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Welkom op de jaarlijkse
LENTE OPEN FLES

TALRIJKE WIJNEN TE PROEVEN

zaterdag 27 april doorlopend van 10 tot 18 uur
zondag 28 april doorlopend van 10 tot 18 uur

vrijdag 26 april doorlopend van 10 tot 18 uur
zaterdag 27 april doorlopend van 10 tot 18 uur
zondag 28 april namiddag van 13 tot 18 uur
maandag 29 april namiddag van 14 tot 18 uur

Roeselare
in de wijnkelder in de Hugo Verrieststraat 96

VROEGE VOGEL? Kom in Roeselare op zondagmorgen rustig proeven.
Wie voor 13 uur komt krijgt een kadobon ter waarde van 5% bovenop alle kortingen.

Stabroek
bij Annemie en Eric Dingemans in de Brouwersstraat 32

Aantrekkelijke promoties
LENTE-promoties op alle wijnen in dit krantje

Aanbiedingen geldig tot 9 juni 2019 of tot uitputting voorraad
Kan u er niet bij zijn? Gebruik dan de bijgevoegde bestelbon

Communie-, lente-,
en familiefeesten
Interessante voorwaarden en gratis glazen
zie pagina 8 voor meer info

• Advies en een hapje

• Lente-promoties
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Beste klant
Beste wijnliefhebber

Dit wijnkrantje informeert u over onze Lente 
Open Fles Dagen. Deze keer heel wat variatie in 
het proefaanbod: een bloemlezing doorheen het 
ganse assortiment, aangevuld met opvallende 
nieuwe wijnen en domeinen. Bij de aanwinsten 
vooral aandacht voor de nieuwe MOFO-wijnen 
van David Puertas uit Spanje en de verrassend 
zuivere L’Effet Papillon-reeks van Marjorie en 
Stéphane Gallet uit Roussillon. Beide domeinen 
komen uitgebreid aan bod tijdens de degustatie.
Een lang verwachte gaste is Laurie Caslot van 
Domaine de la Chevalerie uit Bourgeuil (Loire). 
Hun biodynamische Cabernet Franc-wijnen 
behoren tot het beste wat Frankrijk te bieden 
heeft. De meest opvallende wijn is zonder twijfel 
L’Home Del Sac van Pascona uit Montsant : een 
‘blanc de noir’ van Merlot.

Wij blijven het een uitdaging vinden om goede 
wijnen onder de 10 euro aan te bieden, maar 
presenteren daarnaast ook een selectie van lieve-
lingswijnen in verschillende prijscategorieën.
Het ideale moment dus om uw wijnkelder aan 
te vullen. Binnenin dit Wijnkrantje vindt u alle 
informatie zodat u uw bezoek rustig kan voorbe-
reiden. Wie bezet is kan ook bestellen door middel 
van de bijgevoegde bestelbon.

De lente is ook het moment van talrijke commu-
nie-, lente- en familiefeesten. Wij helpen u graag 
bij de keuze van de bijpassende bubbels en wij-
nen. Verzorgde Champagne- en wijnglazen kan 
u in bruikleen krijgen en de overblijvende kartons 
nemen wij terug. 

Samen met uw (wijn-)vrienden bent u welkom. 
Voor en na de openflesdagen is een selectie van 
deze wijnen te proeven tijdens de normale ope-
ningsdagen. De aanbiedingen uit dit krantje 
lopen tot en met 9 juni 2019 of tot uitputting van 
voorraad.

Wij hopen u bij die gelegenheid opnieuw te 
mogen ontmoeten.

Rik Balcaen, Brigitte Vanden Bulcke, Karel Schoutteten, 
Gudrun Verstraete en Erwin Bruwier te Roeselare.
Annemie en Eric Dingemans-Van Dessel te Stabroek.



The Free Soul
Rueda DO  2018 
100 % Verdejo 
Na een korte maceratie kreeg het 
sap een lange fermentatie van 20 
dagen bij gecontroleerde tempe-
ratuur. Daarna kon de wijn nog 
4 maanden verder rijpen op de 
eigen gisten. 5 % van de wijn 
kreeg eikrijping.  Dat lijkt niet 
veel maar is toch voldoende om 
de wijn dat ietsje extra te geven.
Het resultaat is een wijn met 
grassige aroma’s aangevuld 
met wat citroen en pompel-
moes en een vleugje perzik.  In 
de mond overheerst een fris 
gevoel met een mooie ontwik-
keling in de afdronk.
Serveer bij tapas en lichtere 
groente- en visbereidingen.

Normaal 11,45
Nu 6 x 10,45

The Damn Master
Toro Crianza DO 2015 
100 % Tinta de Toro (Tempranillo) 
Handgeplukte druiven van 60- tot 
80-jaar oude wijngaarden ! Lange 
en temperatuurgecontroleerde 
maceratie en fermentatie, waarna 
de wijn 14 maanden op eiken 
vaten mocht rijpen (waarvan 
opnieuw 80 % franse eik, die 
voor een meer verfijnde opvoe-
ding zorgt). Intense aroma’s 
van zwarte bes, cederhout, 
kruidnagel en zwarte peper. In 
de mond zwart fruit en kersen 
met wat tabak en specerijen. 
Fijne en mooi versmolten tan-
nines. Lange en veelbelovende
afdronk. Serveer bij steviger 
vleesgerechten en smaakvolle 
kazen. Mooi bewaarpotentieel.

Normaal 14,95
Nu 6 x 13,75

L’Effet Papillon Rosé
Côtes Catalanes IGP 2018 
Grenache Noir 
Wellicht de meest verrassende 
roséwijn uit ons assortiment, 
maar jammer genoeg ook vrij 
beperkt beschikbaar. Licht roze 
kleur. Veel fris rood fruit in de 
neus. Strak met opnieuw fris 
rood fruit in de mond. Perfecte 
rosé voor een zomerse dag, 
die het ook goed doet aan 
tafel bij slaatjes en lichtere 
bereidingen.

Normaal 10,50
Nu 6 x 9,65

L’Effet Papillon Rouge
Côtes Catalanes IGP 2017 
Grenache Noir en Syrah 
Nog verrassender is de frisse en 
fruitige stijl van de rode wijn, 
waarbij het rendement opnieuw 
rond de 40 hl/ha ligt en de wijn 
enkel in cuves opgevoed werd.
Paarsrode kleur. In de neus 
blauwe bessen, rijpe kers, 
vers gemalen peper. Opnieuw 
strak en fris fruit in de mond 
met een fluwelige afdronk.
Perfecte wijn bij een lichte 
lunch of op een zomerse dag.

