Het Wijnkrantje
Info en promoties voor de wijnliefhebber
Beste klant
Beste wijnliefhebber
Na de drukke feestperiode zetten wij onze
wijnkelders in Roeselare weer op orde. Dat
gaat gepaard met onze jaarlijkse kelderopruiming.
De gelegenheid om uw wijnvoorraad aan te
vullen met mooie wijnen aan heel interessante
voorwaarden. Van sommige wijnen hebben
wij teveel voorraad, andere wijnen gaan wij
niet meer volgen of willen wij vervangen door
de volgende jaargang.
Door de groei van ons assortiment hebben wij
iets minder grote restloten, maar wel veel meer
variatie in kleinere hoeveelheden.
Dit jaar zitten er opnieuw wijnen bij van de
betere domeinen, waarvan wij denken dat ze
best in de komende jaren gedronken worden.
Voor ons is dat een reden om ze sneller te verkopen maar voor u is dat een buitenkansje.
Bijzondere aandacht voor Château Grand
Bertin de Saint Clair 2014 uit Médoc.
De belangrijkste kelderrestwijnen kan u proeven op zaterdag 2 februari.
Deze kelderopruiming houden wij maar één
keer per jaar gedurende een beperkte periode.
Alle informatie hierover vindt u verder in dit
Wijnkrantje.
In een opgeruimde kelder is er dan opnieuw
plaats voor nieuwe wijnen, die vanaf de lente
stilaan weer zullen binnensijpelen.
Februari is tevens de Valentijnsmaand. Wij
helpen graag om een passend en mooi verpakt
geschenk te kiezen.
Samen met uw (wijn-)vrienden is u van harte
welkom.
Rik Balcaen, Brigitte Vanden Bulcke, Karel Schoutteten,
Gudrun Verstraete en Erwin Bruwier te Roeselare.
Annemie en Eric Dingemans-Van Dessel te Stabroek.

JAARLIJKSE
KELDEROPRUIMING

Wijnen aan uitzonderlijke voorwaarden
vanaf zaterdag 2 februari om 10 uur
• Zaterdag 2 februari van 10 tot 18 uur DOORLOPEND
• Opruimprijzen geldig tot en met zaterdag 16 februari 2019 in
Roeselare en maandag 18 februari 2019 in Stabroek
• Vanaf maandag 28 januari kan u uw kelderresten uit dit
Wijnkrantje reserveren. Deze kunnen dan op zaterdag 2 februari
afgehaald worden.
Gebruik daarvoor de bestelbon in bijlage, die u kan versturen per mail aan info@wijnhuisvandenbulcke.be of per post.
Telefoneren kan ook.
• Reservaties worden verwerkt in de volgorde van ontvangst.
Snel reageren is de boodschap

De jaarlijkse kelderopruiming is de gelegenheid om een aantal wijnen aan een extra-voordelige prijs te kunnen kopen.
Er zijn 3 soorten restloten:
• Grote restloten: Hiervan vindt u een uitgebreide omschrijving
in ons Wijnkrantje en u kan deze ook proeven op zaterdag 2
februari. Het zijn wijnen die ons assortiment verlaten, of waarvan wij teveel voorraad hebben of wijnen waarvan ondertussen
een nieuwe jaargang binnengekomen is.
• Kleinere restloten: zelfde redenen als hierboven, maar kleinere
voorraad beschikbaar. Hiervan vindt u een beknopt overzicht in
dit Wijnkrantje. Nog sneller zijn is de boodschap.
• Laatste flessen: kleine hoeveelheden of afzonderlijke flessen.
Sommigen vanaf 3 euro/fles maar er zitten ook grote wijnen van
gekende domeinen tussen. Uitgestald in de winkel te Roeselare
op zaterdag 2 februari en deze kunnen niet vooraf gereserveerd
worden.
Een aantal soorten GIN verlaten ons assortiment. De laatste
flessen daarvan kan U in de winkel in Roeselare kopen aan -20 %.

VALENTIJN met een goede fles WIJN
Ruim aanbod Champagnes, Cava, Prosecco en andere schuimwijnen.
Zowel in wit als rosé.
De betere wijnen in rosé, wit en rood in een verzorgde geschenkverpakking.
Gin & Tonic - pakketten / Vermouth en Negroni-pakketten,
Whisky, Rhum, Cognac, Armagnac, Calvados, … en fijne likeuren.
Italiaanse en Spaanse olijfolie en wijnazijn.

