BUBBELS
KUNNEN
ALTIJD
EN
OVERAL
DE CHAMPAGNEFONTEIN
EEN BRUISEND SPEKTAKEL

De champagnetoren is geschikt voor kleine en grote feesten; op een bruiloft, receptie,
personeelsfeest en/of verjaardag. De champagnefontein wordt door Nicole gebouwd
en met uiterste precisie neergezet en gevuld met de door jou gekozen bubbels uit
het assortiment van Aprazivel of naar eigen keuze (kurkengeld). De champagnetoren
wordt dus gebouwd met echt glaswerk, mooie coupes. De glazen worden één voor
één op elkaar gestapeld. Kortom het is een echte klassieke toren en geen kant en
klaar plastic toren waar je zelf de glazen in moet zetten.
Het vullen van de champagnetoren wordt extra spectaculair gemaakt doordat Nicole
de eerste fles sabreert met een unieke sabel uit Frankrijk. Waarna (eventuele) ‘special
guests’ ook mogen sabreren!
Bruisend vult de champagnetoren zich met de heerlijke en feestelijke bubbels. Na het
vullen van de glazen deelt Nicole natuurlijk de eerste glazen uit en volgt het proostmoment met alle gasten.
Hieronder zie je de meest gangbare afmetingen voor een champagnetoren.
Interesse voor een nog grotere toren? Neem gerust contact met ons op.
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Planas Albareda Cava Brut 		
€ 34
Deze cava met een tweede gisting op de fles heeft een lichte strogele kleur met
helder groene reflecties. Verfijnde en elegante bubbels. Aroma’s van fruit met op de
achtergrond tonen van noten en geroosterd brood. In de mond vinden we citrusfruit
met een vleugje groen fruit gevolgd door een prettig rijke en lange afdronk.
De verfijnde bubbel maakt deze cava geschikt voor feestelijke gelegenheden maar
ook zeker bij verschillende gerechten als een elegante mousserende wijn.
Clouds MMC 				
€ 45
Clouds MMC is de mousserende wijn van Clouds Estate. Waarbij de afkorting MMC
staat voor Méthode Cap Classique. De bubbel is op dezelfde wijze gemaakt als een
Champagne, in dit geval van 100% chardonnay. Bijzonder aan het wijnhuis is dat het
Nederlandse eigenaren heeft. Paul en Jolanda hebben hun Zuid-Afrikaanse droom die
zij al jaren hadden waargemaakt. Clouds Estate is mede door de inzet van die twee
een bekende naam geworden in Nederland.
Duval-Leroy				€ 65
Duval-Leroy is een in 1859 opgericht champagnehuis. Het zelfstandige bedrijf is in
Vertus in de Côte des Blancs gevestigd. Daar groeit vooral de chardonnay en deze
druif speelt dan ook een belangrijke rol in de productie van de champagnes van
Duval-Leroy dat als een “chardonnayhuis” kan worden getypeerd.
Kurkengeld					€ 25
Wanneer je graag de mousserende wijn zelf wil inkopen, geen enkel probleem
ik reken in dat geval het zogenaamde kurkengeld per fles.
Inclusief
•
Opbouw en afbouw
•
Sabreershow
•
Uitschenken van de bubbels
•
Uitdelen van de eerste glazen
•
Speciale tafel
•
Glazen, ijs en koelers
•
Minimale afname is 9 flessen bubbels (= 35 gevulde glazen)
Keuze bubbels zie hierboven
Exclusief
•
Exclusief eventuele reis- en parkeerkosten (0,23 per km vanaf Eindhoven)
•
BTW
Door haar interesse en genoten opleiding aan de wijnacademie heeft Nicole door
meerdere prachtige wijngebieden mogen reizen. Inspirerende ontmoetingen met
kleinschalige, zelfstandige en gepassioneerde wijnboeren heeft haar geleerd om deze
prachtige producten technisch te proeven en te selecteren om ze daarna met trots en
een goed verhaal aan jullie te kunnen presenteren.

BUBBELING AROUND THE WORLD
EEN BRUISENDE PROEF EXPERIENCE

Voor een gezelschap van max. 10 personen (grotere groepen op aanvraag)
Sabreren en proeven van 8 verschillende bubbels
Prijs: 375,00 (excl eventuele reis- en parkeerkosten)
De proeverij duurt ongeveer 2 uur
Locatie Koetshuis (Aprazivel) of op verzoek een eigen locatie

“MET DEZE PROEVERIJ PROEF EN LEER JE WAT MOUSSERENDE WIJNEN ALLEMAAL TE BIEDEN HEBBEN AAN VERSCHILLENDE STIJLEN EN SMAKEN”.
“TIJDENS DE PROEVERIJ WORDEN SMAAKFORMULIEREN UITGEDEELD EN DE
BUBBELS WORDEN MET VEEL ENTHOUSIASME TOEGELICHT”.