Normaal 10,50
Nu 6 x 9,65

The Wild Child
Toro DO 2016 
100 % Tinta de Toro (Tempranillo) 
Handgeplukte druiven van 25- tot 
40-jarige wijngaarden.  Na een 
lange en temperatuurgecontro-
leerde maceratie en fermentatie 
rijpt de wijn 8 maanden in eiken-
houten vaten. Daarbij wordt 80 
% franse eik gebruikt en slechts 
20 % amerikaanse eik. In de 
neus vinden wij veel rijp rood en 
zwart fruit, met een lichtroke-
rige toets. In de mond opnieuw 
veel fruit maar ook fijne tan-
nines en wat kruidigheid.  Het 
rijpe fruit is mooi in evenwicht 
met de frisse, balsamicoachtige 
zuren.  Nu al mooi op dronk 
maar met het potentieel om 
zich nog een paar jaar verder te 
ontwikkelen.  Serveer bij diverse 
vleesbereidingen maar ook bij 
gebakken vis.
Normaal 11,45 / Nu 6 x 10,45

62.70 82.50

L’Effet Papillon Blanc
Côtes Catalanes IGP 2017 
Grenache Blanc en Macabeu 
De druiven voor deze assemblage 
zijn afkomstig van ijzerhoudende 
wijngaarden met rode klei in de 
ondergrond en met de fameuze 
‘galets roulés’: grote keien die 
overdag de warmte opnemen 
en die ’s nachts dan langzaam 
afgeven. De rendementen 
blijven beperkt tot 40 hl/ha, 
wat in deze regio laag is. De 
wijn krijgt ongeveer 6 maan-
den opvoeding in inoxcuves. 
Alhoewel Grenache Blanc ver-
uit de belangrijkste druif is, krij-
gen wij toch een knisperig frisse 
wijn met in de neus wat jasmijn, meloen en 
abrikoos. Het frisse en pure zet zich door in 
de mond.  Ideaal als aperitief, bij slaatjes en 
bij lichtere (vis)bereidingen.

Normaal 10,50 / Nu 6 x 9,65 57.90

57.90
57.90

62.70

                                   L’EFFET PAPILLON

David Puertas zit al enige tijd in de wijnwereld, waar hij samenwerkt met 
uitstekende Spaanse wijndomeinen. Daarnaast droomt hij al lang van zijn 
eigen wijnen, wat nu realiteit geworden is met MOFO. 
De verpakking en de namen van de wijnen maken het al duidelijk: geen 
saaie, doordeweekse wijnen maar eigenzinnige wijnen die toch een breed 
publiek kunnen aanspreken.
Als overtuigd veganist wou Puertas dat zijn wijnen ook Vegan zijn.
Maar het zijn in de eerste plaats drie moderne en erg lekkere wijnen waarbij 
de natuur, het lichaam en de geest zich goed voelen.

“De gewone wijn van een topwijnmaker proeft altijd beter dan de topwijn van een gewone wijnmaker” 
Met dat principe voor ogen speuren wij de wijnwereld af op zoek naar goedgemaakte en toch betaalbare 

wijnen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de wijnen van Alain Jaume die zowel een absolute top-Châteauneuf 
‘Vieilles Vignes’ maakt als de zeer betaalbare Côtes du Rhône van Réserve Grand Veneur. Idem voor top-

wijnmakers Gerhard Markowitsch uit Oostenrijk en Badia a Coltibuono uit Toscanië.
Vorig jaar maakten wij kennis met L’Effet Papillon van Marjorie en Stéphane Gallet en kregen wij nogmaals 

bevestiging van het bovenstaande principe. Marjorie bracht haar jeugd door in de regio Condrieu/Côte Rotie terwijl 
Stéphane uit Normandië afkomstig is. Ze leerden mekaar kennen tijdens hun opleiding in Montpellier. Marjorie deed 
stages bij o.a. Yves Cuilleron en werkte een tijdje bij Gérard Gauby. Stéphane werd wijnmaker bij Mas Amiel maar het 
was hun droom om hun eigen domein te starten.
Met Roc des Anges, op de koelste hellingen van Roussillon, werd die droom realiteit. Later kwam daar nog Terres de 
Fagayra in Maury bij. Stuk voor stuk biodynamische topwijnen maar niet direct toegankelijk.
Met hun ervaring en kennis werd een nieuw projet opgestart, in samenwerking met lokale druivenkwekers uit de regio 
rond Rivesaltes. Bij L’Effet Papillon worden ook pure, natuurlijke en loepzuivere wijnen gemaakt maar dan in een iets 
soepeler stijl en lichter verteerbaar. Perfect om bij het begin van de lente te ontdekken.



Peu Muleau 2015
De druiven voor Peu Muleau 
komen van 35 jaar oude wijn-
stokken op de hoogstgelegen 
wijngaarden.  
Deze 2015 zit boordevol krokant 
fruit en past perfect bij een terrine, vis of 
wit vlees. Drink in de volgende 4 à 5 jaren.

Normaal 13,50 
Nu 6 x 12,35

Galichets 2015
45 jaar oude Cabernet Franc van 
lager op de helling.  Dieprode 
kleur. Zwart fruit en een lichte 
kruidigheid  in de neus. Deze 
soepele wijn heeft toch een 
behoorlijk lange afdronk. Past 
uitstekend bij wit vlees en 
gevogelte. Ook bij gebak-
ken vis een aanrader. Goed 
bewaarpotentieel. Wij heb-
ben trouwens ook nog wat 
2012 die nu perfect op dronk 
is.

Normaal 15,25
Nu 6 x 13,95

Chevalerie 2012/15
65 jaar oude Cabernet Franc op 
zand-klei-ondergrond.
Dieprood. Cassis, braambes en 
wat kruidigheid in de neus. In de 
mond opnieuw het zwarte fruit. 
Volle, krachtige wijn maar toch 
velourszacht.
Staat nog aan het begin van 
zijn carrière, maar is nu al zeer 
lekker bij wit vlees en gevo-
gelte, zwezeriken en feeste-
lijke visschotels.

Normaal 23,95
Nu 6 x 21,95

Busardières 2012/15
60 jaar oude Cabernet Franc op 
kalk-klei-ondergrond.
Intense rood-paarse kleur. 
Expressieve neus van gegrilde 
kruiden. In de mond gestoofde 
pruimen, fijn kruidig, mine-
raal. Stevige maar elegante 
tannines.
Deze gestructureerde en ele-
gante bewaarwijn kan nog 
zeker 10 jaar kelder aan. Best 
vooraf karafferen.  Past goed 
bij rood vlees en groter wild.

Normaal 23,95
Nu 6 x 21,95

Bretêche  2014
30 jaar oude Cabernet Franc van 
midden de helling. Iets “jongere” 
stokken maar duidelijk meer 
kalkbodem.  Daardoor krijgt 
men een meer gestructu-
reerde en steviger wijn.
Diep granaatrode kleur.  Rijp 
fruit en wat peper in de neus. 
Vrij mineraal
2014 is nog jong en heeft nog 
8 à 10 jaar potentieel.
Mooie begeleider van rood 
vlees en iets steviger berei-
dingen met wit vlees.

