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MEER BUBBELS

December: de feestmaand waarin we terugblikken op successen en dankbaarheid tonen aan

Meer Bubbels is specialist in mousserende wijn.

diegenen met wie we die bereikt hebben. Een smaakvol en persoonlijk geselecteerd cadeau zet dat

We werken met kleine producenten,

kracht bij.

familiebedrijven van wie we de wijnen uniek

Het assortiment van Meer Bubbels en Hidden Wines bestaat uit bijzondere (mousserende) wijnen van
kleine wijnmakers: familiebedrijven die vol passie hun producten maken. De wijnen zijn persoonlijk
geselecteerd op smaak, kwaliteit en karakter en uniek in Nederland. In onze brochure presenteren we
de makers en treft u het volledige assortiment. U selecteert eenvoudig uw flessen naar keuze,
vanzelfsprekend denken we ook graag mee in een gepersonaliseerd aanbod.

of exclusief in Nederland importeren. Alle
wijnen zijn persoonlijk geselecteerd op smaak,
kwaliteit en karakter en vanuit de directe
samenwerking kennen we de passie van de
families en de verhalen achter de wijn.

Levering binnen 25km van ons vestigingsadres is inbegrepen, evenals toevoeging van een (door u
aangeleverde) generieke boodschap bij verzending. Tevens hebben we diverse opties om uw flesje in
stijl cadeau te geven: zie daartoe pagina 34.
Voor vragen en advies kunt u ons bereiken op onderstaande gegevens.

HIDDEN WINES

Op een bruisende maand,
Maarten van den Akker
Eigenaar Meer Bubbels & Hidden Wines

Hidden Wines is een handelsnaam van Meer
Bubbels. In onze zoektocht naar de mooiste

CONTACT

mousserende wijn ontmoeten regelmatig
Riesenberg 60, 3453PG De Meern

gepassioneerde wijnmakers die met een

06-42313369

eigen filosofie heerlijke wijnen maken. Om ook

maarten@meerbubbels.nl

deze wijnen een podium te geven is Hidden

www.meerbubbels.nl

Wines in het leven geroepen: onontdekte

KVK 65819713 | BTW: NL001910208B93

parels een podium geven.

De lekkerste bubbels, rechtstreeks van kleine makers

De makers & assortiment mousserende wijnen

HERVÉ MATHELIN
Frankrijk - Champagne
Troissy

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 Meunier geeft de
jonge wijnen veel karakter mee.
De champagne van Hervé Mathelin is in
Nederland midden en noord Nederland
alleen via Meer Bubbels verkrijgbaar.

C HAM P A GNE H E R VE MATHEL IN
BRUT PREMIERE

BRUT ROSE

Onze allemansvriend: een blanc de noirs met 80% Meunier,
20% Pinot Noir. De 18 maanden rijping sur lie houden hem
toegankelijk en fruitig, met duidelijke tonen van aardbei en
framboos. Geschikt voor elk moment.

Zomerse rosé van de familie Mathelin. De assemblage bevat
60% Chardonnay, 20% Pinot Noir en 20% Meunier en is
gevinifieerd met 10-13% rode Meunier. 15-24 Maanden rijping
zorgt voor een jonge en fruitige champagne met framboos,
zwarte kersen, wilde aardbei en een delicaat citroen aroma.

Ook verkrijgbaar in demi-bouteille

DEMI-SEC

CU VÉ E AM PLE

Demi-sec variant van de premiere. Assemblage van 80%
Pinot Noir en 20% Meunier maar een hogere dosage dan de
Brut. Het resultaat is een zoete champagne die het erg goed
doet bij desserts met rood fruit.

Blanc de noir rosé van Meunier. Geproduceerd met
schilweking, wat een totaal andere champagne geeft dan
de brut rosé. Een mooie donkere kleur, een bak rood fruit,
maar ook wat lichte tannines. Zeer geschikt om culinair in te
zetten..

Ook verkrijgbaar in demi-bouteille

BRUT RESERVE

CU VÉ E E XALT ANT E

Traditionele assemblage in gelijke delen. Met slechts 3 jaar
rijping relatief jong voor een réserve, wat een een heel eigen
karakter geeft. Begint fris en wordt gedurende de dronk
volwassen met tonen van abrikoos, perzik, munt en wat hout.

Elegante prestige met 50% Pinot Noir, 40% Meunier en 10%
chardonnay. Krachtig en harmonieus met fruitige en ook licht
geroosterde aroma’s en een hint van amandel en chocola.

Ook verkrijgbaar in demi-bouteille

MONDET
Frankrijk - Champagne
Cormoyeux

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
bestiert 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. Diverse wijngaarden zitten in het
proces voor de HVE certificering
De champagnes van Mondet zijn stuk
voor stuk rijk van smaak met
nootachtige tonen.
Mondet wordt exclusief door Meer
Bubbels geïmporteerd.

CH AM P A GNE M ONDET
BRUT RÉSERVE

B R U T I NT E NS E

Fijne réserve met een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding.
65% Meunier, 20% Pinot Noir en 15% Chardonnay met
minimaal 4 jaar sur lie rijping maakt een warme en
toegankelijke champagne met nootachtige aroma’s en een
ronde afdronk.

