
Réserve Grand Veneur
Côtes du Rhône 2016/17
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault 
Grenache aangevuld met Syrah en wat 
Mourvèdre en Cinsault. Druiven afkom-
stig uit Chateauneufwijngaarden en van 
Champauvin en reeds jaren gecertifeerd 
bio. De lichtroze kleur doet denken aan de 

buren uit de Provence. Veel fris rood fruit 
maar ook wat provencaalse kruiden. Niet 

alleen een rosé voor ontspannen 
momenten maar vooral een perfecte 
maaltijdbegeleider. Kreeg de voor-
bije jaren van Parker verschillende 
keren 90 ptn.

75 cl: Normaal 10,15
Nu 6 x 9,25

Ook beschikbaar in 
halve flesjes (6,05),
magnum (24,20) en
dubbele magnum (52.50)

De vraag naar rosé blijft stijgen. Bij warm weer is het een goed alternatief voor de wat steviger rode 
wijnen. Anderzijds is de kwaliteit van rosé de laatste jaren sterk gestegen. Gereputeerde wijnhuizen 
maken vandaag serieuze rosé die het ook goed doet aan tafel. Een frisse droge rosé doet het uitste-
kend bij meloen met ham, gerookte en gegrilde vis, gamba’s, charcuterie, zomerse (pasta-)slaatjes 
en zelfs bij geitenkaas. De steviger types kunnen een BBQ aan en in ons assortiment zit er zelfs een 
zoetere Cabernet d’Anjou die past bij desserts op basis van aardbeien, rood fruit en donkere cho-
colade. Recent was er in de pers paniek over de beschikbare hoeveelheid en de prijzen van rosé. In 
2017 werd er inderdaad minder rosé gemaakt, en het is meestal die jaargang die wij nu in de handel 
vinden. Wij hebben ons goed ingedekt bij verschillende van onze wijnhuizen en kunnen u daardoor 
nog steeds een ruime keuze aanbieden aan stabiele prijzen.

Het Wijnkrantje
Info en promoties voor de wijnliefhebber

Nuttige INFO
PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Beste klant
Beste wijnliefhebber

De lange zomeravonden en de 
bijhorende vakantie brengen 
een ontspannen sfeer.  In de 
keuken mag het allemaal een-
voudiger en frisser.  Dat zien wij 
ook bij de keuze van de daarbij 
passende wijnen.

In dit Wijnkrantje op de voorpa-
gina aandacht voor Rosé, die als 
zomerwijn nog aan populariteit 
wint.  De steeds betere kwaliteit 
zal daar niet vreemd aan zijn.
Ook witte wijn  doet het erg goed 
bij warm weer maar de verras-
sing zit deze keer bij de rode 
wijnen. De soepele lichtrode 
Lago di Caldaro van Cantina 
Kurtatsch kan zo uit de koelkast 
op de zomerse tafel geserveerd 
worden. 

Nieuw zijn de wijnen van 
Castillo de Aresan uit het 
Spaanse Castilla-la Mancha.   
Lekkere biowijnen met een uit-
zonderlijke kwaliteit/prijsver-
houding.

Al deze wijnen kan u nu aan 
interessante promotievoor-
waarden kopen. Verder in dit 
Wijnkrantje vindt u alle info. In 
de zomer hebben wij geen speci-
fieke open fles dagen maar kan 
u steeds een 
selectie van deze wijnen proeven 
op de normale openingsuren en 
–dagen.  Samen met uw (wijn-)
vrienden bent u van harte wel-
kom.

Een frisse Gin & Tonic blijft  
zomers populair.  Ontdek de 
natuurlijk BTW-tonic om te 
combineren met kwaliteitgin.   
Meer info op pagina 4.

Wij hopen u binnenkort 
opnieuw te mogen ontmoeten.

Rik Balcaen, Brigitte Vanden Bulcke, 
Karel Schoutteten, Erwin Bruwier en 
Gudrun Verstraete te Roeselare.

Annemie en Eric Dingemans-Van 
Dessel te Stabroek.

ROse wijnen

Komen proeven
Tot en met eind september kan u in Roeselare en Stabroek een selectie van de producten uit dit 
wijnkrantje proeven tijdens de gewone openingsdagen en -uren. Op vrijdag en zaterdag is die 
selectie meestal wat breder. De promoties in dit wijnkrantje zijn geldig in Roeselare en Stabroek 
tot en met eind september 2018, behalve uitputting van voorraad.

