
 
 
 
 
 
 

 
 
Is een reis naar Cognac de moeite waard? 

 

Cognac ‘City’ 
Ik merk op degustaties vaak dat niet iedereen weet dat onze favoriete drank zijn 
naam 
eigenlijk dankt aan een stad. Bij deze… Cognac is dus ook een stad. Met een oppervlakte 
van +/- 1,5km2 en een inwonersaantal van net onder de 20.000 is Cognac niet zo groot. 
Cognac ligt in het hart van het departement Charentes, waar een rivier met dezelfde 
naam doorheen stroomt. 
Die stroom was ooit enorm belangrijk om de Cognac te vervoeren naar de rest van de 
wereld. Vandaag de dag gebeurt het vervoer meestal over land. 
 
Vanuit het centrum van België is het ongeveer 870km rijden.  Wie Parijs probeert te 
passeren op het juiste moment moet rekenen op ongeveer 9 uur rijden.   
 

 
  



 

Grote merken 
Aan de rechteroever vinden we een kade waar enkele grote, gekende huizen zijn gevestigd. 
We vinden er Otard, Meukow, Hennessy, Remy Martin en Martell. Een stuk van die 
kade noemt ‘Quai des Flamands’. Dit als eerbetoon omdat de Vlamingen in de 
middeleeuwen heel erg belangrijk waren voor de handel. In 1996 is een groot deel van 
de kade hernoemd tot ‘Quai Richard Hennessy’. Het is letterlijk voor de deur van 
Henessy dat de kade nu de naam draagt van hun oprichter. Hierdoor blijft er nog 
maar een klein stukje van het eerbetoon aan ons over, maar het is er gelukkig nog 
steeds. 

 

 
 

Wie graag een groot Cognachuis bezoekt is in de stad zelf aan het goede adres. Allen zijn 
ze betalend en op het einde krijg je, naar gelang hoeveel je betaald hebt, iets te 
proeven. Meestal wordt hier de rondleiding gegeven door een gids en wordt vooral de 
historie van het huis onder de aandacht gebracht. Ze zijn op één of andere manier 
allemaal wel de oudste in iets, of pronken met één of ander historisch feit. Als je niet 
erg vertrouwd bent met Cognac is het zeker aan te bevelen minstens 1 groot huis te 
bezoeken. Hou er wel rekening mee dat je meestal niet te veel moeilijke vragen moet 
stellen, want de gids hoort zich te houden aan de tekst. Vaak is de gids ook niet op de 
hoogte van andere zaken. Kleine anekdote… ik leerde ooit in een groot huis op een 
compleet foute manier proeven. Hoe het wel moet, lees je in een latere blog. 

 
In het oude, historische gedeelte zijn er ook enkele winkel-wandelstraten. Je vindt hier 
vooral kledingwinkels, maar hier en daar ook een drankenhandel en een leuk 
restaurant of bar. 

  



 

Leuke restaurantjes 
Enkele restaurants waar wij zelf zeer goede herinneringen aan hebben zijn deze: 

• Le Bistrot de Claude: http://www.bistro-de-claude.com 
• La Scala de Cognac: https://lascalacognac.fr 
• Poulpette: https://poulpette.squarespace.com (nog niet bezocht, maar van de 

locals alleen maar goeie dingen gehoord!) 
• Atelier des Quais: https://www.atelierdesquais.fr 

 
2 leuke cocktailbars die je zeker moet bezoeken: 

• Bar Luciole: http://www.bar-luciole.com 
• Bar Louise: https://barlouise.com 

 

Goeie Cognacreis! 

Nicky – www.afaspirits.be 

 

 
Bar Luciole 
 
 
Tekst: Nicky Verlinden, www.alfaspirits.be 

 


