Beroemde uitspraken over champagne

I had taken two finger-bowls of Champagne, and the scene had changed before my eyes into
something significant, elemental and profound
F. Scott Fitzgerald (Schrijver)

Some people wanted champagne and caviar when they should have a beer and hotdogs
D. Eisenhower (34e president van de Verenigde Staten)
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Come quickly, I’m tasting the stars
Dom Pérignon (Benedictijner monnik, uitvinder van de méthode champenoise)

Remember gentlemen, it’s not just France we’re fighting for, it’s Champagne
Winston Churchill (Brits premier 1939-1945)

I drink Champagne when I win, to celebrate… and I drink Champagne when I lose, to console
myself
Napoleon Bonaparte (Franse keizer 1804-1815)

Mijn enige spijt in het leven is dat ik niet meer champagne heb gedronken
John Meynard Keynes (Brits econoom)

Ik begin mijn dag met champagne. Ik besluit hem eveneens met champagne. Om eerlijk te zijn,
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tussendoor drink ik ook een paar glazen
Fernand Point (Chefkok)

Als je niet weet wat te drinken, neem dan champagne. Eenvoudig en toch lekker
Paul Bocuse (Chefkok)

Het is de enige wijn die een vrouw mooi doet blijven nadat zij hem heeft gedronken
Madame de Pompadour (Maitresse van koning Lodewijk XV van Franrijk)

Een tovermiddel van God
Paul Morand (Frans schrijver-dichter)

Champagne makes you feel like it’s Sunday and better days are just around the corner
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Marlene Dietrich (Duits-Amerikaans actrice en zangeres)

I only drink Champagne when I’m happy, and when I’m sad. Sometimes I drink it when I’m
alone. When I have company, I consider it obligatory.
I trifle with it if I am not hungry and drink it when I am. Otherwise I never touch it – unless I’m
thirsty.
Lilly Bollinger (Weduwe Jacques Bollinger van het wijnhuis Bollinger)

Three be the things I shall never attain: envy, content and sufficient Champagne
Dorothy Parker (Amerikaans schrijfster)

Two warm bodies and one cold bottle of Champagne will produce something more wonderful
than would happen without the Champagne
Helen Gurley Brown (Amerikaans uitgever, auteur en hoofdredacteur van Cosmopolitan)

Champagne offers a minimum of alcohol and a maximum of companionship
David Niven (Engelse acteur)
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One holds a bottle of red wine by the neck, a woman by the waist, and a bottle of Champagne
by the derriere
Mark Twain (Amerikaans schrijver)

Champagne with foaming whirls as white as Cleopatra’s melted pearls
Lord Byron (Engelse schrijver en dichter)

Whenever I drink champagne, I either laugh or cry… I get so emotional! I love champagne
Tina Turner (Amerikaanse zangeres en actrice)

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love is like
being enlivened with champagne
Dr. Samual Johnson (Engelse schrijver)
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"Two warm bodies and one cold bottle of Champagne will produce something more wonderful
than would happen without the Champagne."
Helen Gurley Brown (Amerikaans schrijver, uitgever en zakenvrouw.)

"One holds a bottle of red wine by the neck, a woman by the waist, and a bottle of Champagne
by the derriere."
Mark Twain (Amerikaanse schrijver en humoris)

Champagne has the taste of an apple peeled with a steel knife. Aldous Huxley(EngelsAmerikaans schrijver, essayist en dichter die grote bekendheid verwierf met de vele romans
en korte verhalen die hij schreef.)
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