Mas des Lauriers
Coteaux de Narbonne IGP 2017
Cinsault, Grenache, Syrah 
De 10de generatie van de familie Lalaurie 
valt op door verschillende redenen. De 
tweelingzussen Camille en Audrey zijn 
opvallende verschijningen, maar hun 
originele en verfijnde wijnen zijn dat nog 
meer. Hun Mas des Lauriers doet menige, 
veel duurdere, rosé uit de Provence ver-
bleken. Bij wijze van spreken dan, want 
deze frisse, aromatische en lichtkruidige 
rosé slaagt er in om een zacht zalmroze 
kleur te combineren met intens fruitige 
aroma’s. De perfecte zomerse rosé die 
van bij het aperitief tot na de maaltijd kan 
doorgedronken worden.
Normaal 6,95 / Nu 6 x 6,30

Chateau Revelette
Coteaux d’Aix-en-Provence AOP 2016
Grenache, Carignan, Ugni Blanc, Cinsault 
Peter Fischer behoort tot de meest geres-
pecteerde wijnmakers. Zijn Grand Blanc 
en Grand Rouge staat op de kaart van 
veel toprestaurants . Ook zijn rosé is van 
een verrassend hoog niveau. Zalmroze 
kleur. Frisse neus met rijp rood fruit en 
een beetje perzik. Opnieuw rood fruit 
in de mond, maar met de structuur van 
een rode wijn en de frisheid van een 
witte. Deze Rosé uit de Provence 
kan nog een 2-tal jaren bewaren. 
Uitstekend bij koude voorgerechten 
(ook op basis van vinaigrette), gegrilde vis en bij 
Aziatische keuken. En natuurlijk ook als aperitief.

Normaal 13,15 / nu 5 + 1 GRATis

spumante Rosato
Casa Gheller
Deze rosé-versie 
van de Italiaanse 
Prosecco is bijzon-
der lekker bij het 
aperitief. Droog 
en levendig 
met aroma’s 
van fris rood 
fruit. Voldoende 
structuur en 
finesse om 
ook bij koude 
visbereidingen 
en Japanese keuken 
(Sushi) te schenken.

Normaal 12,20
Nu 6 x 11,25

37.80

55.50

67.50

BIODYNAMISCH



Ook voor de witte wijnen trekken wij deze zomer naar het zuiden. Cuvée Saint Antoine in de zuidelijke Rhône, Verdejo 
uit Spanje en Cortese uit de Italiaanse Gavi. De Spiule Chardonnay combineert het beste uit Bourgogne en Californië, is 
afkomstig uit het noord-oosten van Italië en biedt een erg goede kwaliteit/prijsverhouding.

Bij zomers rood denken wij vooral aan twee verschillende stijlen. Enerzijds de soepele en lichtere rode wijnen die wij op 
een warme zomerdag lichtjes gekoeld of in sommige gevallen zelfs op koelkasttemperatuur kunnen drinken. 
Anderzijds hebben wij de iets steviger rode wijnen die het goed doen bij BBQ. Stevig wil niet zeggen zwaar, maar deze 
wijnen kregen wel een verzorgde rijping op eiken vaten waardoor ze meer structuur en complexiteit hebben. Ook deze 
wijnen mogen wij in de zomer een paar graden frisser serveren want door het warme weer (of de warmte van de BBQ) 
zullen die in het glas vlug enkele graden opwarmen.

Cuvée saint Antoine Blanc
Côtes du Rhône AOP 2016/17
Grenache Blanc, Marsanne, Viognier 
Het witte zusje van onze alomgekende Cuvée Saint 
Antoine kende de voorbije jaren veel succes. Het is een 
typische Zuidelijke Rhônewijn die ons doet dromen van 
vakantie. Met Grenache Blanc, Marsanne en Viognier 
komen ook de drie belangrijkste witte druiven uit de 
regio aan bod. Lichtgoud van kleur met een groene 
schijn. Veel fris en volrijp fruit zorgt voor voldoende 
volume. Lekker als aperitief maar doet het zelfs beter 
bij zomerse voorgerechten en gegrilde vis. Bewaart 
nog een paar jaar
.
Normaal 7,55 / Nu 6 x 6,85