Jaarlijkse kelderopruiming
GROTE
restloten

Kleinere restloten
wit-rose-rood
Wit

DOMAINE COUDOULET
VIOGNIER 2014/15
Pays d’Oc IGP

Wit

TENUTA ANGORIS
RIBOLLA GIALLA 2015
Friuli Colli Orientali DOC

100 % Viognier

100% Ribolla Gialla

Deze frisse en aromatische Viognier komt van
één van de specialisten uit de regio maar moet
nu in de volgende 12 à 18 maanden gedronken
worden.

NOG
De wijn van deze  lokale druif uit het noordoosten
van Italië is nu op zijn best en kan nog een
paar
168
ﬂ.
jaar kelder aan. Maar het is tijd voor een nieuwe
jaargang.

Normaal 8,65
Nu 8 + 4 gratis

69.

20

NOG
168 ﬂ.

NOG
Normaal 11,95
78 ﬂ.
Nu 4 + 2 gratis

NOG
144 ﬂ.

NOG
144 ﬂ.

Wit
PASCONA
NOG
LA GERMANA 2015
NOG
NAMI
168
ﬂ.SCH
DY
Vi de Poble (Catalonië) BIO102
ﬂ.

Macabeu met een beetje droge Muscat
Volle doch frisse wijn van één van de NOG
meest
NOG
markante wijnmakers uit de regio Montsant
144 ﬂ.
(Catalonië). Ook hier staat de nieuwe 120
jaargang
ﬂ.
NOG
voor de deur.
168 ﬂ.
NOG
Normaal 10,95
85
NOG
102 ﬂ.
Nu 3 + 3 gratis
42
ﬂ.
NOG
144 ﬂ.
NOG
120 ﬂ.Wit
ELISE 2013
NOG
in MAGNUM-FLES
102 ﬂ.
Bordeaux Blanc AOP
NOG
42 ﬂ.
100 % Sauvignon Blanc
NOG
Eikgelagerde witte Bordeaux die nu op dronk is
120 ﬂ.
maar nog een behoorlijk bewaarpotentieel heeft.

32.

Normaal 37,50
Nu 4 + 2 gratis

150.

00

od

Ro

VINS DE VIENNE
REMEAGE SYRAH 2014
Vin de France
100 % Syrah

NOG
NOG
Het kleine broertje van de grote eikgelagerde
168Rhône.
ﬂ. Ondertussen
78 ﬂ.
Syrah’s uit de Noordelijke
hebben wij nieuwe jaargangen binnen.

Normaal 12,95
Nu 4 + 2 gratis

51.
NOG
144 ﬂ.

80

NOG
144 ﬂ.

NOG
NOG
168
ﬂ.
102 ﬂ.

NOG
NOG
78
ﬂ.
72 ﬂ.
od
CHATEAU
Ro
NOG
NOG
CAP DE MOURLIN
2008
NOG
NOG
144
ﬂ.
144
ﬂ.
Saint Emilion Grand
60 ﬂ.
120 ﬂ.Cru Classé
Merlot, Cabernet Franc,
NOG
NOG
Cabernet Sauvignon
NOG
NOG
72
ﬂ.
102
ﬂ.
Mooi geëvolueerde wijn 42
die ﬂ.
nog een 4-tal
jaren
60
ﬂ.

kelder aankan. In houten kist.

Normaal 30,25
Nu 5 + 1 gratis

151.

NOG
60 ﬂ.

NOG

NOG

NOG
120 ﬂ.

25

CH REVELETTE

NOG
144 ﬂ.
NOG
168
ﬂ.
NOG
102 ﬂ.Wit

SCH

BIODYNAMI NOG
NOG
BLANC 2014
144
ﬂ.
NOG
78
ﬂ.
NOG
Bouches-du-Rhône IGP - Provence
72 ﬂ.
120 ﬂ.
Sauvignon Blanc, Ugni Blanc & Rolle
NOG
De jongere jaargangen van de iconische wijnmaNOG
102
ﬂ.
ker Peter
Deze
NOG
144
ﬂ. Fisher  zijn ondertussen al binnen.
NOG
602014
ﬂ. wordt best in het komende jaar gedronken.
42 ﬂ.
NOG
78 ﬂ.
NOG
NOG
Normaal 12,85
120 ﬂ.
NOG
72
ﬂ.
Nu
3
+
3
gratis
60 ﬂ.
NOG
144 ﬂ.
NOG
NOG
42 ﬂ. oSE
60 ﬂ.
R
CHÂTEAU REVELETTE 2016
NOG
Coteaux
d’Aix-en-Provence
AOP
72 ﬂ.
NOG
Grenache, Carignan,
60 ﬂ.
Ugni Blanc en Cinsault
BIODYNAMISCH
NOG
60 ﬂ.