Assemblage van 80% Meunier en 20% Chardonnay uit 2016
met tenminste 3 jaar rijping sur lie. De champagne maakt zijn
naam waar: Vol en bruisend, een breed palet een smaken,
van citrus en druif tot abrikoos en pruim, gevolgd door een
stevige afdronk. Culinaire wijn: past o.a. bij klein gevogelte,
eendenleverpaté en pure chocolade.

Ook verkrijgbaar in demi-bouteille en magnum.

FÛT DE CHÊNE

B U T T E D E C H E NE S

Mooie prestige van wijnen uit 2014, '15 en '16, gerijpt op
nieuwe houten vaten. De assemblage bevat 40%
Chardonnay, 30% Meunier en 30% Pinot Noir. Het resultaat
mag er zijn: zwaar, complex en toch heerlijk en verfrissende
bubbel. Heerlijk als aperitief voor de gevorderde
champagnedrinker of naast een hoofdgerecht met wit vlees
of lauwwarm gerookte zalm.

Monocepage van de heuvel "Butte de Chênes"). De druiven
(50% Chardonnay en gelijke delen Pinot noir/Meunier) staan
hier hele dagen in de zon, resulterend in een aromatische
complexiteit van het sap die de makers nog elk jaar verrast.
De champagne heeft een fijne mineraliteit en aroma's van
zwart en rood fruit, warme appel, peer, kersen, citrusschil en
een hint kaneel

B O C H E T - L E M O I NE
Frankrijk - Champagne
Cormoyeux

Schuin tegenover Mondet ligt BochetLemoine. Wederom een vierdegeneratie maison. waar Jacky en
Valérie Bochet met hun zoon Pierre de
traditie voortzetten. Rondom Cormoyeux
en Faverolles-et-Coëmy bezit de familie
8,5 hectare grond waar ze een mooie
reeks wijnen mee produceren in een
duidelijke stijl, waarbij we elk bezoek
opnieuw verrast zijn door de kwaliteit
van de (nieuwe) creaties.
Mondet wordt exclusief door Meer
Bubbels geïmporteerd.

C HAM P A GNE BO CHE T L EMOINE
B R U T NAT U R E

BDN

Mooie, droge champagne van Meunier (50%), Pinot Noir
(30%) en Chardonnay (20%). De zero-dosage brengt de
druiven volledig tot hun recht in de karakteristieke stijl van het
huis: droog en aards. Minimaal 40 maanden sur lie, gevolgd
door 6 maanden rust in de kelders.

Gebalanceerde en warme blanc de noir (100% Pinot Noir),
uitgebracht in 2020. Productie met Solerasysteem en 24
maanden sur lie. Ondanks de korte rijping is de champagne
warm, romig en zacht met rood fruit en zuren van kersen

BRUT ROSÉ

CU VÉ E " LE S G R IM PR E S"

Fruitige tonen van zacht rood fruit terwijl de wijn het
specifieke karakter van Bochet-Lemoine meekrijgt en
daarmee ver weg blijft van standaard rosé. De assemblage
bevat 65% Meunier, 25% Pinot Noir en 10% Chardonnay, is
gevinifieerd met 15% Meunier en heeft 30 maanden sur lie
gelegen.

Complexe blanc-de-blancs van één wijngaard met stokken
uit 1955. Wordt alleen in goede jaren geproduceerd en is
daarmee elke jaargang uniek. 100% Chardonnay en 48
maanden sur lie resulteert in smaken als karamel, gebak en
tropisch fruit.

BRUT RÉSERVE
Deze réserve van Bochet-Lemoine biedt fruitige aroma’s van
citrus en peer maar ook warme smaken als honing en de
typische ondertoon van het huis. De assemblage kent
dezelfde verhouding als de nature met ook minimaal 40
maanden sur lie. Het verschil betreft, naast dosage, dat de
basiswijnen 2 maanden langer gerijpt zijn en 2 maanden
langer rusten tussen degorgement en verkoop.

CHAM P A GNE YV ES RUFFIN
Frankrijk - Champagne
Avenay Val d'Or

Champagne Yves Ruffin is een klein huis
in Avenay Val d’ Or, ten noordoosten
van Reims. Op 3 hectare Premier Cru
wijngaarden staat 60% Pinot Noir en 40%
Chardonnay aangeplant. In 1971 begon
Yves Ruffin met biologische wijnteelt,
toen nog tegen de trend in. Ze zijn dan
ook al enige jaren Ecocert en Biodyvin
gecertificeerd.
Momenteel staat Sylvie Ruffin aan het
roer. Sylvie is de weduwe van Thierry, de
zoon van Yves Ruffin. Sinds 2008
“bewaakt ze het fort” en hanteert ze de
zorgvuldig ontwikkelde werkwijze van
Thierry. Dit totdat haar zoons zouden
besluiten het maison over te nemen:
met jongste zoon Antonin gaat dit in
2022 dan eindelijk gebeuren… Een
bijzonder verhaal bij bijzondere
champagnes. Exclusief geïmporteerd
door Meer Bubbels

CHAM P A GNE Y VE S RUFFIN
BRUT PREMIER CRU
Mooie biologische champagne van 50% Chardonnay en 50%
Pinot Noir. Vrij laag qua dosage en daarmee komen de
smaken goed tot hun recht; rijpe appel, patisserie en citrus,
sappig en elegant. Door Perswijn beoordeeld met 15 punten.

