Indien u vóór 27 november een bestelling van tenminste 6 dozen champagne plaatst ontvangt u 10% korting!

Bestellen en meer info
Maarten van den Akker
maarten@meerbubbels.nl
0642313369
Händelstraat 106a
3533GM, Utrecht
www.meerbubbels.nl
KVK: 65819713
BTW: NL167787299B01

Champagne
Hervé Mathelin
In het hart van de Marne vallei ligt het
domein van Hervé Mathelin. Nicolas
en Janique zijn de vierde generatie
champagnemakers en worden
vergezeld door hun zoon Florian.
Rondom Troissy, waar het maison zich
bevindt, bezit Hervé Mathelin 14
hectare wijngaarden waarmee ze
jaarlijks zo’n 100.000 flessen
champagne produceren.
De wijnen zijn stuk voor stuk
toegankelijk en de uitstekende Pinot
Meunier geeft de jonge wijnen veel
karakter mee.
De champagne van Hervé Mathelin is
in Nederland alleen via Meer Bubbels
verkrijgbaar.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

C1.10

Brut Première

Fruitige & toegankelijke tradition; zacht met
tonen van aardbei.

C1.20

Cuvée Exaltante

Elegante prestige champagne met een
delicate mix van fruitige en licht geroosterde
aroma’s.

C1.31

Brut Réserve

Adolescent onder de réserves: begint fris en
wordt gedurende de dronk volwassen.
Tonen van abrikoos en munt.

C1.40

Brut Rosé

Fijne fruitige rosé met smaken als aardbei en
framboos.

C1.61

Demi Sec

Zoet, fruitig & toegankelijk; zacht met tonen
van mirabel

Champagne
Breton Fils
In een smal straatje in het dorp Congy
ligt het maison van Breton Fils. Hier
wordt al 70 jaar champagne
gemaakt; iets wat je terug ziet in de
ontvangstruimte, waar je de tijd kunt
doden met een goed glas
champagne en een blik in historie. Via
een klein trappetje daal je af naar
een geweldige kelder, waar vol
passie over de wijnen verteld wordt.
Breton Fils produceert een uitgebreide
selectie champagnes, die wereldwijd
verkrijgbaar zijn. Wij hebben hiervan
de toegankelijke Brut Tradition en de
volle Grande Reserve in ons
assortiment opgenomen.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

C2.10

Brut Tradition

Tradition van de drie bekende
champagnedruiven. Vol en bruisend met
mooie zuren van groene appel.

C2.20

Grandé Réserve

Blanc-de-blanc en vijf jaar gerijpt: vol en romig
van smaak met in de recente jaargang
duidelijk de citrustonen van de chardonnay.

Champagne
Mondet
In de bossen tussen Reims en Epernay
ligt het slapende dorpje Cormoyeux.
Hier vinden we het maison van de
familie Mondet, het resultaat van
twee wijnfamilies die door een
huwelijk zijn samengekomen. Het
maison wordt bestierd door Line
Mondet en haar vader. Eind jaren ‘70
heeft hij met zijn broer de uit 1886
stammende kelders zelf verder
uitgegraven tot ruim 200 meter diep.
De champagnes van Mondet zijn stuk
voor stuk rijk van smaak met
nootachtige tonen.
Mondet is in Nederland exclusief bij
Meer Bubbels verkrijgbaar.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

C3.10

Brut Réserve

Warm en toegankelijk, met nootachtige
aroma’s en een ronde afdronk.

C3.20

Brut Fût de Chêne

Mooie krachtige prestige. Tonen van hout en
vanille in harmonie met mooie zuren

C3.30

Brut Intense

Intens en bruisende prestige. De Pinot Meunier
komt mooi tot uiting

Champagne
Bochet-Lemoine
Schuin tegenover Mondet ligt BochetLemoine. Wederom een huis dat door
diverse generaties is bestierd,
momenteel door Jacky en Valérie
Bochet en hun zoon Pierre. Rondom
Cormoyeux en Faverolles-et-Coëmy
bezit de familie 8,5 hectare grond
waar ze een mooie reeks wijnen mee
produceren. Wij hebben hieruit de
brut nature, de rosé en de bijzondere
“Les Grimpres” geselecteerd. Mocht
je nog eens in de champagne willen
overnachten, bij Bochet-Lemoine kun
je tevens een kamer of appartement
huren.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

C4.10

Brut Nature

Mooie droge champagne. Door de zerodosage komen de druiven volledig tot hun
recht in de karakteristieke stijl van BochetLemoine: droog en aards

C4.20

Cuvée Les Grimprés

Complexe blanc-de-blancs van één wijngaard
met stokken uit 1955. Wordt alleen in goede
jaren geproduceerd en is daarmee elke
jaargang weer uniek.

