Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Taittinger
Brut Réserve

Pommery
Brut Royal

Delhaize
Osseghemstraat 53, 1080 Brussel
02 412 21 11
www.delhaize.be

Diverse verkooppunten

oog : helder, diep goudgeel
neus : expressief en verfijnd, met rijpe
gele vruchten, brioche en boter
smaak : verfijnd, complex en krachtig,
met veel frisheid; heel droog; zeer
lange, krachtige afdronk

oog : helder, bleek goudgeel
neus : frisfruitig, met vooral
rijpe appel, citrus en een vleugje
mineraliteit
smaak : aangenaam en fris, met
een evenwichtige zuurstructuur,
goed droog; middellange, mineralige
afdronk

Champagne

EINDSCORE

Champagne

€ 31,99

90

Veuve Clicquot Brut

EINDSCORE

86

€ 30,00

Veuve Durand
Réserve Brut

Champagne

Champagne

Aldi
Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere
053 82 72 86
www.aldi.com

Diverse verkooppunten

oog : helder, bleek goudgeel
neus : delicaat en fruitig, met
rijpe witte vruchten en een fijne
citrustoets
smaak : aangenaam en fris, met een
citrusfrisse zuurstructuur, goed
droog; middellange, mineralige
afdronk

oog : helder, bleek goudgeel
neus : zeer floraal en fruitig, met
gekonfijte witte vruchten en een
rokerige toets
smaak : aangenaam en fris, met
een verfijnde fruitigheid en een
citrusfrisse zuurstructuur, goed
droog; lange, mineralige afdronk

EINDSCORE

Beste koop

84

€ 33,50
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

82

€ 12,99

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Veuve Deloynes
Brut Tradition

Schorpion
Zwart Brut

Cora
Zoning Industriel, 4e rue 20,
6040 Jumet
071 25 88 88
www.cora.be

www.belgianwines.com
Kapelstraat 3, 9120 Melsele
03 755 87 55
www.belgianwines.com

oog : helder, bleek goudgeel
neus : eerder discreet, met rijp wit
fruit en een vleugje citrus
smaak : aangenaam en fris, met een
evenwichtige zuurstructuur, goed
droog; middellange, fruitige afdronk

oog : helder, diep goudgeel
neus : expressief en verfijnd, gekonfijt
geel fruit, brioche en een fijne
honingtoets
smaak : expressief en verfijnd,
rijpe gele vruchten, verfijnde
zuurstructuur, goed droog; lange,
frisse afdronk

Champagne

EINDSCORE

Mousserende kwaliteitswijn

€ 12,99

81

EINDSCORE

79

Ferriol Brut Reserva

Raphaël Villard Brut

Carrefour Belgium
Olympiadelaan 20, 1140 Brussel
0800 910 11
www.carrefour.eu

Carrefour Belgium
Olympiadelaan 20, 1140 Brussel
0800 910 11
www.carrefour.eu

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief, met rijpe appel en
een geroosterde toets
smaak : fris en fruitig, met een
evenwichtige zuurstructuur, niet
al te droog; middellange, lichtzoete
afdronk

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief en verfijnd, met rijp
geel fruit een fijne briochetoets en
een vleugje citrus
smaak : frisfruitig en pittig, met een
citrusfrisse zuurstructuur, goed
droog; lange, fruitige afdronk

Cava

EINDSCORE

Beste koop

78

€ 19,50

Champagne

€ 7,49
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

78

€ 12,99

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Louis Delder Brut

Moët & Chandon
Impérial Brut

Champagne

Champagne

Delhaize
Osseghemstraat 53, 1080 Brussel
02 412 21 11
www.delhaize.be

Diverse verkooppunten

oog : helder, bleek groengeel
neus : eerder discreet, met wat rijp
geel fruit en een rokerige toets
smaak : aangenaam, fris en fruitig,
met een evenwichtige zuurstructuur,
niet te droog; middellange, mineralige
afdronk

EINDSCORE

78

oog : helder, bleek goudgeel
neus : eerder discreet, wat rijpe appel,
citrus en een florale toets
smaak : expressief en verfijnd,
vooral rijpe appel, een evenwichtige
zuurstructuur; middellange,
frisfruitige afdronk

€ 12,49

EINDSCORE

78

Piper-Heidsieck
Brut

Ruffus
Cuvée Seigneur Brut

Diverse verkooppunten

www.belgianwines.com
Kapelstraat 3, 9120 Melsele
03 755 87 55
www.belgianwines.com

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief en fruitig, met een
fijne geroosterde toets
smaak : verfijnd en aangenaam en
frisfruitig, met een evenwichtige
zuurstructuur, goed droog;
middellange, fruitige afdronk

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief, verfijnde fruitigheid,
met wat geroosterde toetsen en een
vleugje citrus
smaak : aangenaam fris en fruitig,
met een citrusfrisse zuurstructuur,
goed droog; middellange, frisfruitige
afdronk

Champagne

EINDSCORE

Beste koop

78

€ 30,50

Vin mousseux de qualité

€ 26,30
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

78

€ 14,90

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

G.H. Mumm Brut
Cordon Rouge

Wolfberger
Prestige Brut

Diverse verkooppunten

Colruyt
Steenweg naar Edingen 196,
1500 Halle
02 360 10 40
www.colruyt.be

Champagne

Crémant d’Alsace

oog : helder, bleek goudgeel
neus : eerder discreet, met vooral rijp
wit fruit en een vleugje citrus
smaak : frisfruitige aanzet,
evenwichtige zuurstructuur, niet echt
droog; middellange afdronk met een
zoeterige toets

EINDSCORE

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief, rijp wit fruit en een
vleugje bloesem
smaak : aangenaam en fris, met een
discrete zuurstructuur, goed droog;
middellange, fruitige afdronk