C UVÉ E T HIE R R Y R UFFIN
Mooie assemblage (80% chardonnay/20% Pinot Noir) van
de Premier Cru wijngaarden van Yves Ruffin. De
champagne is een ode aan Thierry Ruffin, de zoon van
Yves. Zijn visie op champagne tref je terug in deze bubbel:
vintage 2006 met een lage dosage en rijping sur lie op
eikenhout. Aroma’s van mandarijn, vruchtengebakjes,
groene appel, laurier en naarmate de tijd verstrijkt ook
gedroogde sinaasappelschil. Brioche in de afdronk.

EXTRA-BRUT
Deze biologische premier cru champagne is een assemblage
van gelijke delen chardonnay en Pinot Noir, met
houtopvoeding (acacia) en 7 jaar rijping op de gistcellen.
Het resultaat is een heerlijke champagne die door de lage
dosage (extra brut) alle aroma’s mooi de ruimte geeft.

MILLESIME 2013
Unieke millesime van Yves Ruffin. De basiswijn uit het mooie
oogstjaar 2013 heeft 84 maanden rijping gehad: 1 jaar op
houten vaten en 7 jaar in sur lie op fles. Zonder dosage, dus
een specifieke weergave van terroir en jaar. Het resultaat is in
zeer droge en gebalanceerde wijn.

NB; uitlopend, nog slechts enkele flessen beschikbaar

CHAM P A GNE B RETON FIL S
Frankrijk - Champagne
Congy

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.

CHAM P A GNE BR E T ON FIL S
B R U T T R AD I T I O N
Tradition van de drie bekende champagnedruiven in gelijke
delen en 3 jaar rijping sur lie. Vol en bruisend met mooie zuren
van groene appel, grapefruit en limoen, lichte aroma’s van
bloemen, en vruchtenmoes.
Ook verkrijgbaar in demi-bouteille

B R U T G R AND E R E S E R V E
Blanc-de-blancs en vijf jaar gerijpt: vol en romig van smaak
met gebak en gedroogde vijgen. In de recente jaargang
komen de citrustonen van de chardonnay duidelijker naar
voren.

MILLESIME 2005
Mooie Millesimé uit 2005. Meer dan een tiental jaar gerijpt,
wat resulteert in een volle champagne met tonen van
brioche en gist maar ook de frisheid van groene appel.
Slechts enkele flessen beschikbaar: betreft de laatste (ook bij
de maker zelf) van deze Millesimé.

CHAM P A GNE PIERRE MIGNON
Frankrijk - Champagne
Le Breuil

In Le Breuil, in de Vallée de la Marne, tref
je ook het maison van Pierre Mignon.
Pierre, Yveline en hun kinderen Céline en
Jean-Charles zijn zijn de huidige makers
in een lange lijn van wijnmakers. De 16
hectare wijngaarden liggen verspreid
over de gehele champagne, inclusief
het grand cru gebied. Vanuit het brede
gamma hebben wij 3 mooie bubbels
geselecteerd: de vrolijke en heerlijke
Feminity, de pure blanc des blancs en
de unieke millesime rosé uit 2009

C HA M P A GNE P I E R R E MIGNON
C U V E E FEMI N I T Y
Leuke eye-catcher die ook nog eens heerlijk smaakt. De
assemblage bevat 55% Meunier, 35% Chardonnay en 10%
Pinot Noir en is 3-4 jaar gerijpt. De champagne heeft een
volle body en is aromatisch, fruitig (peer) en een tikje
nootachtig. Hint van brioche.

B L ANC D E S B L ANC S
Complex, romig, citrus en gerijpt fruit. Deze 100% chardonnay
van grand cru wijngaarden toont de klasse van het huis.
Delicaat en romig met aroma's van appel, bloemen, en
gerijpt fruit

CUVEE DE MADAME
Een mooie millesime rosé van het jaar 2009. De 9 jaar sur lie
heeft gezorgd voor een volle maar ook harmonieuze en frisse
bubbel, met tonen van rood fruit en peperkoek. De
assemblage bevat 55% Chardonnay, 30% Meunier en 15%
Pinot Noir.

MELSHEIMER RIESLING
Duitsland - Moezel
Reil am Mosel

Melsheimer Riesling is een biologisch en
biodynamisch gecertificeerd wijnhuis uit
Reil an der Mosel, volledig
gespecialiseerd in Riesling. Op enkele
van de mooiste hellingen aan de
moezel maakt Thorsten Melsheimer,
vijfde generatie wijnmaker, een breed
pallet aan wijnen. Niet alleen heeft hij
een duidelijk visie op hoe hij zijn druiven
cultiveert (met o.a. een brede
biodiversiteit en geiten in de
wijngaarden) en wijnen maakt
(spontane gisting, eiken vaten), hij is ook
nog eens niet vies van een experiment
op zijn tijd. Hierdoor brengt hij
regelmatig nieuwe wijnen uit,
waaronder zelfs wijnen die “per
ongeluk” zo ontstaan zijn maar te goed
waren om niet op de markt te brengen.