38.55

Een van betere rosé’s uit een regio die voor rosé
gekend is. Is ook zeer mooi geëvolueerd.

NOG
13,15
60Normaal
ﬂ.
Nu 4 + 2 gratis

NOG
42 ﬂ.

47.

80

52.60
NOG
168 ﬂ.

NOG
78 ﬂ.

NOG
144 ﬂ.

NOG
144 ﬂ. od
Ro
NOG
NOG
78 ﬂ.
72 ﬂ.

CORTE SANT’ALDA
NOG
CA’FUI 2014
NOGﬂ.
168
Valpolicella DOC102
- Italië
ﬂ.

Corvina Grosso, Corvina,
BIODYNAMISCH
Rondinella en Molinara
NOG
NOG
NOGﬂ.
NOG
144
ﬂ. een mythische
144
Frisse wijn met typische zuren
van
60 en
ﬂ.
wijnmaakster, die vooral 120
past ﬂ.
bij charcuterie
pasta. Over de volgende 12 maanden
NOG drinken. NOG
168
ﬂ.
78
ﬂ.
NOG
NOG
Normaal 14,25
NOG
NOG75
72 ﬂ.
102
ﬂ.
Nu 3 + 3 gratis
60 ﬂ.
42 ﬂ.
NOG
NOG
144
ﬂ.
144
ﬂ.
NOG
NOG
60 ﬂ.ood
120 ﬂ.
R
CHÂTEAU HAUT

42.

BEAUSEJOUR 2011
NOG
102
ﬂ.
NOG
Saint Estephe AOP

42 ﬂ.
Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc
NOG
Van dezelfde eigenaars als
Château
120
ﬂ.

NOG
72
ﬂ.
NOG
60 ﬂ.
NOG

60en
ﬂ.
de Pez
nu mooi op dronk. Kan nog een 3-tal jaren kelder aan.

Normaal 28,25
Nu 5 + 1 gratis

141.25
NOG
42 ﬂ.

NOG
60 ﬂ.

60 ﬂ. 'HEEL KLEINE RESTLOTEN'
42 ﬂ.heel wat
Ook nog
Ons assortiment is de voorbije jaren groter en vooral gevarieerder geworden. Daardoor hebben
wij ook heel wat 'heel kleine restloten', die niet met naam in dit Wijnkrantje vermeld worden.
Logischerwijze zit daar dus ook veel variatie in :
- van goedkope drinkwijntjes tot de laatste flessen van grote Cru’s
- naast 75cl flessen ook halve flesjes, magnums en zelfs enkele dubbele magnums.
- klassiekers maar ook specialiteiten die je zelden vindt.
Daarom loont het zeker de moeite om op zaterdag 2 februari zelf te komen rondsnuffelen
in onze wijnkelder. Er zitten zitten zeker verrassingen bij.

DOMAINES ROBERT
VIC - LA PETITE
SOURCE 'LES
NOG
MURAILLES'
78 ﬂ.

Wit

Vin de France

Vermentino en Colombard
NOG
De ﬂ.
familie Vic staat al jaren
144
aan het hoofd van dit famiNOG
liale domein met wijngaar78
ﬂ. ten oosten van Béziers
den
NOG
72
ﬂ.
(Languedoc).
Op het domein
van 240 hectare staan 18 verNOG
schillende
druivensoorten, die
144
ﬂ.
NOG
in
een
moderne
en goed uitge60 ﬂ.
ruste wijnkelder verwerkt worNOG
den. De witte La Petite Source
72
ﬂ. Les Murailles is één van
cuvée
NOG
60
ﬂ. populaire horecawijnen
onze
met
NOG
NOG een uitstekende kwaliteit/
prijs
60
ﬂ. verhouding. Het is een
720 fl.
assemblage van Vermentino
en Colombard die een tijdje mocht rijpen op
NOG
de eigen gisten. Daardoor krijgt deze droge
NOG
60
enﬂ.
frisse wijn toch iets meer volume. Perfect
204 fl.
om zo maar een glaasje te drinken maar ook
als begeleider van niet al te zware (vis-)
gerechten. Aangezien wij binnenkort NOG
de
nieuwe jaargang binnen krijgen kan u nu
defl.
252
huidige kopen aan zeer goede voorwaarden.
Bewaart nog een 2-tal jaren.
Normaal 4,95 - Nu 4 + 2 gratis