Vignoble Famille Deroose Caladoc
Pays d’Oc IGP 2016/17
Caladoc
De familie Deroose kenden wij al een tijdje van hun ste-
vige Corbières maar vorig jaar hebben ze ons echt ver-
rast met hun originele Caladoc. De druif Caladoc is een 
kruising tussen de veel gekendere Grenache en Malbec. 
De eerste ronder en fruitiger, terwijl de Malbec gekend 
is voor zijn stevige tannines. Het resultaat is een soe-
pele, fruitige drinkwijn gemaakt van 100% Caladoc. 
Deze heeft een intense kleur,rijp fruit en behoorlijk 
wat tannines die helemaal niet bitter of groen over-
komen. Het originele etiket werd ontworpen door 
Richard Boel, de buurman van Lieven en Katrien 
Deroose in Staden. Soepele drinkwijn voor bij de 
dagelijkse (zomer-)keuken maar die ook past bij een 
worst of brochette van op de BBQ.
Nu al op dronk maar kan nog een 3-tal jaren
kelder aan.

Normaal 8,95 / Nu 6 x 7,95

nicola Bergaglio, Gavi DOCG 2016
100 % Cortese 
Bij de familie Bergaglio maken de tweede en de derde 
generatie samen de wijn. In de Gavi-regio, in het oosten 
van Piemonte, worden bijna uitsluitend witte wijnen 
gemaakt van 100% Cortese.
Vaak noemt men de wijn ook Gavi del Gavi, naar de 
stad en de wijnregio die dezelfde naam hebben.
De wijn zelf is eigenlijk vrij goed te vergelijken met 
een frisse Chablis.
Het is een smakelijke wijn met aroma’s van wit en 
geel fruit en bloemen. Deze cuvée is iets vlugger 
op dronk als zijn grote broer “Minaia” en is in 2016 
bijzonder geslaagd. Past dan bij de visschotels al 
dan niet met saus en zal nog een paar jaar bewaren.

Normaal 11,70 / Nu 6 x 10,60

josé Galo
Rueda DO 2017
Verdejo 
De Bodega Rueda Pérez bezit 20 ha wijngaarden met 
Verdejo-stokken in de gemeentes Pozaldez en Rueda, 
in de wijnregio met dezelfde naam. José Galo is een 
'single vineyard' met oude wijnstokken van één van 
de beste hellingen in de gemeente Rueda. De arme 
en rotsachtige bodem, goed waterdoorlatend en 
lichtjes zilt, is de perfecte heimat voor de Verdejo-
druif. Lichtgele kleur met groene gloed, een parfum 
van buxus, citrus en steenfruit. In de mond vind je 
ook de perfecte match tussen citrus en wit fruit. De 
ideale wijn als aperitief, bij tapas en diverse voorge-
rechten.
Reeds jaren laureaat van de Wijnkoopgids met de 
300 beste wijnen onder de 10 euro.

Normaal 8,95 / Nu 6 x 8,15

Cantina Kurtatsch
Lago die Caldaro Scelto Classico DOC 2016
Schiava 
Kurtatsch ligt in het zuiden van Alto Adige, bij toeris-
ten beter gekend als Sud-Tirol. Het is één van de beste 
klimaten in Italië (en er buiten) om wijn te maken. De 
Schiava of Vernatsch vond men al in de 15de eeuw voor 
Kristus terug in Alto Adige. Vaak werd ze gebruikt om 
frisse rode drinkwijnen te maken.
Deze Lago di Caldaro is een Auslese, een soepele 
en aromatische lichtrode wijn met zachte tannines 
en veel fris rood fruit. De ideale wijn om gekoeld te 
drinken op een warmere dag. 
Past bij heel wat gerechten: tapas, charcuterie, (wit) 
vlees en zelfs bij aziatische keuken.

Normaal 11,50
Nu 6 x 10,50

Angoris spiule Chardonnay
Riserva Guilio Locatelli 
Friuli Colli Orientale DOC 2015
Chardonnay 
De familie Locatelli heeft Tenuta Angoris over de jaren 
uitgebouwd tot één van de betere domeinen in Friuli. 
De beste wijngaarden liggen in de heuvels, de fameuze 
Colli Orientale. Zo ook de Spiule-wijngaard die amper 
2 ha groot is. Na de oogst worden de druiven ontrist 
vooraleer ze te persen. Na de fermentatie in inox-
cuves rijpt de wijn 10 maanden waarbij slechts een 
deel op eiken vaten. Deze methode zien wij meer 
en meer bij de betere wijnmakers in Bourgogne en 
Californië. De wijn krijgt wel volume, complexiteit 
en lengte, maar behoudt tevens voldoende frisheid. 
Na de rijping rust de wijn nog minimum 8 maanden 
op fles. 
Goudgele kleur. In de neus veel rijp fruit en een tik-
keltje vanille. Mooi volume in de mond, een lange 
afdronk en loepzuivere zuren. Kan nog een 10-tal 
jaren kelder aan.

