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Champagne Bar-Cave

La Cave aux Bulles aan het woord
Beste Levensgenieters,
In al de drukte vliegen we er effen tussendoor met de winter-editie
van onze nieuwsbrief.
Het LCaB – Team wenst u en uw geliefden een voorspoedig en
sprankelend nieuwjaar !! Mogen al uw wensen in vervulling gaan…
Mogen we tevens van harte hopen dat 2018 een uitstekend
champagnejaar mag worden !
Voor sommige kleinere champagneboeren staat het ‘water’ aan hun
lippen. Veel reservewijnen zijn opgebruikt door de povere druivenoogsten van de jaren 2016 en 2017.
Vorst en ‘late’ regenval hebben veel
‘roet’ in de champagne gegooid !

Voorjaar 2018
Maar laat ons positief wezen !
Opening winkel
Antwerpen

Zolang er mensen zijn die het beste van zichzelf geven – met
eerbied voor de natuur en het product - om druivensap in
champagne om te toveren, blijven wij genieten van deze
godendrank. Mag ik daarom een warme oproep doen om bij elke
slok champagne die we in 2018 nemen even stil te staan bij het
wonder in ons glas.

Van glazen gesproken…
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Wist je dat champagneglazen NOOIT in de
afwasmachine of in ruim sop gewassen mogen
worden.
Wat doe je dan best wel ?
Je glazen enkele minuten laten weken in warm
zuiver water. Daarna al wrijvend goed proper
maken. Laten uitlekken en afdrogen. Om al het
water uit de punt van het tulipglas te krijgen,
kan je best met het glas een paar keer
schudden. Opnieuw de binnenkant goed
drogen.

De winter is in ‘t land

…

December, januari en februari zijn de feestmaanden - lees
champagnemaanden - bij uitstek !
Kerstmis, nieuwjaar, Valentijn en carnaval, prachtige momenten om de
donkere, druilerige dagen op te vrolijken.
Genieten van een glaasje bubbels vóór de open haard, starend naar de
knipperende lichtjes in de kerstboom en je afvragend wat er in de kerstpakjes
zit…
Ook La Cave aux Bulles doet zeer graag mee aan de pakjes-gekte !
We stelden voor jullie een 5-tal ‘valisetjes’ samen. Elk valisetje bevat 3
verschillende flesjes champagne van 0.375l met een verscheidenheid aan
smaken en aroma’s.
Deze valisetjes zullen weldra op onze website te bewonderen zijn !

Pagina 3 van 6

Titel nieuwsbrief

1. Vve Fourny Pûre : voor de “die-hard” chardonnayliefhebber
Cuvée Blanc de Blancs 1e Cru
Cuvée Blanc de Blancs 1e Cru Nature
Cuvée Rosé Brut 1° Cru
2. Vve Fourny : voor de chardonnayliefhebbers
Cuvée Blanc de Blancs 1e Cru
Cuvée Grande Reserve 1e Cru
Cuvée Rosé Brut 1e Cru
3. Variety : voor personen die hun persoonlijke smaak nog willen ontdekken.
Herbert Beaufort :
Les Facettes 1e Cru
Veuve Fourny et Fils : Grande Réserve 1° Cru
Bouché Père et Fils : Cuvée Réservée
4. ‘M’ : niet de ‘M’ uit de James-Bond films maar de ‘M’ van Pinot Meunier
Bouché Père et Fils : Cuvée Réservée
Néret-Vély :
Blanc de Noirs
Charpentier J. :
Tradition
5. 3 Cépages : ontdek de smaken van de 3 hoofddruiven uit de Champagnestreek .
Herbert Beaufort :
Cuvée Yllen Grand Cru
Veuve Fourny et Fils : Blanc de Blancs 1e Cru
Charpentier J. :
Tradition

Ben je alleenstaande of je partner lust geen champagne, wat natuurlijk altijd
mogelijk is ☹, of je wil champagne ontdekken of … dan zijn deze pakketjes de
ideale oplossing. Om je een idee te geven : uit elk flesje kan je ongeveer 3
tulipglazen schenken, net genoeg om je avond te vullen of ook als een ideaal
slaapmutsje.
Het LCaB-Team staat natuurlijk ook altijd paraat om je te begeleiden in je
persoonlijke keuze. Vragen ? Stel ze gerust…