Normaal 16,85
Nu 6 x 15,45

Pays d’Oc IGP 2018 
100 % Grenache 
Rosé wint nog steeds aan belang en dan is het kwestie 
van de goeie er uit te halen. Het domein Robert Vic ligt 
in zuiden van Frankrijk, tussen Agde en Béziers. Het is 
een modern familiaal domein dat ons al verschillende 
keren kon verrassen met frisse en goedgemaakte zui-
derse wijnen. Hun La Garrigue Etincelle is een lichtge-
kleurde en moderne roséwijn die de vergelijking met 
de betere Provence-rosé perfect doorstaat.
Typische heel lichte roze kleur. In de neus aroma’s 
van pompelmoes en rozeblaadjes. Zinderend fris 
in de mond met in de afdronk wat kers en bosbes.
Perfect als aperitief maar ook zeer lekker bij car-
paccio of tartaar van zalm, groene asperges, 
gegrilde vis en bij geitenkaas.
Bijkomend argument is de mooie karafvormige fles 
met glazen afsluitdop.

Normaal 9,50 / Nu 6 x 8,70

Montsant DO 2018 
100% Merlot 
Toni Ripoll van Pascona kennen wij al vele jaren, maar 
deze keer kon hij ons echt verrassen. L’Home del Sac is 
een ‘blanc de noir’: een witte wijn gemaakt van de rode 
merlot-druif. Zijn wijngaard in Montsant, op de grens met 
Priorat was altijd al een echte sprookjestuin voor de wijn-
liefhebber. Merlot is een rode druif met wit sap.  Na het 
zorgvuldig persen blijft het sap ongeveer 25 dagen in 
temperatuurgecontroleerde inoxcuves voor een spon-
tane fermentatie. In de neus ruiken wij witte meloen, 
bloemetjes, honing en wat citrus. In de mond een vrij 
vlezige witte wijn met wat perzik en abrikoos. L’home 
del sac verwijst naar een lokale legende die de kinde-
ren er moest toe aanzetten om voor het donker thuis te 
zijn, wilden ze niet in de grote zak verdwijnen. Van deze 
erg originele wijn werden maar 3000 flessen gemaakt, 
waarvan wij er een deeltje konden bemachtigen.

Normaal 14,95 / Nu 6 x 13,75

74.10

83.70

131.70

131.70

92.70

52.20 82.50

La Garrigue, Etincelle Grande Réserve

DOMAINE DE LA 
CHEVALERIE

Bourgeuil AOP

Domaine de la Chevalerie is een 
opmerkelijk wijndomein.  De geschie-
denis gaat meer dan 400 jaar terug 
en de familie Caslot heeft in die tijd 
een uniek patrimonium aan wijngaar-
den verzameld. Met uitzondering van 
‘Grandmont’ liggen deze op dezelfde 
helling in de gemeente Restigné. Op 
de rechteroever van de Loire en dus 
perfect zuidelijk georiënteerd. De ver-
schillende cuvées komen overeen met 
de specifieke ligging op die helling 
(en de bijhorende ondergrond) én de 
leeftijd van de druivenstokken (tus-
sen de 30 en 70 jaar oud). Cabernet 
Franc is de enige druif op dit domein.  
Het is een vroegrijpe druif die dus per-
fect past bij dit koudere klimaat. Ook 
in het warmere Bordeaux vinden wij 
Cabernet Franc, maar dan bijna altijd 
in combinatie met Merlot of Cabernet 
Sauvignon. In 2008 werd het domein 
Bio en in 2012 werd  de stap gezet naar 
Biodynamie. Tussen de wijnranken 
worden andere gewassen aangeplant 
voor een natuurlijke bescherming en 
evenwicht.

Er wordt geoogst bij optimale rijpheid 
en de steeltjes worden volledig verwij-
derd om een teveel aan bitterheid te 
vermijden.Bij het wijnmaken wil men 
een maximum aan fruit bewaren. Voor 
de opvoeding van de wijn gebruikt 
men daarom meestal grote eiken vaten 
van 2 tot 5 jaar oud. De wijn wordt niet 
gefilterd, dus kan er wel wat bezinksel 
in de fles zitten. Het resultaat zijn  pure, 
frisse en elegante rode wijnen die naar-
gelang de wijngaard variëren in inten-
siteit. Ze worden best fris gedronken: 
geen frigotemperatuur maar idealiter 
rond de 16 graden. Dat betekent geens-
zins dat het om ‘lichte zomerwijntjes’ 
gaat. De wijnen van Domaine de la 
Chevalerie zijn terzelfdertijd klassiek 
en heel verfijnd. Het bewaarpotentieel 
is erg groot en je vindt ze op de kaart 
van de beste Franse restaurants.

Domein in de kijker



Domaine Jacky Marteau
Sauvignon de Touraine AOP ‘17/18 
Sauvignon Blanc 100 % 
In de Loire wordt niet enkel 
in Sancerre en Pouilly Fumé 
Sauvignon Blanc verbouwd.  Ook 
de omgeving van Tours, en dan 
vooral de oevers van de Cher, 
een zijrivier van de Loire, zijn hier 
uitermate geschikt voor. Het is 
hier dat het Domaine Jacky 
Marteau zijn wijngaarden heeft. 
De druiven wordt zachtjes 
geperst en blijven dan een 
korte tijd in contact met de 
schil. Daarna volgt de gisting 
en opvoeding in inoxcuves, op 
de eigen ‘lies’. Deze 2017 toont 
opnieuw het constante en hoge 
niveau van Jacky Marteau, die 
trouwens nog eens opgenomen 
werd bij de 300 beste wijnen onder de 10 
euro. Levendige aroma’s van limoen, ‘gras’ 
en buxus. In de mond opnieuw frisse citrus 
en wat Granny Smith. Perfect bij oesters 
en zeevruchten, visbereidingen met weinig 
of lichte sauzen maar ook bij geitenkaas. 
Kan uiteraard ook als aperitief en is in het 
aspergeseizoen een goed alternatief.
Op zijn best in de komende jaren.

Normaal 9,25 / Nu 6 x 8,50

Het blijft een uitdaging om echt goede wijnen onder de 10 euro te vinden. De 
kosten voor transport, verpakking, accijnzen, administratie, enz… stegen de 
voorbije jaren in belangrijke mate. Daardoor blijft er bij de goedkope wijnen 
niet veel over voor wat er in de fles zit.
Het is dus kwestie van het kaf van het koren te scheiden en steeds opnieuw 
op zoek te gaan naar die regio’s en wijnmakers die wel kwaliteit blijven bren-
gen voor een lage prijs.
Op deze pagina vindt u daar goede voorbeelden van, vaak dan nog afkom-
stig van familiale wijnbedrijven.

