
CHAMPAGNE ACTIE
2022

Vanwege het succes in 2021 herhalen we de Champagne actie! Deze
start op 2 oktober 2022. 

Dit jaar kunt u een digitaal bestelformulier invullen, waarmee wij hopen
het bestellen laagdrempeliger en gemakkelijker te maken. Afspraken

voor afhalen of bezorgen maken we net als vorig jaar in overleg.
Datzelfde geldt voor bestellingen voor relatiegeschenken. In een

persoonlijk gesprek bespreken we graag alle wensen en mogelijkheden.
Anders dan vorig jaar hebben we op dit moment een voorraadje van de

diverse Champagnes. Dus als de flessen van vorig jaar op zijn, u
binnenkort een feestje geeft of op zoek bent naar een betekenisvol

cadeau, schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan
per mail naar info@hiddehelpt.org of door het digitale bestelformulier

in te vullen:
 

https://forms.gle/NRivorkuKhgfWqx27
 

WELKE CHAMPAGNES BIEDEN WE DIT JAAR AAN? 

Er wordt zo veel lekkers gemaakt, dat wij u graag wat uitgebreider kennis laten maken met dit
ambachtelijke product. In elke fles van de 5 Champagnes die wij selecteerden proeft u de liefde van de
wijnmaker voor zijn druiven terug! Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende, bedrijven,
druivensoorten en smaken.

DRIANT-
VALENTIN BRUT
L'HARMONIE

DELOUVIN
BAGNOST
TRADITION BRUT

DRIANT-
VALENTIN
DOSAGE ZERO

De familie maakt al generaties
lang een zeer gebalanceerde
Champagne, goud van kleur
en met een kleine bubbel. De
Champagne past goed bij
zowel hartige als zoete
gerechten. De afdronk zal u
versteld doen staan. 

Een volle champagne waarin je
het terroir en de passie van de
wijnmaker proeft. Geen suiker
toegevoegd. 

De wijnstokken staan aan de
noordkant van de Vallée de la
Marne. Hier is het koeler en de
grond is kalkrijk. De Champagne
heeft hierdoor een frisse,
fruitige smaak. U proeft de
mineralen uit het terroir. Een
bijzonder goed apéritief!

G. TRIBAUT
BLANC DE NOIRS

Dit bedrijf is gevestigd in
Hautvillers, geboortedorp van
Dom Perignon. Stevige, volle
champagne met onderliggende
frisheid. Mix tussen aroma’s
van gekonfijt en vers fruit, met
lange, smaakvolle afdronk.
100% Pinot Noir

G. TRIBAUT 
ROSE DE RESERVE

Fruitige, lichte rosé champagne.
Perfect als (zomers) aperitief,
voor bij zalm, wit vlees of een
dessert met rood fruit.
80% Chardonnay, 20% Pinot
Noir


