
NYTÅRSKASSEN 2018

Generelt eksperimenterer vi meget med champagne og mad, det er en af 
vores visioner med Champagneshoppen, at champagne er vin og kan bruges 

til meget andet end aperitif. Så nytårskassen her var en oplagt ide.

ET PAR TIPS

Servér champagne køligt ca. 6-8 grader. Champagnen varmer hurtigt lidt op i 
glasset og flere duft- og smagsindtryk dukker op.

Åben flasken forsigtigt ved at dreje flasken rundt ikke proppen  (efter du har 
fjernet stålwireren) - jo mindre lyd jo bedre. Så holder du på boblerne.
Men giv den da gas med en sabel kl. 24 hvis du har lyst, det er festligt!

Hvis du gerne vil have den fulde oplevelse af smag og duft, så brug tulipanglas, 
brede glas der buer ind øverst gør aromaerne bedst. Brug hellere hvid-eller 

rødvinsglas end de klassiske champagneflutes. Fordelen ved flutes er kun at de 
kan holde længe på boblerne og præsente dem flot.

Skyl dine glas i varmt vand hvis de har været vasket med sulfo, sæbe slår 
boblerne ihjel.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Ditte og Jørgen

Champagneshoppen



CHAMPAGNE NR. 1
CHAMPAGNE ARNAUD MOREAU

ARRAKIS BRUT ZÉRO GRAND CRU

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

70% Pinot Noir / 30% Chardonnay
Grand Cru fra landsbyen Bouzy
Prestige Cuvée
Brut Zéro (Ingen dosage)

Duften er sødlig og indbydende, modne 
røde bær med et hint af gær i baggrun-
den.
Insisterende bobler der fylder hele mun-
den.

Citrusnoter i smagen. Meget balanceret 
champagne.

Lang eftersmag, tør med let bitterhed og 
en anelse umodne pærer.

SERVERING

Vi foreslår at servere den her champag-
ne som aftenens første, når alle smags-
løg er intakt.
I princippet kunne du sagtens serve-
re den til mad også, den har så meget 
karakter at den sagtens kan bære noget 
smag og fedme.

Snacks der kunne serveres til:
- Saltmandler og Nocellara oliven
- Rugbrødschips med vagttelæg og
 trøffelmayo
- Svampecrostini
- Blinis med kaviar eller andet rogn
- Røget laks på små toast/rugbrøds  
 chips



CHAMPAGNE NR. 2
CHAMPAGNE BONNET-PONSON

LES VIGNES DIEU 2008

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

100% Chardonnay
Enkeltmarksvin, 80 år gamle stokke
Vintage 2008
Brut ( Dosage 8 g/l)

Tør duft med citron-toner, lidt æble/pæ-
reduft og toner af gær og ristet brød.

Sprød smag med lime, syrlige madæb-
ler, mandarin og eksotiske lyse frugter.

Champagnen har en utrolig lang ef-
tersmag, hvor citrustonerne går igen.

Vinen kan sagtens tåle at ligge 5-10 år, 
men er også rigtig god nu.

SERVERING

Det er i høj grad en madchampagne 
som er virkelig god  til skaldyr eller hvid 
fisk, så oplagt til forretten.

Dampet torsk eller lyssej med safran 
sauce kunne være et bud.

Hummer vil klart også være et hit.



CHAMPAGNE NR. 3
CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE MOUZON

GRAND BOUQUIN GRAND CRU

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

70 % Pinot Noir / 30 % Chardonnay
Grand Cru fra landsbyen Verzenay
Brut (Dosage 6 g/l)
100% cuvée (første presning)

Flot vinøs duft med lidt akacie, lidt sød-
me - pære og grønne jordbær.

Smagen er klassisk champagne, med en 
behagelig syre. De kraftigste smagsno-
ter er pære, lyse frugter og abrikos.

Dejlig lang eftersmag hvor de især lyse 
frugter dominerer, sammen med abrikos 
og pære. 
Rugbrødsnoter dukker frem i både 
duften og smagen, efterhånden som 
champagnens temperatur stiger.

SERVERING

I virkeligheden en meget allround cham-
pagne du kunne servere både som ape-
ritif og til mad. Vi foreslår lyst kød, gerne 
en fløderet. Svampe er oplagt til mange 
champagner, det fungerer bare godt 
med gær/rugbrødsmagen i vinen.