C4.30

Brut Rosé

Fruitige tonen van zacht rood fruit terwijl de
wijn het specifieke karakter van BochetLemoine meekrijgt en daarmee heel ver weg
blijft van de standaard roséwijnen.

Champagne
Yves Ruffin
Champagne Yves Ruffin is een klein
huis in Avenay Val d’Or, ten
noordoorsten van Reims. Ze
produceren heerlijke, Premier Cru
champagnes met Pinot Noir en
Chardonnay. In 1971 begon Yves
Ruffin met biologische wijnteelt, toen
nog tegen de trend in. Sinds 2014 zijn
ze hiermee dan ook Ecocert
gecertificeerd, gevolgd door de
Biodyvin komend jaar.
Sinds 2008 bewaakt Sylvie Ruffin,
weduwe van Thierry (zoon van Yves)
de zorgvuldig ontwikkelde werkwijze,
waarbij Acacia en eikenhouten vaten
gebruikt worden.
Yves Ruffin is exclusief bij Meer Bubbels
verkrijgbaar.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

C7.10

Brut Premier Cru

Vrij laag qua dosage en daarmee komen de
smaken goed tot hun recht; rijpe appel,
patisserie en citrus; sappig en elegant.

C7.20

Extra Brut

Gerijpt op acacia vaten wat zorgt voor een
tegennatuurlijke romigheid bij deze droge en
delicate bubbel.
Alleen op aanvraag

Sekt
Dirk Kessler
Sektmanufaktur Dirk Kessler is de enige
van onze wijnmakers die slechts een
deel van het proces in eigen hand
heeft. Wel een belangrijk deel: de
methode traditionelle! Dirk werkt
samen met een aantal boeren, voor
wie hij Sekt maakt (Winzersekt) op
basis van de door hen aangeleverde
wijnen. Samen met deze wijnmakers
selecteert hij een gedeelte van de
druiven voor zijn eigen sekt
(Möselsekt). In zijn “fabriek” in Wintrich
maakt hij, geheel handmatig, een
aantal mooie sekts.
Dirk Kessler Sekt is in NL exclusief bij
Meer Bubbels verkrijgbaar.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

S1.10

Riesling Trocken

Sekt zoals we die kennen: lichtzoet met mooie
zuren van de riesling

S1.20

Rotling

Een fruitige rosé: begint wat droog op de tong,
daarna komt het zoete en aromatische van
rood fruit boven.

S1.30

Cuvée Barrique
Rouge

Een rode bubbel: na aroma’s van een zware,
complexe rode wijn, proef je een iets lichtere
wijn met mooi rood fruit.

S1.40

Cuvée Vindriacum

Brut nature met slechts 2 gram restsuiker,
waardoor de delicate aroma’s van zowel de
chardonnay als riesling druif tot hun recht
komen.

Sekt
Melsheimer
Melsheimer is een biodynamisch
wijnhuis uit Reil an der Mosel. Op
enkele van de mooiste hellingen aan
de moezel maakt Thorsten Melsheimer
zijn wijnen, volledig gebaseerd op
riesling. De filosofie van het wijnmaken
neemt hij mee naar zijn bubbels die
hij, anders dan zijn collega’s,
bijvoorbeeld een langere rijping
meegeeft. Melsheimer werkt niet
alleen biologisch en biodynamisch; hij
hanteert ook spontane gisting en
heeft sinds enige tijd geiten in de
wijngaard rondlopen; een huis waar
aandacht voor de natuur hand in
hand gaat met het maken van een
mooi natuurproduct.

Art. nr.

Naam

Beschrijving

S2.10

Reiler Mullayhofberg Riesling

Mooie harmonieuze sekt van de beste druiven
van de Reiler Mullay-Hofberg. Fijne
complexiteit.

S2.20

Rurale

Ongefilterde natuurwijn en daarmee een
wereld an sich: Citrus, kruidig en een mooie
mineraliteit. Daarbij een klein toontje hout en
wat stalaroma’s. Afgesloten met kroonkurk.