VINS LA BOTERA
VILA-CLOSA
GARNACHA
BLANCA 2015
Terra Alta DO

19.80

NOG
426 fl.
NOG
180 fl.
Wit
NOG
NOG
720fl.fl.
756

100 % Garnacha Blanca
Terra Alta is gelegen in de
NOG
provincie Tarragona in het
NOG
204fl.fl.
zuiden van Catalonië.
240
Het is een warm en relatief
hoog gelegen gebied, dat
NOG
toch van de nabijheid van de
252 fl.
middellandse zee profiteert.
Vins La Botera is een samenwerking van vier families die
NOG
traditioneel over wijngaarden
426 fl.
beschikten. De samenwerking
zorgde voor meer variatie in
druivensoorten en terroirs,
NOG
maar vooral ook voor meer
180 fl.
middelen. Er kwam een goede
oenologe in dienst en in 2017
opende een volledig vernieuwde wijnkelder
NOG
aan de ingang van het stadje. En heel recent
756 fl.
werden ook de verpakkingen gemoderniseerd, zoals u op onze Jubileumdegustatie
in oktober laatstleden kon ontdekken.
NOG
Daardoor zitten wij nu nog met een voorraad flessen van de vorige jaargang met240
het fl.
oude etiket. Deze zijn nu perfect op dronk
en mogen aan uitzonderlijke voorwaarden de
deur uit. De Garnacha Blanca (of Grenache
Blanc) 2015 is een vrij volle wijn en een uitstekende maaltijdbegeleider. Kan nog een 2-tal
jaren kelder aan.
Normaal 10,15 - Nu 7 + 5 gratis

71.05

NOG
720 fl.

GROTE restloten WITTE EN rode wijn
CHÂTEAU
PIERRE-BISE
Clos de Coulaine
2012/13
Savennières AOP

NOG
720 fl.
Wit
NOG

100 % Chenin Blanc
204 fl.
Château Pierre-Bise is in enkele
generaties opgebouwd. Pierre
Papin kocht in Anjou (de
NOG
streek naast Angers) een
252
fl.
domein van 9 ha, dat zijn
zoon Claude overnam en
kon aanvullen met wijnNOG
gaarden van zijn schoonva426
fl.
der. Later kon men ook nog
enkele wijngaarden bijkopen
in Savennières, aan de overNOG
kant van de Loire, waardoor
180 fl.
het domein nu 54 ha telt.
Claude Papin is altijd de
echte terroirspecialist in de
NOG
regio geweest. De wijngaar756 fl.
den werden zo natuurlijk mogelijk bewerkt.
Zoon René heeft sinds een aantal jaren officieel het domein overgenomen met zijn echtgenote, maar de ouders blijven heel NOG
actief
240
fl.
“een handje toesteken”, zoals ze het zelf
zeggen. Met René is er ook vernieuwing in de
wijnkelder gekomen. Hij is technisch begaafd
en staat open voor nieuwe technieken. De stijl
van het huis is mede daardoor wat frisser en
moderner geworden, alhoewel het natuurlijk vrij volle en krachtige wijnen blijven. De
Savennières Clos de Coulaine wordt gemaakt
van oudere wijnstokken. De wijn is meestal
iets levendiger en heeft behoorlijk wat frisse
zuren. Na de fermentatie rijpt de wijn gedeeltelijk op eiken vaten. Door het frissere karakter past deze wijn zowel bij zeevruchten als
bij vis en wit vlees. Ook lekker in combinatie met geitenkaas. Chenin Blanc uit de Loire
heeft goede bewaarcapaciteiten maar kan
soms enkele jaren door een 'gesloten' fase
gaan. Wij blijven enthousiast verderwerken
met Château Pierre-Bise maar volgen deze
cuvée niet meer. Daarom kan u er aan deze
uitzonderlijke voorwaarden van genieten.
Normaal 15,95 - Nu 7 + 5 gratis