SE KT M ANUF AKTUR DIRK KESSL ER
Duitsland - Moezel
Wintrich

Sektmanufaktur Dirk Kessler is de enige
van onze eigen 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 wordt exclusief door
Meer Bubbels geïmporteerd.

SE KT
Melsheimer
RURALE (PET-NAT)

REILER-MULLAY HOFBERG (SEKT)

De nog gistende wijn wordt op fles gegoten met zo’n 20 gram restzoet en gist
door op de afgesloten fles. Op deze manier ontstaat een natuurlijke mouse;
petillant naturel. In de neus appelcider, gist en mos, gevolgd door smaken als
appel, sinaasappelschil en abrikoos. Goed aan de zuren, maar heeft ook wat
gist. Heeft een delicate bubbel, mooie complexiteit en is erg verrassend!

Met de beste druiven van de Reiler Mullay-Hofberg maakt de familie
Melsheimer deze topsekt. 100% Riesling met aroma’s van circus, gist,
steenfruit, wat stalaroma’s en een mooie mineraliteit. Heerlijke,
harmonieuze sekt met een fijne complexiteit.

Dirk Kessler
RIESLING TROCKEN

ROTLING

Een sekt zoals we hem kennen: lekker zoet, maar niet té. Tegelijkertijd proef je
de riesling goed terug, met wat mooie zuren. Een leuke bubbel voor een
warme dag of als vrolijk aperitief! 100% Riesling (2018) met 22 gram restsuiker,

Een rosé van de Duitse druiven Dornfelder en Rivaner. Toegankelijk en
mooi in balans. Begint wat droog op de tong, daarna komt het zoete
en aromatische van rood fruit boven.

W E IS S B U R G UN D ER T R O C K EN

CU V ÉE BAR R IQUE R OUG E

Erg lekkere sekt van de Pinot Blanc. 3 jaar sur lie en een dosage op 19 gram
restsuiker. Romig en zacht met tonen van peer, kruimige appel, amandel en
honing.

Een rode bubbel van de Dornfelder. De basiswijn is op medium
getoast barrique gerijpt voor de methode traditionelle. Het resultaat is
verrassend met aroma’s van een zware, complexe rode wijn, gevolgd
door een frivool mondgevoel en mooi rood en zwart fruit.

MAS DE LA BASSEROLA
Spanje - cava

Mas de la Basserola is de naam van de
boerderij van de familie Vives, gelegen
in Pla de Manlleu. Dit dorpje, op
500-560m hoogte op het gelijknamige
plateau in de Penedés is omringd door
wijngaarden, waarvan de familie 6
hectare zelf bezit en een aantal
wijngaarden van andere bewoners
cultiveert. Ze werken vanuit de filosofie
om authentieke wijnen te produceren,
die de essentie van de lokale druiven,
het terroir en microklimaat maximaal tot
uitdrukking brengen. Derhalve staan op
de eigen wijngaarden vooral Parellada
en Macabeo aangeplant, werken ze
biologisch en wordt handmatig
geoogst.
Mas de la Basserola wordt exclusief door
Meer Bubbels geïmporteerd.

CA VA M AS DE LA BASSEROL A
BRUT
Fruitige cava la guarda met Macabeo en Parallada van
oude wijnstokken. De wijn rijpt 9 maanden door op fles, wat
hem een voller karakter geeft dan gangbaar in deze
categorie. De lage dosage (6,5 gr) zorgt voor een goede
weergave van de druiven, met smaken als peer, kweepeer
en wat mineraliteit.

B R U T NAT U R E
Droog en romig met smaken van perzik, (kruimige) appel,
steenfruit, amandel en gist. De druiven komen van oude
stokken, worden handmatig geoogst en koud geperst. Door
geen suikers toe te voegen is er alle ruimte om het terroir en
de gebruikte druiven (Parellada/Macabeo) te ontdekken.

B R U T NAT U R E S E L E C C I O
De "selectie" voor deze cava bestaat uit twee delen:
natuurlijke selectie aan de wijnstok door late pluk van de
druiven (Macabeo, Parellade & Chardonnay) en gebruik van
de beste sappen bij de persing. Met minimaal 23 maanden
sur lie en geen dosage is het resultaat erg mooi: een stevige
cava met smaken van groene appel en kiwi tot amandel en
autolytische tonen.

PATRICK SIMCIC WINES
Slovenië - Brda
Biljana

In 2018 besluit Patrick Simcic het
wijndomein, dat zijn grootouders 45 jaar
eerder zijn gestart, verder te
ontwikkelen. Dit doet hij niet alleen met
veel passie, maar ook met een
duidelijke visie op hoe druiven te
ontwikkelen op de specifieke bodem.
De druiven worden handmatig
gecultiveerd en geoogst. Bij het
wijnmaken past hij vervolgens diverse
technieken toe, van diverse duren van
schilweking tot inerte vergisting op o.a.
beton, met als doel fruitige wijnen te
creëren die stuk voor stuk een eigen
karakter hebben en aanmoedigen om
nog een glas te drinken.
Meer Bubbels is exclusief importeur van
Patrick Simcic Wines.