Castillo de Aresan
Chardonnay
Vino de la Tierra
de Castilla 2017    
100 % Chardonnay 
Spanje is op zich het derde belang-
rijkste wijnland in de wereld, en 
de helft van de Spaanse wijn 
komt uit de regio Castilla – La 
Mancha. Vooral de laatste 20 
jaar heeft deze regio zich 
sterk ontwikkeld : de grond 
was er relatief goedkoop en 
het warme en droge klimaat 
zorgt voor gezonde wijnbouw 
met weinig risico op de klas-
sieke kwalen en ziektes, die 
op zich heel arbeidsintensief 
zijn om te bestrijden. Heel wat 
bedrijven konden daardoor de 
stap zetten naar biowijn met 
behoud van een gunstige prijs. Castillo de 
Aresan maakt vooral mono-cépagewijnen 
en werkt sinds enkele jaren biologisch.
Deze moderne eikgerijpte Chardonnay 
heeft mooi rijp fruit (o.a. gele perzik). De 
smaak is vol en breed maar de wijn heeft 
toch voldoende frisheid. Serveer de vol-
gende jaren bij vis en wit vlees met sauzen.

Normaal 8,95 / Nu 6 x 8,15

Cheval Quancard,
Cuvée Clémence
Entre-Deux-Mers AOP 2018 
Sauvignon Blanc, Sémillon en 
Muscadelle 
Entre-Deux-Mers is de witte 
appellatie uit de régio tussen 
de Garonne en de Dordogne, 
wat eigenlijk het gebied tus-
sen Saint-Emilion en Graves/
Pessac Léognan is. De witte 
wijnen moeten Sauvignon, 
Sémillon en Muscadelle 
bevatten (verantwoordelijk 
voor respectievelijk frisheid, 
volume en aroma) maar het 
resultaat zijn vaak simpele 
drinkwijntjes. De assemblage 
die Cheval Quancard maakt 
van verschillende percelen 
daarentegen, rijpt 6 maanden 
in eiken vaten, waarvan ieder 
jaar 1/3 vernieuwd wordt. Het 
resultaat blijft toch in de eer-
ste plaats een frisse wijn, met 
aroma’s van pompelmoes en witte perzik, 
bloemetjes en wat kruidigheid van het 
eiken vat. Duidelijk meer structuur en com-
plexiteit als een gewone Bordeaux en past 
uitstekend bij koude en warme bereidin-
gen met zeevruchten en vis. Bewaart nog 
2 à 3 jaar.

Normaal 9,95 / Nu 6 x 9,15

Verrassend goed voor minder dan 10 euro

CUVEE SAINT ANTOINE 
Cuvée Saint Antoine is onze eigen huiswijn die zijn oorsprong kent in de periode dat wij 
nog zelf in Roeselare wijn afvulden. Het is een Côtes du Rhône AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) waarvoor strenge kwaliteitsnormen gelden. Onder andere daarom moet hij in 
de regio van afkomst ter plaatse gebotteld worden.
Voor Cuvée Saint Antoine proeven wij ieder jaar een aantal cuvées met de bedoeling om 
de gekende smaak en kwaliteit zo dicht mogelijk te evenaren. Wijn is uiteraard een pro-
duct van de natuur, en daarbij spelen de jaargangen ook een belangrijke rol. 
In rood zijn wij momenteel aan onze laatste palletten van de uitstekende jaargang 2016 
terwijl wij in wit al aan jaargang 2017 toe zijn.
Het zijn zowieso al wijnen met een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding maar bij deze 
gelegenheid doen wij er nog een extra promotie bovenop.

Cuvée Saint Antoine 
Rood 
Côtes du Rhône AOP 2016
Grenache, Syrah &
Mourvèdre
Normaal 7,35 / Nu

-5%
per volle karton van 6 flessen

-10%
per 2 volle kartons van 6 flessen

5+1 gratis
vanaf 3 volle kartons van 6 flessen

Cuvée Saint Antoine 
Wit 
Côtes du Rhône Blanc AOP 2017
Grenache Blanc, Marsanne & 
Viognier
Normaal 7,55 / Nu

-5%
per volle karton van 6 flessen

-10%
per 2 volle kartons van 6 flessen

5+1 gratis
vanaf 3 volle kartons van 6 flessen

Witte en rode kartons mogen gecombineerd worden voor de korting

51.00 42.00

48.90

54.90

WIT
BIOWIJN

BIOWIJN

Domaine de Pajot
‘les 4 cépages’
Gascogne IGP 2018 
Colombard, Ugni-Blanc, 
Sauvignon, et Gros–Manseng 
Dit deel van de Gascogne is bij 
gastronomen meer gekend 
onder de naam Armagnac.
De derde en vierde gene-
ratie van de familie Barreau 
bewerken er 60 ha wijngaar-
den, waarmee zowel wijn als 
Armagnac gemaakt wordt. 
Sinds het begin van de eeuw 
wordt er biologisch gewerkt.
Het atlantische klimaat zorgt 
voor de ontwikkeling van de 
aroma’s enerzijds en voor mooi 
droge en frisse wijnen ander-
zijds. 
Voor deze gebruikt men een 
jaarlijks wisselende assemblage van de 
4 bovenvermelde druiven, met als doel 
steeds hetzelfde smaakprofiel te behou-
den. Lichtgele kleur. Aroma’s van frisse 
citrus, wit fruit en buxus met een vleugje 
exotisch fruit. In de mond een frisse aanzet, 
met een mooie fruitigheid en zachte finale. 
Drink deze wijn in de komende 3 jaren als 
aperitief, bij zeevruchten en pure visberei-
dingen maar ook bij wit vlees en charcu-
terie.

Normaal 7,75 / Nu 6 x 7,00



Señorio de Barahonda,
Alma de Casa
Yecla DO 2014 
Monastrell, Cabernet Sauvignon 
en Syrah 
Yecla ligt in het zuidelijke deel 
van Spanje, onder Valencia en 
naast Alicante. De wijngaar-
den liggen 400 tot 800 meter 
hoog. Señorio de Barahonda 
behoort tot de top van de regio 
en hun wijnen halen regelmatig 
hoge Parkerscores. Monastrell 
is de belangrijkste kwaliteits-
druif in Yecla, die we onder de 
naam ‘Mourvèdre’ beter ken-
nen in de Rhône, Languedoc 
en Provence. Monastrell heeft 
veel zon nodig om te rijpen, in 
combinatie met voldoende water. In de 
hooggelegen wijngaarden van Yecla zijn 
die beide aanwezig. Rijpe Monastrell zorgt 
voor goede tannines die de wijn mooi laten 
evolueren. Daardoor ontstaan er complexe 
aroma’s. Voor Alma de Casa rijpt de wijn 
eerst in inoxcuves en daarna 3 maanden in 
Franse en Amerikaanse eik. De intens ker-
senrode wijn heeft veel rijp fruit met daarbij 
behoorlijk wat zwarte bessen en zoethout. 
Evenwichtig in de mond met opnieuw rijp 
fruit en een mooie, zachte afdronk. Serveer 
bij iets krachtiger vleesbereidingen, BBQ 
en medium-pittige kazen. Mooi op dronk 
maar kan nog een 2-tal jaren kelder aan.