GRAND
LANZENAC 2015

111.65
od

Ro

Bergerac AOP

Merlot, Cabernet Sauvignon
Bergerac behoort tot regio
“Sud-Ouest” maar de druivensoorten en de stijl sluiten nauw aan bij buurregio Bordeaux (vooral de
regio Saint-Emilion). Het
is dus een voortreffelijke begeleider van rood
en wit vlees en van een
kaasplank.   Deze aangename rode wijn van het
topjaar 2015 is vandaag
al op dronk maar kan nog
enkele jaren kelder aan. U
kan deze wijn nu aan uitzonderlijke voorwaarden
kopen omdat wij sinds
enige tijd overgeschakeld
zijn naar een nieuw wijnhuis uit Bergerac.
Normaal 6,65 - Nu 4 + 2 gratis

NOG
720 fl.
NOG
204 fl.
NOG
252 fl.
NOG
426 fl.
NOG
180 fl.
NOG
756 fl.

26.60
NOG
240 fl.

VINS LA BOTERA
VILA-CLOSA
GARNACHA NEGRE
2015
Terra Alta DO

NOG
204 fl.

od
Ro
NOG

252 fl.

NOG
720 fl.

Médoc AOP

NOG
426 fl.

Terra Alta DO
100 % Garnacha
Terra Alta is gelegen in de
NOG
provincie Tarragona in het
180 fl.
zuiden van Catalonië.
Het is een warm en relatief
hoog gelegen gebied, dat
toch van de nabijheid van de
NOG
middellandse zee profiteert.
756 fl.
Vins La Botera is een samenwerking 4 families die traditioneel over wijngaarden
NOG
beschikten. De samenwer240 fl.
king zorgde voor meer variatie in druivensoorten en terroirs, maar vooral ook voor
meer middelen. Er kwam een
goede oenologe in dienst en
in 2017 opende een volledig vernieuwde
wijnkelder aan de ingang van het stadje.
En heel recent werden ook de verpakkingen gemoderniseerd, zoals u op onze
Jubileumdegustatie in oktober laatstleden
kon ontdekken. Daardoor zitten wij nu nog
met een voorraad flessen van de vorige
jaargang met het oude etiket. Deze zijn nu
perfect op dronk en mogen aan uitzonderlijke voorwaarden de deur uit. De Garnacha
(of Grenache ) 2015 is een soepele ronde
wijn die je evengoed bij een maaltijd als
zomaar voor het plezier drinkt. Kan nog een
2 à 3 jaren kelder aan.
Normaal 10,15 - Nu 7 + 5 gratis

CHÂTEAU GRAND
BERTIN DE SAINT
CLAIR 2014

71.05

BOCALE MONTEFALCO NOG
720 fl.
ROSSO DOC 2014

NOG

Cabernet Sauvignon en
204 fl.
Merlot
Deze Bordeaux van de
familie Compagnet is een
NOG
klassieker uit ons assorti252 fl.
ment.
Dit kleine domein (6
ha) produceert slechts
NOG
30.000 flessen per jaar
426 fl.
en laat zich opmerken
door een uitzonderlijke
bodem waardoor vooral
NOG
de Cabernet Sauvignon
180 fl.
tot optimale rijpheid
komt.  
Grand Bertin combiNOG
neert 60 % Cabernet
756 fl.
Sauvignon met 40 %
Merlot. De wijn rijpt 12
maanden op eiken vaten,
NOG
waarvan 1/3 nieuwe eik.  
240
fl.
Het resultaat is een dieprode wijn met
rijp zwart fruit, geroosterde toetsen en
wat vanille.  In de mond zijn de rijpe tannines nog   aanwezig maar de wijn is al
aangenaam om te drinken. De jaargang
2014 was in Bordeaux over het algemeen
goed, en dit is zeker het geval voor deze
mooie Médoc. Maar ondertussen hebben
wij al 2015 en 2016 in onze wijnkelders
liggen en maken wij graag wat plaats
vrij.  Serveer deze krachtige 2014 bij rood
vlees en halfzachte en harde kazen. Kan
nog minstens 5 jaar kelder aan.
Normaal 12,65
Nu 9 + 3 gratis

