Feestelijke drankjes op basis van champagne
met veel alcohol
met matig alcohol
met weinig alcohol

15-35 %
9-15%
3-9%

Veel alcohol
Drankjes met veel alcohol zijn eigenlijk niet geschikt als feestdrank, als je tenminste een groot
deel van het feest bewust wilt meemaken. Toch een paar voorbeelden
1.

Bellini Martini
+/- 26% alcohol
50 cl wodka
l perziklikeur
scheutje champagne

2.

Long Tall Sally
+/- 23% alcohol
20 cl Cognac
l Galliano
20 cl droge Vermouth
20 cl Manderijnlikeur
Scheutje champagne

Matig alcohol
Drankjes met matig alcohol (vergelijkbaar met wijn) zijn natuurlijk beter geschikt om wat
langer mee te kunnen feesten
Champagne + scheutje likeur
1.
Kir Royal
perziklikeur
sinaasappellikeur
triple sec
blue curacao
cointreau
groene creme de menthe
2.

blue lagoon
orange fizz
serpentine

een meer bijzonder drankje in deze klasse is van Duitse origine:
40 ml advokaat
20 ml grenadine
40 ml sekt

Champagne met wijn
witte wijn (1:1)
eventueel extra een scheutje likeur:
witte wijn + bessenlikeur
carozza
rode wijn (1:1)
rode wijn + creme de cassis
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Champagne met bier
stout bier (1 deel bier, 3 delen champ.)
Bellevue extra kriekenbier (ook 1:3)
pilsener (3:1) + scheutje (aarbei)siroop
witbier (2:1) + scheutje likeur

Black Velvet

Weinig alcohol
Champagne met siroop
vlierbessensiroop
Champagne met (water)ijs
gemaakt van verdunde siroop
gemaakt van bevroren vruchtensap

Hugo
Spoom

Feestelijke drankjes op basis van wijn
Rode wijn
Tinto de Verano
50% rode wijn
50% 7up + spa rood (of citroenlimonade)
Calemocho
50 % rode wijn
50% cola
Witte wijn
Bianco de Verano
50% witte wijn
50% 7up + spa rood (of citoenlimonade)
Atijdens de presentatie hebben we niet alleen de bovenomschreven combinatie van
champagne met Bellevue Kriek geproefd maar ook een wat complexer drankje namelijk:
Cuvee Schroijen
2 flessen witte wijn
1 fles droge sherry
2,5 dl cointreau (1/3 fles)
IJsblokjes
2 flesjes tonic (0,5 l)
Dit bovenstaande recept is aangepast op grond van het commentaar tijdens de proeverij
Bij een geslaagd feest hoort ook koffie, ofwel aan het begin dan wel bij het afscheid.
Ook hier weer de mogelijk om de gewone koffie op een feestelijker niveau te brengen
koffie met likeur
eigengemaakte notenlikeur
commerciele koffielikeur
cognac
koffie Napoleon
brandy
whisky
met room = schotse koffie
whiskey met room = Irish koffie
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