Normaal 16,35 / Nu 6 x 14,85
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wiTTe wijnen

RODe wijnen

BELGISCHE

WIJNBOER

Serveer deze wijn op
koelkasttemperatuur



Voor ons assortiment zijn wij 
in elke prijscategorie op zoek 
naar wijnen met een opval-
lende kwaliteit/prijsverhou-
ding, waarbij kwaliteit bewust 
op de eerste plaats komt.
De moeilijkste categorie zijn 
de wijnen onder de 10 euro en 
dit o.a. door de hoge accijnzen 
en diverse taksen, de geste-
gen transport- en verpak-
kingskosten enz…, die bij een 
goedkope fles even hoog zijn als bij een duurdere.
Toch slagen wij daar vrij goed in, en onze wijnen zijn sinds 
jaren goed vertegenwoordigd in de Wijnkoopgids van Frank 
Van der Auwera met de 300 Beste Wijnen onder 10 euro.

In die categorie kijken wij vaak in de richting van Spanje. 
De organisatie van de wijnbouw en de economie in ’t alge-
meen zorgen op het Iberisch Schiereiland voor een ruim 
aanbod goedgemaakte wijnen aan lage prijzen.
Spanje is op zich het derde belangrijkste 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 ontwik-
keld: de grond was er relatief goedkoop en het warme en 
droge klimaat zorgt voor gezonde wijnbouw met weinig 
risico op de klassieke kwalen zoals schimmel en ziektes, 
die op zich heel arbeidsintensief zijn om te bestrijden. Heel 
wat bedrijven konden daardoor de stap zetten naar biowijn 
zonder dat de prijs al te veel naar omhoog gaat.

In het hart van deze regio ontdekten wij recent de nieuwe 
wijnen van Castillo de Aresan. Sinds 2003 werkt men er 
aan een ambitieus project: kwalitatieve mono-cépage wij-
nen maken aan een betaalbare prijs. Op 162 ha staan er 
vandaag 17 verschillende druivensoorten aangeplant. Op 
het domein wordt er sinds 2015 biologisch gewerkt en de 
lat wordt steeds hoger gelegd.
Hun meeste wijnen zijn gerijpt in eiken vaten in een impres-
sionante kelder. Daarvoor koopt men bij gereputeerde 
domeinen in Bordeaux gebruikte eiken vaten van 225 liter. 
Deze gebruikte kleine vaten voegen structuur en complexi-
teit toe aan de wijn, zonder het typische karakter van elke 
druivensoort te verliezen. 
Uit de vele cépages kozen wij de vier soorten die er het 
meeste uitsprongen. Een Chardonnay in wit en in rood 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon en Petit Verdot. Logisch 
dat er meer rood gekozen werd want in deze regio maakt 
men 85 % rode wijnen.

señorio de Barahonda, Alma de Casa
Yecla DO 2014
Monastrell, Cabernet, Syrah
Señorio de Barahonda behoort tot de top van Yecla, de 
meest zuidelijke Spaanse regio voor kwalitatief rood. 
Monastrell is de lokaledruif in Yecla, maar onder de 
naam 'Mourvèdre' kennen wij die ook 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 evolu-
eren. Daardoor ontstaan er complexe aroma’s. Na 
de fermentatie in inoxcuves rijpte de wijn verder in 
Franse en Amerikaanse eik. De intens kersenrode 
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. Kan nog een 3-tal jaar bewaren.