113.85

Umbria

Sangiovese, Sagrantino en
NOGod
Merlot
Rofl.
204
Umbria ligt ten zuiden van
Toscanië. In de regio rond het historische stadje Montefalco vinNOG
den wij 3 van de beste appel252 fl.
laties. De Montefalco Rosso
DOC is een soepele blend
van de lokale Sagrantino
NOG
met Sangiovese en Merlot.
426 fl.
Bocale is een pareltje van
een domein van 5.5 ha, eigendom van de familie Valentini.
NOG
De wijngaarden zijn zuid180 fl.
oostelijk georiënteerd wat
een perfecte rijping toelaat.
Na de oogst worden de druiNOG
ven ontrist en gebeurt de
756 fl.
fermentatie en maceratie
in inoxcuves. Daarna wordt
elke druivensoort afzonderNOG
lijk opgevoed in grote eiken
240 fl.
vaten gedurende iets meer
dan een jaar. Het resultaat is een
soepele en fijne wijn. Helderrood en
met rijp rood fruit en wat bloemige toetsen
in de neus. Evenwichtig gestructureerde wijn
in de mond, met zachte tannines. Kan zowel
bij charcuterie en lichte voorgerechten als bij
pasta en wit vlees en gevogelte. Kan nog een
4-tal jaren kelder aan.   Ondertussen is jaargang 2015 al in onze wijnkelders opgeslagen,
zodat 2014 aan een prijsje de deur uit mag.
Normaal 13,75 - Nu 4 + 2 gratis

55.00

od

Ro

GIN IN
DE KELDEROPRUIMING
Ons gin-aanbod
blijft in
beweging en dus zijn er
opnieuw een aantal flessen
die het assortiment mogen
verlaten met een mooie korting Het gaat hierbij meestal
over slechts enkele flessen
per soort, die vanaf zaterdag februari in de winkel in
Roeselare zullen staan met een

KORTING VAN 20 %.
Deze kunnen dan ook niet
vooraf gereserveerd worden.
Vlug zijn is de boodschap.

PB- PP

Nuttige INFO

BELGIE(N) - BELGIQUE

WINKEL ROESELARE

PROMOTIES FEBRUARI & MAART
Geldig van 1 februari tot en met 31 maart 2019
behalve uitputting van voorraad
Onderstaande wijnen zijn geen kelderresten maar vaste
waarden uit ons assortiment met als gemeenschappelijk punt
dat ze beiden mooi op dronk zijn.

RESERVE GRAND VENEUR BLANC

Hugo Verrieststraat 96 - 8800 Roeselare
Tel. 051 22 47 55
info@WijnhuisVandenBulcke.be
www.WijnhuisVandenBulcke.be
Gewone openingsuren:
dinsdag:
woensdag: 10 - 12 uur
donderdag : 10 - 12 uur
vrijdag:
10 - 12 uur
zaterdag: 10 - 12 uur

14
14
14
14
14

-

18.30
18.30
18.30
18.30
18.00

uur
uur
uur
uur
uur

RUIME PARKING OP DE BINNENKOER

Côtes du Rhone AOP 2016
Roussanne, Viognier, Clairette

BRUGGE

Normaal 10,15:
Nu 6 x 9,40

56.

40

Nu 12 x 9,13

STEDELIJK ZIEKENHUIS
WIJNHUIS VANDEN BULCKE
HUGO VERRIESTSTRAAT 96
8800 ROESELARE - 051 22 47 55

POST
HOOGLEDE

HUGO VERRIESTSTRAAT
DECONINCK PLEIN
(ST. AMANDSPLEIN)

BRUGGE

STEDELIJK ZIEKENHUIS

ST. AMANDSKERK

R.

NOORDSTRAAT

SST
AND

M

ST. A

POST
HOOGLEDE

WIJNHUIS VANDEN BULCKE
HUGO VERRIESTSTRAAT 96
8800 ROESELARE - 051 22 47 55

GROTE MARKT

109.

HUGO VERRIESTSTRAAT

56

DECONINCK PLEIN
(ST. AMANDSPLEIN)

BIJHUIS STABROEK

rin

Dorp
sstra
at

De familie van Thierry Gaudrie is al ruim 200 jaar eigenaar van Château Villars in Fronsac. Op de rechteroever
in Bordeaux met als buren Pomerol en Saint-Emilion.
Château Villars heeft 30 ha in de omgeving van
Saillans, het iets hoger gelegen en kwalitatieve deel
van Fronsac. Merlot is er met voorsprong de belangrijkste druif. Thierry Gaudrie is een gereputeerde
oenoloog en zijn wijnen werden de voorbije jaren
regelmatig bekroond door Robert Parker (90+) en
de Guide Hachette. Ook Jancis Robinson en het
Nederlands Perswijn waren recent erg lovend over
Château Villars. Naast de eerste wijn maakt Thierry
Gaudrie ook een tweede wijn, afkomstig van iets
jongere percelen, met als naam Château Moulin
Haut Villars.