SANTA SOFIA
Italië - divers

Santa Sofia is een wat groter wijnhuis dat
actief is sinds 1811. Het bevindt zich in
San Pietro In Cariano, een dorpje boven
Verona. Dit dorp ligt midden in de
Valpolicella, het huis heeft zijn focus dan
ook steeds meer daar naartoe verlegd.
Ze bieden wijnen aan onder de DOC en
DOCg van Valpolicella, maar ook
kleinere oorsprongsbenamingen uit de
regio. Het is dus weliswaar geen kleine,
eigenzinnige wijnmaker, maar de
kwaliteit die ze maken liegt er niet om.
Wij bieden momenteel twee wijnen van
deze maker aan, i.s.m. andere importeur

PROSECCO EN SPUMANTE
Prosecco
ANTICHELLO EXTRA DRY (DOC)

I GIULLARI DELLA CORTE EXTRA DRY (DOC)

Met Glera druiven van geselecteerde wijngaarden in de Treviso een typische,
maar kwalitatieve prosecco van Santa Sofia. In de neus bloemen en fruit,
harmonieus van smaak met peer, appel en een lichte kruidigheid. fijne
mousse en afdronk.

Mooie expressie van de Glera: lichtvoetig en harmonieus met appel,
stro en peer. Toegankelijk en tegelijkertijd een niveau boven de
gemiddelde prosecco. Geschikt als aperitief maar zeker ook bij
antipasti en eenvoudige vis- en pastagerechten.

Spumante & Moscato
PAVLINA PENINA
Elegante mousserende wijn uit Brda. De cuvee van 80% Chardonnay en
20% Rebula is geproduceerd volgens de methode traditionele met 2 jaar
rijping sur lie. In de neus peer, groene appel, steenfruit en zilt. In de mond
proef je groene appel(schil), grapefruit, peer, perzik en ananas. Leuke
weergave van Sloveense bubbels!

S A N TA S O F I A B R UT
Karaktervolle spumante uit Veneto. Geproduceerd op methode charmat,
met 6 maanden rijping op de gistcellen. Desondanks is deze Spumante vol
van karakter. Drinkt soepel door, maar heeft ook een mooie body met tonen
van amandel en gist.

B AL B I S O P R ANI O R O D I C O R T E M O S C AT O
Zoete spumante uit Piemonte met een breed en gebalanceerd
smaakpalet aan zoet fruit, zoals mandarijn, lychee, zoet steenfruit,
rijpe mango, abrikozenjam. Ideaal voor de zoetekauw en naast een
zoet dessert of gebak. Daarnaast geschikt voor cocktails en wat ons
betreft met wat ijsklontjes in de zon.

BRUIS & KETEL
Nederland
Utrecht

Bruis en Ketel is een micro-makerij van
mousserende vruchtenwijn. Begonnen
vanuit hun kelder in Utrecht zijn Lennart
en Luis gegroeid in het ontwikkelen van
vruchtenwijn o.b.v. een variant op de
methode traditionelle. Ze
experimenteren volop met nieuwe
smaken en hanteren de filosofie
"respectvolle rebellie": met respect
richting de kennis en kunde van de
wijnwereld proberen ze met lef en
innovatie een nieuw smaakpalet in te
brengen.

MOUSSERENDE VRUCHTENWIJN

GEMBUICIUS

ROOS

De eerste bubbel van Utrechtse bodem. Het betreft hier een mousserende
vruchtenwijn o.b.v. Citroen, gember en kruidnagel. Geproduceerd volgens
de methode traditionelle, maar dan in een Utrechtse “cave”. Verrassend
aperitief!

De tweede vruchtenwijn van Bruis & Ketel, o.b.v. rozenwater,
granaatappel en rode peper. Geproduceerd volgens de methode
traditionelle, malolactische fermentatie en 3 maanden gerijpt. Zacht en
zoet met een pittige afdronk.

PRIJSLIJST - CHAMPAGNES
Art. no.
C1.10
C1.11
C1.20
C1.31
C1.40
C1.50
C1.60
C1.61
C2.10
C2.11
C2.20
C2.30
C3.10
C3.11
C3.12
C3.20
C3.30

Huis
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Hervé Mathelin
Breton Fils
Breton Fils
Breton Fils
Breton Fils
Mondet
Mondet
Mondet
Mondet
Mondet

Wijn
Cuvée Premiere
Cuvée Premiere 37,5 cl
Cuvée Exaltante
Cuvée Réserve 37,5 cl
Cuvée Rosé
Ample
Demi Sec
Demi Sec 37,5 cl
Brut Tradition
Brut Tradition 37,5 cl
Grande Reserve
Millesime 2005
Brut Reserve
Brut Reserve 37,5 cl
Brut Reserve 150cl
Brut fût Chêne
Brut Intense