Normaal 7,95 / nu 5 + 1 GRATis

Les Promesses de Rocher Corbin
Montagne Saint Emilion AOP 2014
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Les Promesses is de meer soepele en jong drink-
bare wijn van Château Rocher Corbin. Daarvoor 
gebruikt men jongere wijnstokken, maar ook bij 
het wijnmaken vermijdt men te harde tannines. 
Schitterend robijnrood in het glas. In de neus rood 
fruit dat wij daarna in de mond terugvinden. Licht 
kruidig, vleugje tabak en een aangename afdronk 
met wat witte peper en licht geroosterde toetsen. 
Harmonieus van structuur met een uitzonderlijke 
frisheid. Deze uitstekende 2014 kan deze zomer al 
geserveerd worden bij de betere BBQ en bij vele 
vleesgerechten. Kan wel nog een 
5-tal jaren kelder aan.

Normaal 13,50 / Nu 6 x 12,45
74.70

48.90

nieuw: CAsTiLLO De AResAn
Vino de la Tierra de Castilla 2017
Per druivensoort

Normaal 8,95 / Nu 6 x 8,15

Chardonnay
Moderne eikgerijpte Chardonnay met mooi rijp fruit 
(o.a. gele perzik). Mooi evenwicht tussen volheid en 
frisheid. Perfect aan tafel.

Petit Verdot
Deze Bordeauxdruif is momenteel 
erg in trek bij de grote wijnkastelen 
en zorgt in een assemblage o.a. voor 
volle, complexe wijnen met een don-
kerrode kleur en vrij veel tannines. Hier 
uitzonderlijk als mono-cépage met 
heel wat fruit en violetachtige toet-
sen in de neus. In de mond een mooie 
gestructureerde wijn met vrij stevige 
tannines en behoorlijke lengte.

Tempranillo
Een van de typische Spaanse drui-
ven die zorgt voor een wijn met 
veel vers fruit, kruidigheid en wat 
zoethout. Deze ronde wijn heeft 
opnieuw een mooi evenwicht.

Cabernet sauvignon
Samen met Merlot de meest gekende Bordeauxdruif. 
In dit geval behoorlijk wat rijpe paprika, geroosterde 
toetsen en specerijen. In de mond ronde, zachte tan-
nines.
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TOniC & Gin
Wij hebben de volgorde voor één keer omgekeerd 
en Tonic vooraan gezet. Eigenlijk logisch want in een 
klassieke Gin & Tonic zit er meestal 2/3 tonic en 1/3 
Gin. De keuze van de tonic proef je wel degelijk in het 
eindresultaat.
Nu zijn er de voorbije jaren heel wat goede tonic’s 
bijgekomen, die over het algemeen minder 
zoet zijn en betere ingrediënten gebruiken.
De verrassing van de voorbije maanden 
komt van BTW-tonic. Bermondsey Tonic 
Water is een kleinschalige Engelse tonic die 
gemaakt wordt door echte kinabast te laten 
weken in zuiver water zodat de kinine op 
natuurlijke wijze vrijkomt.
Daardoor is deze tonic ideaal om de authen-
tieke smaak uit uw gin naar boven te halen.
Combineer deze pure tonic dus met betere 
gin’s van o.a. Sacred (UK), Havn (B), Hven 
(SE), Nikka (JP) , Scapegrace (NZ), Farmers 
(USA), …

BTw Tonic: nu 20 + 4 gratis
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Vul uw kas met wijn
Vriendengroep, sportclub, jeugdbeweging …

VUL UW KAS MET WIJN

Voordelige voorwaarden voor een
wijnactie of een verenigingsfeest
die een aardig centje opbrengen.

Info: 051 22 47 55
info@wijnhuisvandenbulcke.be

Het Wijnkrantje
Info en promoties voor de wijnliefhebber

Nuttige INFO
PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

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

Zomerverlof:

Gesloten op zaterdag 21 juli

Van dinsdag 24 juli tot vrijdag 10 augustus: winkel 
open in de voormiddag van 9 tot 12 uur op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag.

Vanaf zaterdag 11 augustus terug open op de gewo-
ne openingsuren.

Ook gesloten op woensdag 15 augustus.

RuiMe PARKinG OP De BinnenKOeR
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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

Zomerverlof:
Gesloten op zaterdag 21 juli
Gesloten vanaf maandag
13 augustus tot en met maandag 27 augustus

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

Olijfolie en wijnazijn.
De smaakmakers van de 
zomers keuken.
Als alternatief voor de vele 
zomerse BBQ’s denken wij uiter-
aard aan smaakvolle slaatjes, pure 
carpaccio’s en zuiderse pesto’s.
Het is algemeen gekend dat 
de kwaliteit van een gerecht in 
belangrijke mate afhangt van de 
kwaliteit van de gebruikte ingre-
diënten. Goede olijfolie en wijn-
azijn kunnen onze zomerse berei-
dingen dat beetje extra geven, en 
dit met heel weinig moeite.