Normaal 7,95 / Nu 6 x 7,25

Casa Rivas, Carmenère
Valle Central DO 2017 
Carmenère 100 % 
Carmenère is de typische lokale 
druif van Chili, alhoewel ze oor-
spronkelijk wel van Bordeaux 
kwam. Ze werd lang verward 
met de Merlot, omdat je er 
ook soepele en vlezige wijnen 
mee kan maken. Carmenère 
moet iets langer rijpen maar 
dan krijg je mooie aroma’s van 
rijp rood en zwart fruit. Een 
gedeeltelijke opvoeding op 
eik zorgt voor wat extra com-
plexiteit en structuur. Lekkere 
ronde wijn met een smakelijke 
afdronk voor bij diverse vlees-
bereidingen en ook leuk voor 
zomaar een glaasje. Bewaart 
nog een 3-tal jaren.

Normaal 8,25 / Nu 6 x 7,50

Château Fontanche ‘Les Uyères’
Saint Chinian AOP 2016 
Syrah, Grenache en Carignan 
Château Fontanche ligt in het zui-
den van Saint Chinian, een deelre-
gio van de Languedoc.
Eigenaar Gilles Canton heeft 
wijngaarden met zeer oude 
wijnstokken met een klein ren-
dement, waardoor zijn wijnen 
complexiteit combineren met 
kracht. De Cuvée ‘Les Uyères’ 
is een selectie van de beste 
percelen van het domein. De 
Grenache en de Carignan 
zijn gemiddeld 60 jaar oud, 
aangevuld met 50 jaar oude 
Syrah. Voor een deel van de 
druiven wordt de ‘macéra-
tion carbonnique’ toegepast, 
waarbij de de gisting binnen in de druif 
opstart. 
Het resultaat is een zwartrode wijn met 
veel rijp fruit, kruidigheid en de zuiderse 
aroma’s van tijm en rozemarijn. Het intense 
rijpe fruit zet zich verder in de mond met 
stevige doch smakelijke tannines.
Deze krachtige wijn past bij steviger vlees-
bereidingen, BBQ en (gerijpte) halfzachte 
kazen. Kan gerust nog 3 jaar kelder aan.

Normaal 9,65 / Nu 6 x 8,70

54.90

45.00

52.20

43.50
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Cava Pupitre 
Brut Imperial
De topcuvée van de 
gekende Cava Pupitre 
mocht een jaartje langer 
rijpen op fles. In de samen-
stelling zit er ook wat 
Chardonnay en hij werd 
wat droger gemaakt als 
de normale brut.  Zit in 
een stijlvolle zware fles 
en doet menige een-
voudige Champagne 
‘verbleken’.

Normaal 10,95

Nu -5%
vanaf 6 flessen of

11+1 gratis 
vanaf 12 flessen

Casa Gheller 
Prosecco 
Treviso Brut 
DOC
Frisse en droge 
Prosecco van 100 % 
Glera.  Leuk en trendy 
alternatief voor Cava 
en Champagne.

Normaal 13,95

Nu -5%
vanaf 6 flessen

Baron Dauvergne 
Champagne 
Grand Cru 
Brut, Cuvee 
Prestige
80 % Pinot Noir uit 
de beste Grand Cru 
gemeente Bouzy, 
aangevuld met 20 % 
Chardonnay.
Deze volle en frisse  
brut doet het goed 
als aperitief maar 
kan eventueel ook 
bij de maaltijd geser-
veerd worden.

Normaal 26,85

Nu -5%
vanaf 6 flessen

CAVA – PROSECCO – CHAMPAGNE

San Lorenzo, Casabianca
Montepulciano d’Abruzzo
DOC 2017 
100 % Montepulciano 
Abruzzo ligt in de zuidelijke helft van Italië 
aan de Adriatische zee, ter hoogte van 
Pescara. San Lorenzo ligt midden in dit 
wijngebied, op zo’n 25 km van Pescara. Het 
is een bloeiend familiebedrijf dat zijn oor-

sprong kende toen de overgroot-
vader in 1890 zijn eerste wijn-
gaard kocht. Montepulciano is na 
Sangiovese de meest aangeplante 
druivensoort in Italië. 
Deze nieuwe jaargang belooft 
opnieuw een groot succes te 
worden. Net als in de vorige 
jaren is het een echte kampi-
oen van de kwaliteit/prijsver-
houding. 
Na de vinificatie gaat de most 
6 maanden op Franse eik.  
Intense kleur. In de neus ste-
vig gestoofd fruit. In de mond 
opnieuw veel rijp fruit, behoor-
lijk wat structuur en zachte tan-
nines. Past bij veel vleesberei-
dingen. Door de eiklagering mogen 
die al wat meer kracht hebben, zoals bvb 
BBQ. Kan nog 4 à 5 jaar mooi bewaren.

Normaal 9,95/ Nu 6 x 9,15



Domaine Bott-Geyl,
Alsace Metiss
Alsace AOP
2016/17   
Riesling, Muscat, Pinot 
Blanc en Chasselas 
Jean-Christophe en Valerie 
Bott behoren tot de nieuwe 
generatie topwijnmakers in 
de Elzas. Hun wijnen zijn 
meestal droog, elegant en 
doen het zeer goed aan 
tafel. De Metiss is een 
levendige assemblage-
wijn van vooral Riesling 
en droge Muscat. 
Daardoor heeft de wijn 
frisse zuren en een frui-
tig aroma. Aangenaam 
als aperitief en bij 
groentebereidingen, 
charcuterie of lichte vis-
gerechten, maar vooral 
perfect bij alle asperge-
bereidingen.
Bewaart nog 4 à 5 jaar.

Normaal 12,15
Nu 6 x 11,00

Château Revelette
PUR Blanc
Vin de France 2016
100 % Ugni Blanc 
Château Revelette ligt in 
de heuvels in het noorden 
van de Provence (boven 
Aix-en-Provence).
De wijngaard van dit cult-
domein behoort tot de 
mooiste die wij ooit 
mochten bezoeken. Elk 
stukje wijngaard ligt 
omringd van de lokale 
flora en maakt er als 
het ware deel van uit. 
De PUR-wijnen zijn 
letterlijk de meest 
pure expressie van 
de druif. Er wordt bij 
het wijnmaken geen 
sulfiet of andere 
kunstmatige hulpstof 
gebruikt. 
Intens groen-gele 
kleur. Expressieve 
neus met  rijpe appel 
en wat mineraliteit. 
Vrij vol in de mond, 
met spannende zuren.  
Deze verrassend lekkere wijn kreeg geen 
houtlagering maar een lange opvoeding 
op eigen gisten.  Klaar om te drinken 
maar kan nog een paar jaar bewaren. 
Uitstekend bij tapas, mosselen natuur en 
niet al te zware visbereidingen.