Prijs
€ 20,65
€ 12,39
€ 25,61
€ 13,21
€ 23,96
€ 30,57
€ 20,65
€ 12,39
€ 21,90
€ 13,84
€ 28,92
€ 35,12
€ 22,73
€ 14,46
€ 53,71
€ 27,26
€ 28,92

C3.40
C4.10
C4.20
C4.30

Mondet
Bochet-Lemoine
Bochet-Lemoine
Bochet-Lemoine

Butte de Chenes
Nature
Cuvée "les Grimprés"
Rosé

€ 38,83
€ 23,55
€ 32,22
€ 23,13

C4.40

Bochet-Lemoine

BDN

€ 28,92

C4.50

Bochet-Lemoine

Brut Réserve

€ 23,54

C5.10

Pierre Mignon

Cuvée Féminity

€ 30,99

C5.30

Pierre Mignon

Blanc de Blancs

€ 30,99

C5.40

Pierre Mignon

Annee de Madame Rosé

€ 33,87

C7.10

Yves Ruffin

Brut

€ 30,99

C7.20

Yves Ruffin

Extra Brut

€ 35,12

C7.30

Yves Ruffin

Cuvée Thierry Ruffin

€ 45,45

C7.40

Yves Ruffin

Brut Nature Millesime 2013

€ 66,11

NOTAB ENE:
• Prijzen zijn excl. BTW, incl franco levering binnen 25
km van ons vestigingsadres.
• Andere wijnen van deze huizen kunnen in overleg
geïmporteerd worden
• Druk- en zetfouten voorbehouden

PRIJSLIJST - ANDERE BUBBELS
Sekt
Art. no.
S1.10
S1.20
S1.30
S1.50
S2.10
S2.20

Huis
Dirk Kessler
Dirk Kessler
Dirk Kessler
Dirk Kessler
Melsheimer
Melsheimer

Wijn
Riesling Trocken
Rotling
Cuvée Barrique Rouge
Weissburgunder
Reiler Mullay-hofberg Riesling
Rurale

Prijs
€ 11,53
€ 11,53
€ 18,14
€ 12,81
€ 16,11
€ 15,29

Huis
Mas de la Basserola
Mas de la Basserola
Mas de la Basserola

Wijn
Brut
Brut Nature
Brut Nature Selecció

Prijs
€ 10,74
€ 11,98
€ 16,12

Wijn
Brut Spumante
Extra Dry
Prosecco
Moscato
Pavline Penina

Prijs
€ 11,56
€ 9,05
€ 9,91
€ 9,05
€ 15,66

Wijn
Gembruicius
Roos

Prijs
€ 14,84
€ 16,49

Cava
Art. no.
Ca1.10
Ca1.20
Ca1.30

Prosecco & Spumante
Art. no.
P1.10
P2.10
P3.10
P4.10
W1.70

Huis
Santa Sofia
I giullari della Corte
Antichello
Balbi Soprani
Patrick Simcic

Mousserende vruchtenwijn
Art. no.
F1.10
F1.20

Huis
Bruis & Ketel
Bruis & Ketel

Wijnen die het ontdekken waard zijn!

Assortiment wijnen

P ATRI C K SI MÇ I C W I NES
REBUL A:

C A B E R N E T S A U V I G N O N:

Een Rebula met karakter! Waar Rebula vaak herkenbare,
fruitige wijnen biedt, heeft Patrick door zijn maceratie met
een deel van de schillen extra smaken weten toe te voegen.
Mooie zomerse wijn met tonen van rozemarijn, kruiden en
munt.

Een fruitige cabernet sauvignon van Patrick Simcic met een
medium structuur en lange afdronk. In de neus rode kers,
bramen leer en wat stal, in de mond aangevuld met zwarte
kers, gestoofd rood fruit, bosbes en wat vanille. Lekker bij een
stevige pasta zoals lasagne.

I D EJA :

SO P HI A

Chardonnay staat erom bekend dat die het terroir en en de
wijnmaaktechnieken perfect in zich opneemt. Zo ook deze
assemblage van Chardonnay (60%) en Pinot Blanc (40%) die
de kenmerken van Brda goed terug laten komen. Aroma’s
van witte perzik en een volle intense smaak.

Rijpe cuvee van 70% Merlot en 30% Cabernet Sauvignon met
tonen van chocolade, tabak en koffie. Intense afdronk met
zachte tannines.
Nb: de wijn is vernoemd naar zijn grootmoeder

SAUV I GNO NASSE :
Door de extra rijpe druiven binnen een kort tijdsbestek te
plukken ontstaan er mooie amandeltonen vanuit de Tokaj.
Deze ruik en proef je dan ook terug, net als ananas, hooi,
perzik, abrikoos, banaan, pinda en gras.Tegelijkertijd komt de
mineraliteit uit de bodem terug en heeft Patrick het geheel
tot een volle smaakvolle wijn gemaakt.