In ons assortiment vindt u lek-
kere olijfolie uit Italië (Toscanië en 
Sicilië) en Spanje (Mallorca) naast 
wijnazijn en Sopraffino (de voorlo-
per van de beroemde Balsamico) 
uit de Italiaanse Veneto.



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.

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 ............................  / ............................  / 2018

Gelieve mijn bestelling te leveren op volgend adres graag ten laatste op ...........................  / ..........................  / 2018

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

Wijnhuis Vanden Bulcke stelt zich volledig garant voor de kwaliteit van de geleverde goederen.
Niet tevreden? Wij ruilen de goederen om.

BETALING 

Ik betaal contant bij afhaling of levering.

Ik schrijf het bedrag over.

BESTELBON WIJNKRANTJE ZOMER 2018
Geldig tot en met 30 september 2018 of tot uitputting voorraad.
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BALVIN BVBA

Hugo Verrieststraat 96

8800 Roeselare

T +32(0)51 22 47 55

info@wijnhuisvandenbulcke.be

www.wijnhuisvandenbulcke.be



AANTAL
PAKETTEN BEDRAGGELDIG TOT 30 SEPTEMBER 2018 OF TOT UITPUTTING VOORRAAD

NORMAAL
6 FLESSEN

PROMO
6 FLESSEN

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

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

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

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

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

37,80

65,75

67,50

55,50

Mas des Lauriers 2017 - Coteaux de Narbonne IGT  .....................................................................................

Château Revelette 2016 - Coteaux d'Aix-en-Provence AOP  .....................................................................

Casa Gheller - Spumante Rosato ...............................................................................................................................

Reserve Grand Veneur 75 cl 2017 - Côtes du Rhône ....................................................................................

ROSÉ 
41,70

78,90

73,20

60,90

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

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

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

Réserve Grand Veneur Magnum 2016/2017 - Côtes du Rhône ..............................................................

Réserve Grand Veneur Dubbele Magnum 2016/2017 - Côtes du Rhône ...........................................

Réserve Grand Veneur 0,375 cl 2017 - Côtes du Rhône ............................................................................

24,20

52,50

6,05

PER FLES

1 FLES

1 FLES

6 FLESSEN 6 FLESSEN

24 FLESSEN 24 FLESSEN

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

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

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

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

47,70

63,00

39,75

74,70

Famille Deroose Caladoc 2016/17 - Pays d'Oc IGP  .......................................................................................

Cantina Kurtatsch 2016 - Lago di Caldaro Scelto Classico DOC  ...........................................................

Alma de Casa 2014 - Yecla DO  .................................................................................................................................

Les Promesses de Rocher Corbin 2014 - Montage saint Emilion AOP  ..............................................

ROOD
53,70

69,00

47,70

81,00

6 FLESSEN 6 FLESSEN

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

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

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

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

41,10

48,90

63,60

89,10

Cuvée Saint Antoine Blanc 2016/17 - Côtes du Rhône AOP .....................................................................

José Galo Verdejo 2017 - Rueda DO .......................................................................................................................

Nicola Bergaglio 2016 - Gavi DOCG .........................................................................................................................

Angoris Spiule Chardonnay Riserva 2015 - Friuli Colli Orientale DOC .................................................

WIT
45,30

53,70

70,20

98,10

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

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

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

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

48,90

48,90

48,90

48,90

Chardonnay 2017 - Vino de la Tierra de Castilla ..............................................................................................

Tempranillo 2017 - Vino de la Tierra de Castilla ...............................................................................................

Petit Verdot 2017 - Vino de la Tierra de Castilla ..............................................................................................

Cabernet Sauvignon 2017 - Vino de la Tierra de Castilla ............................................................................

CASTILLO DE ARESAN

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

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

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

Contacteer ons om uw keuze te bespreken 

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

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

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

GIN

TONIC

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

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

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

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

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

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

OLIJFOLIE & WIJNAZIJN (contacteer ons voor de verschillende soorten)

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

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

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

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

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

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

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

53,70

53,70

53,70

53,70

…....................................................31,80BTW-Tonic ................................................................................................................................................................................. 38,16