int-C
GROTE SMARKT
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Gewone openingsuren:
Geelv
incks
traat
maandag: 14.00 - 18.00 uur
vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
Binnenpad
plein
Smo
utakk uur
zaterdag: 10.00 - 18.00
er

Kerke

BR

OUW
Plan : vanaf Antwerpse
Bergen op
wouBos v/d
ERS ring richting
wers
STR
teeg
AAT
Zoom volgen, afrit 13 Stabroek;
u komt
uit op
Laageind (zie verder plan).

Dorp
sstra
at

De jaargang 2014 is bijzonder goed gemaakt en laat
zich al een paar maanden van zijn beste kant zien.
Veel rijp rood fruit en mooi geïntegreerd eikenhout
zorgen voor een wijn met een tikkeltje kruidigheid
en een aangename 'moelleux'. Serveer in de volgende 3-4 jaren bij wit en rood vlees. De magnumfles bewaart zelf nog wat langer.
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5+1 gratis

normaal 23.50 nu
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Normaal 10,95 nu
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Uitzonderlijk gesloten
op zaterdag
23 februari
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edam bij Slagerij Schillemans.
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Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
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Fronsac AOP 2014

LAA
GEIN
D

CHÂTEAU MOULIN HAUT VILLARS

ST. AMANDSKERK

Dingemans-Van
Dessel SSTR.
NOORDSTRAAT
Brouwersstraat 32 ST. AMAND
2940 Stabroek
Tel. 03 568 07 16
stabroek@wijnhuisvandenbulcke.be
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Verantwoordelijke uitgever: Rik Balcaen, Hugo Verrieststraat 96, 8800 Roeselare - Alle prijzen onder voorbehoud van drukfouten.

Zowel de witte als de rode Réserve Grand Veneur behoren jaar na jaar tot de beteren uit hun categorie.
De familie Jaume van Domaine Grand Veneur is gekend
voor haar topwijnen uit Châteauneuf du Pâpe en met
dezelfde kennis worden in de wijngaarden er rond
volle wijnen gemaakt met de typische zuiderse kruidigheid. Bij Robert Parker’s Wine Advocate krijgen
die steevast 90 punten.
In het glas een mooie lichtgele kleur, gevolgd door
witte bloemetjes en exotisch fruit in de neus. In de
mond proeven wij vooral rijp wit fruit bij deze smakelijke wijn. Serveer bij zuiderse voorgerechten maar
past ook goed bij iets kruidiger en steviger bereidingen. Kan nog 2 à 3 jaar bewaren.

BALVIN BVBA
Hugo Verrieststraat 96
8800 Roeselare
T +32(0)51 22 47 55
info@wijnhuisvandenbulcke.be
www.wijnhuisvandenbulcke.be

BESTELBON KELDEROPRUIMING 2019
Geldig van 2 tot en met 18 februari 2019 of tot uitputting voorraad.
Reserveren kan vanaf 28 januari 2019.

Naam: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................................................................................................................................. Nr: ...........................................................................
Postnr.: ................................................................... Gemeente: ...........................................................................................................................................................................................................
Tel.: .......................................................................................................................................................... Klantnr: ..........................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mijn bestelling wordt afgehaald

te Roeselare of

te Stabroek

Gelieve mijn bestelling thuis te leveren graag ten laatste op ............................ / ............................ / 2019
Gelieve mijn bestelling te leveren op volgend adres graag ten laatste op ........................... / .......................... / 2019

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BETALING
Ik betaal contant bij afhaling of levering.

Bijvoegsel ‘Het Wijnkrantje’ januari 2019

Ik schrijf het bedrag over.

Uw contactgegevens worden intern opgeslagen en bijgehouden, conform de algemene verordening gegevensbescherming,
met als doel :
- De verwerking van uw bestelling.
- Het bijhouden van onze boekhouding.
- Het toesturen van info over onze producten en aktiviteiten.
Behoudens wettelijke verplichtingen worden deze nooit met derden gedeeld. U kan deze steeds inzien en corrigeren.

Datum: ...................................................................................................

Handtekening: .....................................................................................................................................................