MO JA (O RANGE)
De Moja (Sloveens voor “mijn”) is dé trots van Patrick Simcic.
De Sloveens Rebula met zijn volledige visie op wat je met
een druif kan doen. Druiven die erg laat (in oktober) geplukt
worden, lange maceratie op de beton en 6-maal daags
mening om het schuilcontact te motiveren. De druiven
worden daarna niet geperst: alleen het sap van de eerste
maceratie wordt gebruikt voor de wijn.
Het resultaat is een culinaire orange wine met aroma’s van
mandarijn, hazelnoot en gekookte appel, gevolgd door
ananas, mango, honing en bijenwas in de mond. De wijn
heeft een zachte afdronk met kruiden en gekarameliseerde
appel.

MAS D E L A BASSERO L A
L 'ESSENC I A
Frisse witte wijn van Macabeo, Parellada en Garnacha,
aangeplant op ruim 500 meter hoogte. De druiven rijpen
langzaam, worden handmatig geplukt en koel geperst met
als resultaat bloemige aroma’s en smaken van wit fruit en
citrusvruchten.

L 'O RI G EN
De langzaam gerijpte druiven rusten na een korte schilweking
en vergisting 5 maanden op RVS en rijpen daarna 3
maanden door op fles. Het resultaat is wijn met zwoel rood
fruit, zwarte peper en leer in de neus, een rond mondgevoel
en smaken van bramen en bosvruchten, drop, laurier,
zoethout en meer.

MEL SHEI MER RI ESL I NG
HAND WERK
Toegankelijke "instapper" in de lijn. In de neus aroma’s van hooi, appel en
peer en In de mond meloen, kiwi, gras, schil van groene appel, amandel en
gist. Daarbij een klein tikje petrol en citrus in de afdronk, naast het
kenmerkende zoetje van riesling. Mooi harmonieus dankzij de rijping op hout.

V AD E RETRO ( V I N NATUREL )
Melsheimer laat zijn wijnen graag hun gang gaan om zo tot het pure resultaat
van druif en terroir te komen. Zo ook met deze Vade Retro, een Vin Naturel
van de Riesling druif. Ongefilterd, zonder toevoegingen zoals zwavel mag het
druivensap zich ontwikkelen wat resulteert in een pure vorm van Riesling.

MO L UN:

O R A N G E ( O R A N G E)

De wijn is ter ere van 900 jaar wijnhistorie op de Reiler-Mullay Hofberg
geproduceerd en is dan ook een volledige weergave van het terroir. Droog
met frisse aroma’s van limoenschil en zilt. Hoge zuren worden ondersteunt
met smaken van limoen, kiwi, groene appel en een fijne mineraliteit. De 2020
is nog vrij jong, flesrijping is mogelijk.

De hype van het moment: orange wine! Deze witte wijn is geproduceerd op
de methode van rode wijn, wat betekent dat er vergisting op schil heeft
plaatsgevonden. Dit resulteert in een oranje kleur en aanwezig tannines. De
wijn is daarmee zeker geen borrelwijn maar des te meer geschikt voor
foodpairing.

B ER G R ET T UN G

L ENTUM

20 jaar terug besloot een groep wijnmakers de handen ineen te slaan en
steile hellingen, welke moeilijk bewerkbaar leken, opnieuw te cultiveren.Het
resultaat mag er zijn, getuige deze Bergrettung 2020. Mineraal, kiwi, citroen,
appelschil, bloemen en strakdroog: een heerlijke wijn!

De lentum is de trots van het huis. De druiven worden op lage temperatuur
geplukt en spontane vergist. Deze vergisting wordt op oude houten 1000l
vaten maar 42 maanden doorgezet. Het resultaat is bijzonder: in de neus en
afdronk smaken als amandel, honing en gedroogde citroenschil, terwijl de
smaken uitzonderlijk fris blijven. Mooi culinair glas.

KABINETT

SP ÄTL ESE

Zowel verfrissend als lichtzoet. De stijl kabinett is mooi uitgewerkt met een
breed pallet aan smaken, vol mondgevoel en een fijne balans. Je ruikt
meloen, perzik en peer en in de mond volgt wat mineraliteit, amandel/
marsepein en een tikje petroleum. Duidelijke, maar niet overheersende
suikers, wat hem geschikt maakt van terraswijn tot foodpairing.

Hele fijne wijn van laat geplukte druiven. Mooie zoetheid, volle body en
laag alcoholpercentage. Fruitig karakter met citrus, mango, ananas en
sappige gele appel, terwijl de gedroogde citroenschil, natte steen,
mineraliteit en wat honing voor de aanvullende complexiteit zorgen. Erg
mooi in balans en een mooie begeleider bij gerechten.

RI ESL I NG V ERSTÄRKT
Een wijn als deze zul je niet snel treffen: een versterkte Riesling. Met een
lichte verhoging van het alcoholpercentage naar 17% blijven het karakter
van de Riesling qua mineraliteit, zuren en fruit aanwezig, terwijl het
alcohol- en suikerpercentage de wijn richting port schuiven. Een
verrassend alternatief voor port of sherry!