€ 31,00

78

Pol Gardere

EINDSCORE

78

€ 8,99

Jacob’s Creek Blanc
de Blancs Brut Cuvée

Champagne

South Eastern Australia

Colruyt
Steenweg naar Edingen 196,
1500 Halle
02 360 10 40
www.colruyt.be

Colruyt
Steenweg naar Edingen 196,
1500 Halle
02 360 10 40
www.colruyt.be

oog : helder, diep goudgeel
neus : eerder discreet, rijpe witte
vruchten en een florale toets
smaak : aangenaam fris en fruitig, met
een frisse zuurstructuur, niet al te
droog; middellange, fruitige afdronk

EINDSCORE

Beste koop

77

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief en fruitig, met een
fijne geroosterde toets
smaak : verfijnd en aangenaam en
frisfruitig, met een evenwichtige
zuurstructuur, nogal droog;
middellange, fruitige afdronk

€ 12,49
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

77

€ 8,99

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Comte de Brismand
Brut Réserve

Chevalier Brut

Lidl
Guldensporenpark 90, 9820
Merelbeke
09 243 74 00
www.lidl.be

Delhaize
Osseghemstraat 53, 1080 Brussel
02 412 21 11
www.delhaize.be

Crémant de Bourgogne

Champagne

oog : helder, diep goudgeel
neus : expressief en verfijnd, gekonfijt
geel fruit, brioche en een fijne
honingtoets
smaak : expressief, frisfruitig,
met rijpe gele vruchten, verfijnde
zuurstructuur, goed droog;
middellange, fruitige afdronk

oog : helder, diep goudgeel
neus : eerder discreet, rijpe gele
vruchten en een zuiveltoets
smaak : aangenaam fris en fruitig,
met een evenwichtige zuurstructuur,
niet echt droog; middellange, fruitige
afdronk

EINDSCORE

€ 12,99

76

EINDSCORE

76

Bernard-Massard
Cuvée de L’Écusson
Brut

Meerdael
Chardonnay Brut

Cora
Zoning Industriel, 4e rue 20, 6040
Jumet
071 25 88 88
www.cora.be

www.belgianwines.com
Kapelstraat 3, 9120 Melsele
03 755 87 55
www.belgianwines.com

oog : helder, bleek goudgeel
neus : fruitig, met wat appel en
abrikoos en een florale toets
smaak : aangenaam en fris, met een
evenwichtige zuurstructuur, redelijk
droog; middellange, fruitige afdronk

oog : helder, diep goudgeel
neus : eerder discreet, met rijpe appel
en een vleugje citrus
smaak : aangenaam en fris, met een
evenwichtige zuurstructuur, goed
droog; middellange, fruitige afdronk

€ 9,59

Mousserende kwaliteitswijn

Vin mousseux de qualité

EINDSCORE

Beste koop

75

€ 11,99
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

75

€ 15,50

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Barza Brut

Rivani Conegliano
Valdobbiadene
Extra brut

Cava

Prosecco Superiore
Colruyt
Steenweg naar Edingen 196, 1500
Halle
02 360 10 40
www.colruyt.be

Carrefour Belgium
Olympiadelaan 20, 1140 Brussel
0800 910 11
www.carrefour.eu

oog : helder, bleek geelgroen
neus : zeer floraal en fruitig, met rijpe
peer
smaak : aangenaam, fruitig en floraal,
evenwichtige zuurstructuur, wat
mollig, niet echt droog; middellange,
fruitige afdronk met een bittertje

oog : helder, bleek geelgroen
neus : zeer floraal en fruitig, met
vooral rijpe peer
smaak : aangenaam en fruitig, floraal,
met een evenwichtige zuurstructuur,
niet echt droog; middellange, fruitige
afdronk

EINDSCORE

€ 8,49

73

EINDSCORE

73

Groot Geluk
Brut nature

Codorníu Gran Plus
Ultra Brut

Delhaize
Osseghemstraat 53, 1080 Brussel
02 412 21 11
www.delhaize.be

Delhaize
Osseghemstraat 53, 1080 Brussel
02 412 21 11
www.delhaize.be

oog : helder, bleek goudgeel
neus : zeer floraal en fruitig, met rijpe
witte vruchten
smaak : aangenaam en fris, met een
evenwichtige zuurstructuur, droog;
middellange, fruitige afdronk met een
citrustoets

oog : helder, bleek goudgeel
neus : expressief, rijp wit fruit en een
vleugje bloesem
smaak : aangenaam en fris, met een
discrete zuurstructuur, goed droog;
middellange, fruitige afdronk

Méthode Cap Classique

EINDSCORE

Beste koop

73

€ 8,49

Cava Reserva

€ 9,19
Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

70

€ 12,49

Champagne en schuimwijn - december 2011 (prijzen genoteerd op 27/10/2011)

Mas Macià Brut

Laurent-Perrier
Brut

Cava

Champagne

Spar Retail
Industrielaan 23, 1740 Ternat
02 583 11 11
www.sparretail.be

Diverse verkooppunten

oog : helder, bleek goudgeel
neus : discreet, met wat rijp wit fruit
op de achtergrond
smaak : discreet, met wat fruitige
accenten, onevenwichtige
zuurstructuur, niet droog; korte, nogal
kleverige afdronk

EINDSCORE

Beste koop

69

oog : helder, bleek goudgeel
neus : wat muf, rijpe witte vruchten,
wat citrus en een vegetale toets
smaak : aangenaam en fris, met
een discrete zuurstructuur en wat
vegetale accenten, goed droog; licht
bittertje in de afdronk

€ 7,09

Beste uit de test

Gebruik voor commerciële doeleinden strikt verboden

EINDSCORE

©

67

€ 30,00