Normaal 15,95
Nu 6 x 14,75

Friedrich Becker, Weisser Burgunder ‘Kalkgestein’
Pfalzer Kwalitätswein  2015/16 
100 % Weisser Burgunder (Pinot Blanc) 
Weingut Friedrich Becker behoort tot de top van de Duitse wijn-
wereld. Het domein ligt in het meest zuidelijke puntje van de 
Pfalz, letterlijk op de grens met Frankrijk. Typisch voor de Pfalz is 
het milde klimaat waardoor men soms over het Duitse Toscanië 
spreekt. Men vindt er zelfs citroenen en amandelen.
Voor de cuvée Kalkgestein worden druiven gebruikt afkom-
stig van wijngaarden aan beide kanten van de grens met vooral 
‘Muschelkalk’ in de ondergrond. In de neus mooi wit en geel fruit 
en wat vanille. In de mond voldoende volume en spannende 
zuren. De wijn werd vergist en gerijpt in grote eiken vaten en doet 
na een paar jaar denken aan een fijne, mineralige Bourgogne. 
Serveer bij warme visbereidingen, kreeft en fijne bereidingen van 
gevogelte en wit vlees. Kan 8 tot 10 jaar kelder aan.

Normaal 19,95 / Nu 6 x 18,45

Nicola Bergaglio 
‘Minaia’
GAVI DOCG 2017 
100 % Cortese 
In de Gavi-regio, in het oos-
ten van Piemonte, worden 
bijna uitsluitend witte wij-
nen gemaakt van 100% 
Cortese. ‘Minaia’ is de 
naam van de beste wijn-
gaard. Deze ligt in arena-
vorm rond de wijn-
kelder van de familie 
Bergaglio.
Zelden hebben wij zo’n 
verzorgde wijngaard 
gezien. De 60-jaar 
oude wijnstokken op 
een ondergrond vol 
mineralen (Minaia bete-
kent trouwens ‘mijntje’ 
in het Italiaans) zorgen 
voor een complexe 
en minerale wijn. Het 
is een smakelijke wijn 
met aroma’s van wit 
en geel fruit en bloemen. 
Jong komt hij iets gesloten over maar 
na een paar jaar ontwikkelt de wijn zich 
spectaculair. Vaak wordt hij vergeleken 
met een mooie Chablis 1ier Cru. Hij past 
dan ook bij de betere visschotels al dan 
niet met saus. Een must voor elke mooie 
wijnkelder.

Normaal 14,45
Nu 6 x 13,25
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Elise
Bordeaux Blanc 2015/17 
100 % Sauvignon Blanc 
De familie Compagnet is 
eigenaar van drie domeinen 
in het puntje van Médoc, 
op de linkeroever van de 
Bordeauxstreek. Elise is 
de meest opvallende 
omdat hij eerder doet 
denken aan Pessac 
Léognan. De 100 % 
Sauvignondruiven wor-
den in verschillende 
beurten met de hand 
geplukt voor een per-
fecte rijpheid. De vergis-
ting gebeurt in nieuwe 
eiken vaten en vervol-
gens blijft de wijn daar 
8 maanden rijpen op zijn 
eigen gisten. Het resul-
taat is een goudkleurige 
wijn met aroma’s van rijp 
fruit, vanille en geroos-
terd brood. Ook in de 
mond opnieuw veel rijp 
fruit, mooi in evenwicht 
gehouden door de frisse 
zuren. Deze eikgerijpte 
wijn doet het uitstekend bij kreeft, vis, 
gevogelte en wit vlees met sausen. Elise 
is een witte bewaarwijn die op zijn best is 
na enkele jaren. 2015 is nu al mooi maar 
kan nog 4 jaar kelder aan. 2017 is nog erg 
jong en kan minstens 6 jaar kelder aan.

Normaal 18,50
Nu 6 x 17,00
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Onze lievelingswijnen
BIODYNAMISCH

110.70

102.00



Château Villars
Fronsac AOP 2014 
Merlot, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon 
Fronsac ligt op Bordeaux’ 
rechteroever, net zoals 
Pomerol en Saint-Emillion, 
en deelt hiermee ook 
Merlot als de belangrijk-
ste druif. De wijngaarden 
van Thierry Gaudrie lig-
gen in Saillans, het iets 
hoger gelegen en meest 
kwalitatieve deel van 
Fronsac. Château Villars 
is het paradepaardje 
met druiven van de oud-
ste percelen. Het is een 
wijn die een paar jaar 
kelder nodig heeft, maar 
dan ook gemakkelijk 10 
jaar of meer kan bewa-
ren. Deze 2014 kreeg 
een Coup de Coeur in de 
Guide Hachette en begint 
stilaan zijn potentieel te 
tonen. Serveer bij wit en 
rood vlees en halfzachte kazen.

Normaal 16,25 nu 5+1 gratis

Combier-Fischer-Gérin, RIU
Priorat DOQ 
Grenache, Carignan, Syrah 
Twee topwijnmakers uit de 
noordelijke Rhône (Jean-
Michel Gérin uit Côtes Rotie 
en Laurent Combier uit Crozes 
Hermitage) en Peter Fisher 
van Chateau Revelette uit de 
Provence kochten in 2002 
een oude wijngaard in Priorat. 
Ze werden daarbij geholpen 
door René Barbier van Clos 
Mogador, die hen ook in con-
tact bracht met de lokale 
oenoloog Pep Aguilar. 
Recent zijn er ook twee 
jonge wijnmakers bijgeko-
men, zodat de toekomst 
verzekerd is. Priorat is één 
van de absolute topregio’s 
in Spanje met steile hellin-
gen en kleine rendemen-
ten. Maar de wijngaard 
van Combier-Fisher-
Gérin, in Torroja in het 
hart van de Priorat, is toch 
wel de meest extreme 
die wij ooit bezochten. 
Hellingen van 80% en 
meer waar de wijnranken 
op een bodem van llicorella 
(ijzerhoudende leisteen) moeten vechten 
voor een beetje water en voedsel. RIU 
krijgt 12 maanden opvoeding in nieuwe 
en gebruikte eiken vaten van 500 liter (de 
fameuze demi-muids), waardoor het fruit 
in de wijn intact blijft. Deze donkerrode 
wijn zit barstensvol rijp zwart fruit. In de 
mond ook veel rijpe tannines die wijzen 
op een goed bewaarpotentieel. RIU is dan 
ook een bewaarwijn die een 10-tal jaren 
kelder aan kan. Serveer bij (gegrild) rood 
vlees en harde en halfzachte kazen.