Så vores bud til nytårshovedretten er:
Kalvemørbrad med svampesauce.

Tilbehør kunne være en gratineret kar-
toffel/rodfrugtsmos.

Stort set alle typer svampe fungerer 
godt; kantareller, portabello, østershatte, 
markchampignon...



CHAMPAGNE NR. 4
CHAMPAGNE ALEXANDRE FILAINE

CUVÉE DMY

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

50% Pinot Noir / 30% Chardonnay /
20% Pinot Meunier
Ingen malolaktisk gæring
Extra Brut (Dosage 5 g/l)

Duften minder i starten lidt om rødvin, 
med mørke noter og bær. Man finder 
også hurtigt lidt blomster i duften, rosen-
blade og grønne æbler.
Champagnen er fed og cremet i mun-
den, meget vinøs og kompleks
Den har en masse behagelige små livli-
ge bobler.
Lang spændende eftersmag og må ger-
ne varme list op i glasset (8-10 grader er 
perfekt)

SERVERING

Madforslagene er mange, det er en så 
kraftfuld champagne at den kan spille 
op mod meget, fx Trøffelrisotto, Pasta 
Carbonara. Kalvekød osv.
Men prøv at servere den sammen med 
den nord-franske ost; 
Chaource
(Som også kan erstattes af Brie)
Serveret med grove kiks.

Er du ikke til ost, så spring over til desser-
ten og gem flasken til efter middagen. 
Kan jo altid serveres med lidt snacks.
Sidder i længe med hovedretten kan 
den også prøves til mørbraden.

Læs anmeldelse på
madsvin.com



CHAMPAGNE NR. 5
CHAMPAGNE ARNAUD MOREAU

ROSÉ GRAND CRU

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

70% Pinot Noir / 30% Chardonnay
Rosé d’assemblage (10% Bouzy Rouge)
Brut (Dosage 9,5 g/l)

Næsen fyldes af duften af røde bær, 
især jordbær.

I smagen er champagnen mere af-
dæmpet, men de røde bær er der sta-
dig, nu ledsaget af en rar syre der given 
champagnen en god balance, og giver 
en lyst til et glas mere – en meget bru-
gervenlig champagne.

SERVERING

Dessert og champagne kan være tricky 
når man ikke er til de søde champagner.
Og det er vi ikke i Champagneshoppen.
Men et par ting fungerer, og vores valg 
er faldet på chokolade og brut rosé.
Syrligheden fra den frugtige champag-
ne er god til mørk chokolade tilsat lidt 
fedme. Jo mørkere chokolade jo bedre 
match til champagnen.

Så forslaget er:
Gateau Marcel
(Chokolademousse toppet med mere 
chokolademousse)
Kan serveres pyntet med lidt friske bær.
Evt. lidt crunch fra krystalliseret chokola-
de drysset på toppen.



CHAMPAGNE NR. 6
CHAMPAGNE BONNET-PONSON

EXTRA BRUT

CHAMPAGNESHOPPEN.COM

OM CHAMPAGNEN

35% Pinot Noir / 35% Pinot Meunier /
30% Chardonnay
Extra Brut (Dosage 3-6 g/l)

Duften af gær, grønne æbler, skovbund 
og en anelse marcipan. Hvis man lader 
temperaturen stige lidt, dukker der toner 
frem af ristet rugbrød.
Champagnen har en masse livlige bob-
ler. Den er meget tør uden at være sur 
og en ganske let bitterhed fra faglagrin-
gen. Den har en flot balance med smag 
af knap modne æbler, og rugbrøds-/
gærnoterne går igen i smagen.

Vandt sidste år prisen som årets publi-
kumsfavorit på madsvin.com

SERVERING

Champagnen her bruger vi ofte til ape-
ritif, men den er også god til østers, skal-
dyr og hvid fisk. Den er bare god...

I nytårskassen har vi valgt at bruge den 
til flasken du skåler i til midnat!

MEN, serveres der kransekage, så hold 
dig fra champagne og server noget sø-
dere der passer til. Fx en semi seco cava.

Så kan du tilgengæld servere vores Extra 
Brut til hotdogs til natmad, du vil blive 
overrasket over hvor godt det er!

GODT NYTÅR.