Nieuwtjes
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➢ Carole van het Champagnehuis Néret-Vély heeft sinds ons bezoek in
oktober niet stilgezeten.
In onze extra herfst-editie brachten we je reeds een primeur, de 3
nieuwste champagnes:
La Fûtée : een Blanc de Blancs (100 % Chardonnay)
Les Echalas : een Blanc de Noirs ( 100% Pinot Meunier)
Les Echalas Rosé : eveneens 100% Pinot Meunier, une création
de papa Néret.
Het zijn gelimiteerde flessen met gelimiteerde, genummerde capsules
die ondertussen al een waardebepaling zouden hebben gekregen.
La Fûtée : 2000 flessen met quote capsule=5
Les Echalas : 3900 flessen met quote capsule=4
Les Echalas Rosé: 600 flessen met quote capsule=6
Maar het stopt niet !!!
Voor de feestdagen en zeker de dagen erna hebben zij een leuk
concept uitgewerkt : indien je de 3 verschillende (La Fûtée, Les Echalas
& Les Echalas Rosé) flessen aankoopt, krijg je naast de genummerde
capsules op de flessen zelf, bijkomend 3 Strass capsules met elk een
waarde van 50 punten.
Vanaf 21 januari 2018 is dit pakket ook bij La Cave aux Bulles te
verkrijgen aan de prijs van 149,00 €.

➢ Eveneens vanaf 21 januari 2018 te verkrijgen : de Brut Référence van
het Champagnehuis Etienne Oudart in demie (0,375l) uitvoering.
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Titel nieuwsbrief
➢ We willen toch nog even terugkomen op het
event van de 7 geslachten van Leuven.
Zoals met tromgeroffel in onze herfsteditie aangekondigd
werden op zaterdag 4 november 2017 Ridder Verrusalem en
Ridder van Calsteren zeer hartelijk onthaald op het stadhuis
van Leuven. Het verhaal rond de 7 geslachten van Leuven
werd onder grote belangstelling verder gezet !

Nazaten van Ridder Verrusalem waren echter niet aanwezig omdat dit geslacht
reeds in de 14de E uitgestorven is. Daarentegen waren de nakomelingen van Ridder
van Calsteren nombreux en zeer nadrukkelijk op het appèl. De vlag met het
wapenschild werd onmiddellijk opgehangen. Na de uiteenzetting van Marika, de
stadsarchivaris en mezelf nam Paul Vancalster , de stamoudste van de familie, vol
overtuiging het woord. De familie Vancalsteren is zeer actief bezig : zij komen
regelmatig samen, hebben eigen T-Shirts, pins,…
A family, very much alive !!!
Info & foto’s : https://lacaveauxbulles.com/nl/events/de-7-geslachten-van-leuven-episode-2#gallery

Er is nog steeds Archiefchampagne van
Calsteren en Verrusalem beschikbaar
aan 32,50 € per fles.
Daarenboven loopt er een leuke actie : bij
aankoop van de 3 verschillende
Archiefchampagnes
Van
Rode,
Verrusalem & van Calsteren krijg je 2,50€
korting. Een origineel geschenk. Ook
voor de capsulesverzamelaars een uniek
hebbeding.

Met een drukke periode achter de rug is onze website een beetje in de tijd blijven
stilstaan. Echter de komende dagen zullen jullie het één en ander zien veranderen. Een
nieuwe collectie juweeltjes zal te bewonderen zijn en de valisetjes krijgen eveneens een
gezicht…
Volg het zeker mee op !!!

Komende events voor voorjaar 2018
Adres
Papenstraat 21
3350 Neerlinter
TELEFOON:
0491 34 21 56
E-MAIL:
info@lacaveauxbulles.be

Op zondag 11 februari zijn we er terug met
ons eerste event van 2018:
Champagne BAR CAVE

Onze winkel in Antwerpen krijgt stilaan
gestalte…

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.lacaveauxbulles.be

We zijn fier jullie te mogen aankondigen
dat we in het voorjaar van 2018 een
plechtige opening voorzien.
Wanneer … is nog top secret maar we
houden jullie zeker op de hoogte.
Volg het via Facebook !!

Dan rest ons nog jullie allen een super
bubbeljaar 2018 te wensen !!
Geniet van de lekkere champagnes maar ook
van elkaar !!
Sprankelende
groeten ….
Het LAcB team