2013
Normaal 22,95
Nu 6 x 20,95

2015
Normaal 24,55
Nu 6 x 22,55

Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’
Côtes du Rhône AOP 2016               
Grenache, Syrah en Mourvèdre 
Aan de overkant van de straat liggen de topwijngaarden van 
Châteauneuf-du-Pape. Vader Jaume had indertijd het inzicht om 
deze wijngaard van 34 ha groot te kopen en maakt er nu een Côtes 
du Rhône die Parker systematisch een ‘baby-Châteauneuf’ noemt. 
Net als aan de overkant ligt de wijngaard vol met ‘galets roulés’, 
grote rode keien die overdag de warmte opnemen en die ’s nachts 
langzaam weer afgeven. Daardoor kunnen de druiven optimaal rij-
pen. Intense rode kleur. In de neus veel rijp zwart fruit, ‘garrigue’ en 
specerijen. In de mond smakelijke tannines. In een topjaar als 2016 
kan Les Champauvins makkelijk 8 jaar kelder aan. Serveer bij (krui-
dige) vleesgerechten en stoofpotjes.

Normaal 13,40 / Nu 6 x 12,25

Ook in MAGNUM: Normaal 29,95 / Nu 6 x 27,50

Nero d’Avola Besi
Terre Siciliana 2015 
Nero d’Avola 100% 
De familie Caruso maakte 
fortuin met de ontginning van 
Sicilaans marmer, waarin ze 
een wereldspeler zijn. In 
hun wijndomein zijn ze 
zo mogelijk nog veelei-
sender. De ontriste drui-
ven worden gekneusd 
en mogen ongeveer een 
maand macereren. Het 
sap wordt regelmatig 
naar boven gepompt om 
een zachte extractie te 
bekomen. Daarna rijpt de 
wijn 18 maanden in grote 
eiken vaten en nog eens 
zes maanden op fles. 
Mooie robijnrode kleur 
met een paarse schijn. 
Rijp rood fruit en violet 
in de neus, wat grafiet en 
een tikkeltje leer.  In de 
mond opnieuw rijp fruit, 
wat geconfijte kers en zachte tannines. 
Kracht en finesse zijn mooi in evenwicht 
bij deze gastronomische wijn die past 
bij diverse soorten gebraad en halfrijpe 
kazen. 2015 kan nog een 6 à 7 jaar kel-
der aan. Ook nog een kleine hoeveelheid 
van het superjaar 2013 beschikbaar aan 
dezelfde voorwaarden.

Normaal 20,95
Nu 6 x 18,95 113.70
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Corte Sant’Alda ‘Campi Magri’
Valpolicella Ripasso Superiore 
DOC 2013/14   
Corvina Grossa 50%,
Corvina 30%,
Rondinella 20% 
Marinella Camerani is met 
Corte Sant’Alda uitge-
groeid tot een icoon van de 
Italiaanse wijnbouw
De populariteit van de 
duurdere en krachtiger 
Amarone is de voorbije 
20 jaren erg gestegen. 
Daar profiteert ook de 
Valpolicella Ripasso 
van. Bij de Ripasso-
methode maakt men 
eerst een Valpolicella. 
De wijn krijgt dan een 
tweede rijping op foe-
ders waarin zich nog 
de schillen en de pit-
ten van de Amarone 
bevinden, nadat de 
wijn zelf werd afgetapt.  
Daardoor krijg je een 
wijn die de subtiele fris-
heid van de Valpolicella 
combineert met de 
kracht en de volheid 
van de Amarone. Het resultaat is een 
wijn met een indrukwekkende neus van 
cassis, braambes, tabak en specerijen. 
In de mond blijft het intense fruit toch 
krokant en in de afdronk is er een aan-
genaam bittertje. Deze ‘baby Amarone’ 
doet het goed bij stoofpotjes, rood vlees 
met sauzen, groot wild zoals everzwijn en 
bij nogal wat gerijpte kazen. Hij bewaart 
nog 7 à 8 jaar.

Normaal 24,50
Nu 6 x 22,50

Onze lievelingswijnen Op deze pagina’s een selectie wijnen die top zijn in hun regio. 
Ietsje duurder maar stuk voor stuk met een ongeziene kwali-
teit/prijsverhouding. Het zijn wijnen die hun plaats hebben in 
elke goede kelder en die wij bovenhalen bij mooie gerechten.

135.00
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WINKEL ROESELARE
Hugo Verrieststraat 96 - 8800 Roeselare
Tel. 051 22 47 55
info@WijnhuisVandenBulcke.be
www.WijnhuisVandenBulcke.be

Gewone openingsuren:
dinsdag:  14 - 18.30 uur
woensdag: 10 - 12 uur  14 - 18.30 uur
donderdag: 10 - 12 uur  14 - 18.30 uur
vrijdag: 10 - 12 uur  14 - 18.30 uur
zaterdag: 10 - 12 uur  14 - 18.00 uur

Sluitingsdagen:
woensdag 1 mei
donderdag 30 mei

RUIME PARKING OP DE BINNENKOER
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Geadresseerde

BIJHUIS STABROEK
Dingemans-Van Dessel
Brouwersstraat 32
2940 Stabroek
Tel. 03 568 07 16
stabroek@wijnhuisvandenbulcke.be

Gewone openingsuren:
maandag: 14.00 - 18.00 uur
vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
zaterdag: 10.00 - 18.00 uur

Sluitingsdagen:
maandag 22 april
maandag 10 juni

Plan:
vanaf Antwerpse
ring richting
Bergen op
Zoom volgen,
afrit 13 Stabroek;
u komt uit op
Laageind
(zie verder plan).

COMMUNIE-, LENTE- EN FAMILIEFEESTEN
De lente is het seizoen van de familiale feesten. Wij hel-
pen u graag bij de keuze van Cava, Prosecco, Saumur, 
Crémant, Sekt en Champagne en passende witte, rosé, 
rode en zelfs zoete wijnen. Bij uw (schuim-) wijnen kan 
u ook onze verzorgde bruikleenglazen gebruiken. Voor 
feestelijke gelegenheden hebben wij Champagneglazen 
van Jamesse en wijnglazen van Spiegelau.

•	Overblijvende kartons nemen wij terug, zodat u nooit te 
veel of te weinig hebt

•	Gratis	bruikleen van de glazen. Er wordt enkel een kleine 
afwasvergoeding aangerekend.

•	Mooie	korting op de meeste wijnen vanaf 12 flessen per 
soort.

Bestel tijdig zodat wij uw glazen op tijd kunnen reserve-
ren. Breng uw feestmenu mee naar de winkel. Dan kun-
nen wij u beter adviseren.

Luigi Einaudi
Moscato d’Asti DOCG 2018 

100% Moscato

Luigi Einaudi is een topproducent uit 
Piemonte, met onder andere grootse 
Barolo’s.

Deze halfzoete en lichtparelende wijn 
met slechts 5,5° alcohol is dan ook 
een aangename verrassing.

Het is een levendige en lichte afslui-
ter bij een dessert met fruit, sorbet 
of witte chocolade. Ook heel succes-
vol bij een dessertenbuffet op een 
zonnig tuinfeest. De druiven worden 
zachtjes geperst en het sap daarna 
afgekoeld tot 0°. De bubbels ont-
staan door een langzame fermenta-
tie in gesloten cuves.

Normaal 11,65
Nu 6 x 10,65 63.90



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

Datum: ...................................................................................................             Handtekening: .....................................................................................................................................................

