BRUISENDE/ZAKEN
Een prachtige plek voor een heerlijke winkel. De naam
verwijst naar een populair product: de Bossche Bubbels,
te koop als rosé, prosecco en Bossche Bubbels bier.
Speciaal voor de feestdagen introduceert de slijterij nu
een nieuwe variant: Bossche Bubbels Gold. Een frisse
droge wijn gemaakt van de Franse chardonnay druif.
Ook weer mét blije bubbels natuurlijk en verpakt in een
stralende gouden fles.

“We willen iets extra’s bieden”
De eigenaren Ernst en Catalin van Waarden-Camen
maken graag een feestje van hun werk. Ze vinden het
belangrijk om hun klanten iets extra’s te bieden, van
advies rond de wijnkeuze tot suggesties voor
bijpassende gerechten. “Catalin is kok geweest en ik
ben zelf sommelier, dus samen vinden we perfecte
combinaties van drank en spijs”.

ME AND THE QUEEN OF
THE BOSSCHE BUBBELS

KEN JIJ KAMER 88 AL? DEZE KLEINE SALON IS GEVESTIGD OP EEN UNIEKE
PLEK IN ZWIJNDRECHT. MET UITZICHT OP HET WATER VAN DE MAAS,
ONTSNAP JE ECHT EVEN AAN DE DAGELIJKSE DINGEN. KAMER 88
HAARSTYLISTEN IS EEN
SALONBUBBELS
MET KARAKTER.
VAKMANSCHAP
EN STAD!
LEF
BOSSCHE
GEVEN TINTELING
AAN DE
WORDEN
GECOMBINEERD
MET
EEN
GEVOEL
VAN
RUST
EN
ONTSPANNING.
IN HARTJE ’S-HERTOGENBOSCH, AAN DE VISSTRAAT, LIGT STADSSLIJTERIJ THE QUEEN OF THE BOSSCHE BUBBELS.

“Het moet er gewoon goed uitzien”
De vormgeving krijgt ook de nodige aandacht. “Van
verpakking tot flessenlabel, het moet er gewoon goed
uitzien. Vaak laten we speciale etiketten ontwerpen,
bijvoorbeeld rond het Jheronimus Boschjaar. Daar hebben
we veel positieve reacties op gehad”.

Dat gaat naar Den Bosch toe
De slijterij profileert zich met de eigen productlijn Dat gaat
naar Den Bosch toe. Met o.a. whisky, wodka, bier, wijn, en
natuurlijk Zoete Lieve Gerritje: een traditioneel Bossche
kruidenlikeur. Stuk voor stuk speciaal voor deze zaak
gebrouwen.
“Catalin is de creatieve kracht van de zaak en ik doe meer de
zakelijke kant”, zegt Ernst. “Een goed team zijn we. Ik ben
echt trots op me and my Queen of the Bossche Bubbels.”
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