GELDIG TOT 18 FEBRUARI 2019 OF TOT UITPUTTING VOORRAAD

AANTAL
NORMAAL
PROMO
6 FLESSEN 6 FLESSEN PAKETTEN

BEDRAG

GROTE RESTLOTEN (RUIME VOORRAAD)
WIT
DOMAINE ROBERT VIC, LA PETITE SOURCE ‘LES MURAILLES’ - Vin de France

..............................

29,70

19,80

…....................................................

12 FLESSEN 12 FLESSEN

VILA-CLOSA GARNACHA BLANCA 2015 - Terra Alta DO - Spanje ........................................................... 121,80
CHÂTEAU PIERRE-BISE, CLOS DE COULAINE 2012/13 - Savennières AOP ...................................... 191,40

51,00
51,90

6 FLESSEN
ROOD
GRAND LANZENAC 2015 - Bergerac AOP ............................................................................................................. 39,90
BOCALE 2014 - Montefalco Rosso DOC - Italië ................................................................................................ 82,50

6 FLESSEN

26,60
55,00

…....................................................
…....................................................

…....................................................
…....................................................

12 FLESSEN 12 FLESSEN

CHÂTEAU GRAND BERTIN DE SAINT CLAIR 2014 - Médoc AOP - Bordeaux ..................................... 151,80
VILA-CLOSA GARNACHA NEGRE 2015 - Terra Alta DO - Spanje .............................................................. 121,80

113,85
71,05

…....................................................
…....................................................

KLEINERE RESTLOTEN (IN VOLGORDE VAN ONTVANGST)
6 FLESSEN 6 FLESSEN
WIT
TENUTA ANGORIS, RIBOLLA GIALLA 2015 - Friuli Colli Orientali .............................................................. 71,70
47,80 …....................................................
CHÂTEAU REVELETTE BLANC 2014 - Bouches-du-Rhône IGP - Provence ........................................................
77,10
38,55 …....................................................
PASCONA LA GERMANA 2015 - Vi de Poble -Catalonië/Spanje .............................................................. 65,70
32,85 …....................................................
ELISE MAGNUM 2013 - Bordeaux Blanc AOP ..................................................................................................... 225,00 150,00 …....................................................

WIT
DOMAINE COUDOULET VIOGNIER 2014/15 - Pays d'Oc IGP

12 FLESSEN 12 FLESSEN
......................................................................

ROSE
CHÂTEAU REVELETTE ROSE 2016 - Coteaux d'Aix-en-Provence AOP

...................................................

103,80

69,20

…....................................................

78,90

52,60

…....................................................

6 FLESSEN 6 FLESSEN
ROOD
VINS DE VIENNE, REMEAGE SYRAH 2014 - Vin de France - Rhône ..................................................... 77,70
51,80 …....................................................
CORTE SANT'ALDA CA'FUI 2014 - Valpolicella DOC - Italië 85,50 ......................................................... 85,50
42,75 …....................................................
CHÂTEAU CAP DE MOURLIN 2008 - Saint Emilion Grand Cru Classé AOP - Bordeaux .............. 181,50 151,25 …....................................................
CHÂTEAU HAUT BEAUSEJOUR 2011 - Saint Estephe AOP - Bordeaux ............................................... 169,50 141,25 …....................................................

PROMOTIES FEBRUARI - MAART
Promotieprijzen geldig van 1 februari t.e.m. 31 maart 2019 of tot uitputting voorraad
WIT
RESERVE GRAND VENEUR BLANC 2016 - Côtes du Rhône AOP

6 FLESSEN 6 FLESSEN
............................................................

60,90

56,40

…....................................................

12 FLESSEN 12 FLESSEN

RESERVE GRAND VENEUR BLANC 2016 - Côtes du Rhône AOP

............................................................

121,80

109,56

…....................................................

6 FLESSEN 6 FLESSEN

ROOD
CHATEAU MOULIN HAUT VILLARS 2014 - Fronsac AOP - Bordeaux

.....................................................

MAGNUM
CHATEAU MOULIN HAUT VILLARS 2014 - Fronsac AOP - Bordeaux

.....................................................

65,70

54,75

…....................................................

6 FLESSEN 6 FLESSEN

141,00

117,50

…....................................................

ANDERE WIJNEN UIT ONS ASSORTIMENT (contacteer ons voor informatie over andere wijnen)
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Port: gratis in Vlaanderen vanaf een bedrag van € 300,00 - uitgezonderd express-levering - in ander geval overeen te komen.

TOTAAL