BETALING 

Ik betaal contant bij afhaling of levering.

Ik schrijf het bedrag over.

BESTELBON LENTE OPEN FLES 2019
Geldig tot en met 9 juni 2019

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

AANTAL
PAKETTEN BEDRAGGELDIG T.E.M. 9 JUNI 2019 OF TOT UITPUTTING VOORRAAD

NORMAAL
6 FLESSEN

PROMO
6 FLESSEN

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

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

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

62,70
62,70
82,50

The Free Soul Verdejo 2018 - Rueda DO - Spanje .........................................................................................
The Wild Child 2016 - Toro DO - Spanje ...............................................................................................................
The Damn Master 2015 - Toro Crianza DO - Spanje .....................................................................................

NIEUWE WIJNEN EN DOMEINEN
MOFO

68,70
68,70
89,70

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

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

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

57,60
57,60
57,60

BLANC 2017 - Côtes Catalanes IGP .......................................................................................................................
ROSE 2018 - Côtes Catalanes IGP ..........................................................................................................................
ROUGE 2017 - Côtes Catalanes IGP .......................................................................................................................

L'EFFET PAPILLON
63,00
63,00
63,00

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

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

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

79,52
153,05
62,42

Casa Gheller - Prosecco Treviso Brut DOC - Italië ...........................................................................................
Baron Dauvergne Cuvée Prestige - Champagne Grand Cru Brut ............................................................
Pupitre Brut Imperial Reserva - Cava DO - Spanje ..........................................................................................

CAVA - PROSECCO - CHAMPAGNE
83,70

161,10
65,70

…....................................................52,20Etincelle Grande Reserve rosé 2018 - Pays d’Oc IGP ..................................................................................
LA GARRIGUE

57,00

…....................................................82,50L’Homme Del Sac 2018 - Montsant DO - Spanje ............................................................................................
CELLER PASCONA

89,70

…....................................................120,45Pupitre Brut Imperial Reserva - Cava DO - Spanje .......................................................................................... 131,40 U
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12 FLESSEN 12 FLESSEN



AANTAL
PAKETTEN BEDRAGGELDIG T.E.M. 9 JUNI 20189 OF TOT UITPUTTING VOORRAAD

NORMAAL
6 FLESSEN

PROMO
6 FLESSEN

TOTAAL
Port: gratis in Vlaanderen vanaf een bedrag van € 400,00 - uitgezonderd expresslevering - in ander geval overeen te komen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51,00
42,00
48,90
54,90

Domaine Jacky Marteau 2017/18 - Sauvignon de Touraine AOP ...........................................................
Domaine de Pajot ‘Les 4 cépages’ 2018 - Gascogne IGP ..........................................................................
Castillo de Aresan Chardonnay 2017 - Vino de la Tierra de Castilla  -  Spanje .............................
Cheval Quancard Cuvée Clémence 2018 - Entre-Deux-Mers AOP .........................................................

55,50
46,50
53,70
59,70

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

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

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

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

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

66,00
88,50
79,50

102,00
110,70

Domaine Bott Geyl Metiss Alsace 2016/17 - Alsace AOP
Château Revelette Pur Blanc 2016 - Vin de France
Nicola Bergaglio ‘Minaia’ 2017 - Gavi del Commune di Gavi DOCG  - Italië
Elise 2015/17 - Bordeaux Blanc AOP
Friedrich Becker ‘Kalkgestein’ 2015/16 - Pfalzer Kwalitätswein - Duitsland ......................................…

WIT
72,90
95,70
86,70

111,00
119,70

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

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

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

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

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

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

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

73,50
165,00
81,25

113,70
125,70
135,30
135,00

Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’ 2016 - Côtes du Rhône AOP .....................................…
Domaine Grand Veneur ‘Les Champauvins’ MAGNUM 2016 - Côtes du Rhône AOP ..............…
Château Villars 2014 - Fronsac AOP ......................................…..............................................................................

Assuli Nero d'Avola Besi 2015 - Terre Siciliana - Italië ......................................….......................................

Combier-Fischer-Gerin ‘Riu’ 2013 - Priorat DOQ - Spanje .....................................................................…
Combier-Fischer-Gerin ‘Riu’ 2015 - Priorat DOQ - Spanje .....................................................................…
Corte Sant'Alda ‘Campi Magri’ 2013/14 - Valpolicella Ripasso Superiore DOC - Italië .............

ROOD
80,40

179,70
97,50

125,70
137,70
147,30
147,00

6 FLESSEN 6 FLESSEN

…....................................................43,04Cuvée Saint Antoine Blanc 2017 - Côtes du Rhône Blanc AOP ..............................................................

MINDER DAN 10 EURO
WIT

LIEVELINGSWIJNEN

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

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

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

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

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

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

74,10
83,70
92,70

131,70
131,70
232,50

Peu Muleau 2015 - Bourgeuil AOP ...........................................................................................................................
Galichets 2015 - Bourgeuil AOP .................................................................................................................................
Bretêche 2014 - Bourgeuil AOP .................................................................................................................................
Chevalerie 2012/15 - Bourgeuil AOP .......................................................................................................................
Busardières 2012/15 - Bourgeuil AOP ....................................................................................................................
Grand Mont (heel beperkt) 2011 - Bourgeuil AOP .......................................................................................…

81,00
91,50

101,10
143,70
143,70
232,50

DOMAINE DE LA CHEVALERIE

…....................................................63,90Moscato d'Asti 2018 - Moscato d'Asti DOCG ...................................................................................................... 69,90
LUIGI EINAUDI

ROOD

45,30

…....................................................81,54Cuvée Saint Antoine Blanc 2017 - Côtes du Rhône Blanc AOP .............................................................. 90,60

12 FLESSEN 12 FLESSEN

…....................................................113,25Cuvée Saint Antoine Blanc 2017 - Côtes du Rhône Blanc AOP .............................................................. 135,90

18 FLESSEN 18 FLESSEN

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

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

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

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

43,50
54,90
52,20
45,00

Alma de Casa 2014 - Yecla DO - Spanje ..............................................................................................................
San Lorenzo Casabianca 2017 - Montepulciano d'Abruzzo dOC - Italië .............................................
Château Fontanche ‘Les Uyères’ 2016 - Saint Chinian AOP .....................................................................
Casa Rivas Carmenère 2017 - Valle Central - Chili ........................................................................................

47,70
59,70
57,90
49,50

6 FLESSEN 6 FLESSEN

…....................................................41,90Cuvée Saint Antoine 2016 - Côtes du Rhône Blanc AOP ............................................................................ 44,10

…....................................................79,38Cuvée Saint Antoine 2016 - Côtes du Rhône Blanc AOP ............................................................................ 88,20

12 FLESSEN 12 FLESSEN

…....................................................110,25Cuvée Saint Antoine 2016 - Côtes du Rhône Blanc AOP ............................................................................ 132,30

18 FLESSEN 18 FLESSEN