Prijslijst

Prijzen per stuk en exclusief BTW
Inhoud

Reguliere prijs

C1.10

Hervé Mathelin

Cuvée Premiere

75 cl

€ 20.65

C1.11

Hervé Mathelin

Cuvée Premiere 37,5 cl

37,5cl

€ 11.56

C1.20

Hervé Mathelin

Cuvée Exaltante

75 cl

€ 23.96

C1.31

Hervé Mathelin

Cuvée Réserve 37,5 cl

37,5cl

€ 11.98

C1.40

Hervé Mathelin

Cuvée Rosé

75 cl

€ 22.73

C1.61

Hervé Mathelin

Demi Sec

37,5cl

€ 11.56

C2.10

Breton Fils

Brut Tradition

75 cl

€ 20.65

C2.11

Breton Fils

Brut Tradition 37,5 cl

37,5cl

€ 11.56

C2.20

Breton Fils

Grande Reserve

75 cl

€ 24.78

C2.21

Breton Fils

Grande Reserve 37,5 cl

37,5cl

€ 13.21

C3.10

Mondet

Brut Reserve

75 cl

€ 21.90

C3.11

Mondet

Brut Reserve 37,5 cl

37,5cl

€ 13.21

C3.20

Mondet

Brut fût Chêne

75 cl

€ 26.86

C3.30

Mondet

Brut Intense

75 cl

€ 26.86

C4.10

Bochet-Lemoine

Nature

75 cl

€ 23.55

C4.20

Bochet-Lemoine

Cuvée "les Grimprés"

75 cl

€ 30.16

C4.30

Bochet-Lemoine

Rosé

75 cl

€ 23.13

C7.10

Yves Ruffin

Brut

75 cl

€ 26.86

C7.20

Yves Ruffin

Extra Brut

75 cl

€ 29.74

S1.10

Dirk Kessler

Riesling Trocken

75 cl

€ 12.39

S1.20

Dirk Kessler

Rotling

75 cl

€ 12.39

S1.30

Dirk Kessler

Cuvée Barrique Rouge

75 cl

€ 16.52

S1.40

Dirk Kessler

Cuvée Vindriacum

75 cl

€ 15.69

S2.10

Melsheimer

Reiler Mullay-hofberg Riesling

75 cl

€ 14.87

S2.20

Melsheimer

Rurale

75 cl

€ 14.87

Bestellen

Bestellen is mogelijk per fles.
Bij afname van tenminste 6 flessen
champagne* ontvangt u 5% korting.
Afhalen en bezorging

In de stad Utrecht worden champagnes gratis
bezorgd. Buiten Utrecht bezorgen we in
overleg, afhankelijk van de grootte van de
bestelling en de afstand.
Accessoires en maatwerk
Op zoek naar een leuke geschenkverpakking,
of een aanvulling met bijv. champagneglazen?
Neem contact op voor de mogelijkheden. We
denken graag met u mee.

*Alleen bij 75 cl flessen, bij demi-bouteilles en sekt is deze korting helaas
niet mogelijk. Vervalt bij gebruik eindejaarsaanbieding.

Proeverijen en events
Bruisende activiteiten
Meer Bubbels is ook beschikbaar voor proeverijen en events. Om Successen te vieren of als bijzondere invulling
van een personeelsuitje of vrijdagmiddagborrel. De DIY proeverij is daarbij een eenvoudige en leuke invulling:
een box met 6 champagnes en proefinformatie om de hele proeverij zelf te organiseren.
Proeverijen
Proeverijen worden verzorgd op een locatie naar wens. Tijdens de proeverij nemen we je mee in de wereld van
champagne en leer je bubbels te proeven en beschrijven. Je proeft vier of zes verschillende champagnes met
desgewenst bijpassende hapjes.
De aanbevolen groepsgrootte voor de proeverijen is 6-9 personen en de proeverij duurt ongeveer 2 uur.
Prijzen:
6 Champagnes
6 champagnes & bijpassende hapjes
4 Champagnes
4 champagnes & bijpassende hapjes
6 Sekts
Doe het zelf proeverij
Maatwerk:
Reiskosten buiten Utrecht

€200,€250,€142,50
€175,€175,€169,99 (incl. verzending)
Op aanvraag
€0,19 p/km