SANTA SO F I A
SO AV E

BARDOL INO DOC CL ASSICO

Gebalanceerde en fijne soave. Fris van smaak met fruittonen
zoals sinaasappelschil, perzik, meloen, grapefruit en
citroenrasp, maar ook acacia, lelie, steranijs en limoncello.
Tevens natuurlijk de typische minerailteit en natte steen die
soave kan hebben.

Mooie lichtrode wijn met aroma’s van rode en zwarte
kers, aalbes, framboos, maar ook zoethout en leer. De
wijn blijft echter slank van volume, maar met fijne
tannines en een sappige, lange afdronk.
Heerlijk met vette vis of lichte vleesgerechten.

P RI JSL I JST W I JNEN
NOTABENE:

Art. no.
W1.10
W1.20
W1.30
W1.40
W1.50
W1.60
W2.10
W2.20
W2.30
W2.40
W2.50
W2.60
W2.70
W2.80
W2.90
W4.10
W4.20
W3.10
W3.20

Huis
Patrick Simcic
Patrick Simcic
Patrick Simcic
Patrick Simcic
Patrick Simcic
Patrick Simcic
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Melsheimer
Mas de la Basserola
Mas de la Basserola
Santa Sofia
Santa Sofia

Wijn
Rebula
Sauvignonasse
Ideja
Cabernet Sauvignon
Sophia
Moja
Handwerk
Bergrettung
Molun
Vade Retro
Orange
Spatlese
Kabinett
Riesling verstarkt
Lentum
Vi Blanc L'Essencia
Vi Negre L'Origen
Soave
Bardolino

Prijs
€ 9,50
€ 9,50
€ 9,50
€ 10,70
€ 15,49
€ 21,90
€ 10,70
€ 16,94
€ 16,94
€ 19,79
€ 21,90
€ 17,97
€ 12,36
€ 30,99
€ 21,90
€ 9,50
€ 10,74
€ 9,05
€ 9,05

• Prijzen zijn excl. BTW, incl franco levering
binnen 25 km van ons vestigingsadres.
• Andere wijnen van deze huizen kunnen in
overleg geïmporteerd worden
• Druk- en zetfouten voorbehouden

OPTIES
Cadeauverpakkingen
GESCHENKVERPAKKING - €2,07 P/S

Zwarte geschenkbox geschikt voor 1 fles. Bedrukt met
glinsterende inkt, tekst "champagne"

Verzending
LEVERING OP KANTOOR
De door uw bestelde flessen worden gratis op kantoor geleverd binnen
25km van de Meern. Daarbuiten in overleg
VERZENDING - €9,50 P/S
We verzenden de flessen graag voor u naar uw relaties of medewerkers.
Verzending vindt plaats met DPD.

C A D EA UT A S J E - €1 , 2 4 P / S
Zwarte glanzend cadeautasje van karton met kunststof
hengsel. Geschikt voor 1 fles.

Personalisatie (bij verzending)
UW EIGEN KAART (PERSOONLIJK) - €0,75 P/S
Wij kunnen voor elke ontvanger een, door u aangeleverde
gepersonaliseerde kaart toevoegen.

MEER BUBBELS TASJE - €2,07
Kunststof shopper met ludieke quote. 5 varianten, zie
ook rechtsonder

KAART MEER BUBBELS (GENERIEK) - €0,80 P/S
Onze befaamde Meer Bubbels kaart met ludieke quote,
voorzien van een label met uw tekst aan de achterzijde.
KAART MEER BUBBELS (PERSOONLIJK) - €1,45 P/S
Onze befaamde Meer Bubbels kaart met ludieke quote,
voorzien van een label met uw gepersonaliseerde tekst
aan de achterzijde.

MAATWERK
Vanzelfsprekend kunnen we uw flesjes ook in wijnkisten en 2- of 3 fles
verpakkingen leveren, evenals met (bedrukte) wijnkoelers. Hiervoor werken
we samen met enkele partners: informeer naar de mogelijkheden

IETS HEEL ANDERS?
Unlock the Bottle
Meer Bubbels is één van de initiatiefnemers van Unlock the Bottle: bedenker en
maker van escapegames met een drank als integraal onderdeel van de
spelervaring.
De combinatie van uitdagende puzzels, verrassende attributen en de
kwalitatieve drank(en) maken het een unieke beleving voor een breed publiek.
De inhoud van de spellen wordt bij kleine producenten gemaakt waarna de
boxen handmatig zijn geassembleerd: dit tezamen geeft het spel een extra
dimensie. Inmiddels hebben dan ook al meer dan 10.000 spelers één van de
spellen gespeeld met een gemiddelde waardering van 4,4/5.
In tegenstelling tot een escaperoom speel je Unlock the Bottle op een locatie
naar eigen wens: thuis, op kantoor of in het park. Het enige wat de spelers zelf
nodig hebben zijn de glazen. Dit maakt het dan ook een uniek geschenk voor
relaties of medewerkers!
Momenteel in het assortiment:
• De Verloren Wijn
• Het Bier Mysterie
• Het Limonade Experiment
• The Lost Wine
Meer informatie vind je op www.unlockthebottle.nl
We kunnen de spelboxen zowel los als i.c.m. onze wijnen aanbieden: neem
contact op voor een persoonlijk aanbod.

