
De kwaliteit van rosé is de laatste jaren sterk gestegen. En wij zien ook meer variatie in het aanbod 
zodat je rosé bijna bij elke gelegenheid kan serveren. Opvallend is de heropleving van traditionele 
grote regio’s zoals Tavel en Sancerre.

Beste klant
Beste wijnliefhebber

De zomer en het bijhorende 
mooie weer zorgen elk jaar voor 
ontspanning. 
Welgekomen na de ongewone 
periode die wij meemaakten.
21 juni is voor ons de start van 
een seizoen boordevol zuiderse 
wijnen. Van de Zuidelijke Rhône, 
via de Provence en Languedoc-
Roussillon, rijden wij naar 
Spanje en Portugal. Ook Italië 
staat op het programma tijdens 
de ontdekkingstocht in onze 
wijnkelders.

In een zomers Wijnkrantje staat 
roséwijn op pagina één. Naast 
de trendy en zeer lichtgekleurde 
soorten zien wij de heropleving 
van de traditionele gastrono-
mische roséwijnen uit Tavel en 
Sancerre. Op een mooie zomer-
dag vaak een volwaardig alter-
natief voor rood.

Ook in wit en rood is er een bij-
zonder gevarieerd aanbod dat 
goed aansluit bij de zomerse keu-
ken.  Bij een BBQ mag er gerust 
wat kruidiger en krachtiger rood 
geserveerd worden.

Al deze wijnen kan u nu aan 
interessante promotievoorwaar-
den kopen met daarbij extra 
nog een kwalitatieve zomeraan-
bieding.  Bovenop de promo-
prijzen krijgt u de keuze tussen 
een Magnum Rosé van Grand 
Veneur of de exclusieve olijfolie 
van Assuli. Dit per schijf van 
250 euro aankoop op alle wijnen 
zoals vermeld in dit krantje.

Grote degustaties laten wij voor-
lopig achterwege maar u kan 
tijdens de gewone openingsuren 
wel een selectie van deze wijnen 
proeven.

Wij hopen u binnenkort op-
nieuw te mogen ontmoeten.

Rik Balcaen, Brigitte Vanden Bulcke, 
Karel Schoutteten, Gudrun Verstraete 
en Benoît Vuylsteke te Roeselare.

Annemie en Eric Dingemans-
Van Dessel te Stabroek.

Rosé: nog meer kwaliteit & keuze

Mas des Lauriers
Coteaux de Narbonne 
IGP 2019
Cinsault, Grenache, 
Syrah 
Mas des Lauriers doet 
menige, veel duurdere, 
rosé uit de Provence  
verbleken.  Bij wijze 
van spreken dan, want 
deze frisse, aromati-
sche en lichtkruidige 
rosé slaagt er in om 
een zacht zalmroze 
kleur te combineren 
met intens fruitige aroma’s.  
Perfect als aperitief en aan 
tafel.
Normaal 6,95
Nu 6 x 6,50 =  39.00

Alain Jaume, Le Crétacé
Tavel AOP 2019
Grenache Noir, Syrah, 
Mourvèdre 
Tavel ligt tegenover 
Châteauneuf-du-Pape 
en er wordt uitslui-
tend rosé gemaakt. 
Deze 'rosé de saig-
née' heeft diepgang 
en smaak en is de 
perfecte begeleider 
van gerechten met 
wat meer structuur. 
Deze Koning van de 
rosé heeft ook  meer 
bewaarpotentieel.
Normaal  15,50
Nu 6 x 14,45 =  86.70

La Garrigue, 
Etincelle 
Grande Réserve
Pays d’Oc IGP 2018/19
100 % Grenache 
Typische heel lichte 
roze kleur. In de neus 
aroma’s van pompel-
moes en rozeblaadjes.  
Zinderend fris in de 
mond met in de afdronk 
wat kers en bosbes. 
Perfect als aperitief 
maar ook zeer lekker 
bij carpaccio of tartaar 
van zalm, groene asperges, 
gegrilde vis en bij geitenkaas. 
Zit in een karafvormige fles met 
glazen dop.
Normaal 9,50
Nu 6 x 8,95 =  53.70

Domaine A. Vatan, 
Maulin Bèle
Sancerre Rosé AOP 2019
Pinot Noir 
De familie Vatan 
maakt één van de aller-
beste rosé Sancerre’s. 
Recent zagen wij die 
nog op de wijnkaart 
van The Fat Duck, 
het ***restaurant van 
Heston Blumenthal. 
Zeer mooie aroma’s 
van o.a. rode bessen. 
Elegante begeleider 
van verfijnde gerech-
ten.
Normaal  17,95
Nu 6 x 16,65 =  99.90

L’Effet Papillon
Côtes Catalanes 
IGP 2018
Grenache Noir
Gemaakt door Mar-
jorie en Stéphane 
Gallet van Roc des 
Anges. Lichtroze 
kleur.  Veel fris rood 
fruit in de neus.  
Strak met opnieuw 
fris rood fruit en 
pompelmoes in de 
mond.  Perfecte rosé 
voor een zomerse 
dag, maar ook zeer 
lekker aan tafel.

Normaal 10,75
Nu 6 x 9,95 =  59.70

Casa Gheller
Spumante Rosato
diverse
Deze droge rosé-ver-
sie van de Prosecco 
is een perfect zomers 
aperitief. Subtiele 
lichtroze kleur en 
aroma’s van vers 
rood fruit.  Doet het 
ook uitstekend bij 
tapas, antipasta en 
sushi.

Normaal  12,45
Nu 6 x 11,45 =  68.70

Het Wijnkrantje
HET ZOMERT IN DE WIJNKELDER

Nuttige INFO
PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Geniet van de zomer
Per aankoopschijf van 250 euro uit dit 
Wijnkrantje, GRATIS naar keuze :
- Magnumfles Réserve Grand Veneur Rosé van Alain Jaume (toprosé die 

ieder jaar topscores krijgt bij Parker en Jeb Dunnuck. Normale prijs: 24,65)

 Of
- Fles Extravergine Olijfolie van Assuli (werd door Weekend Knack/Bruno 

Vanspauwen recent genoemd als één van de allerbeste.
 Normale prijs 26,85)

De ganse zomer geldig (tot en met 20/09/2020) op alle wijnen en bubbels
uit dit Wijnkrantje, en dit bovenop de andere promoties in dit Wijnkrantje.



Van Orange tot Avignon rijden wij 
door de Zuidelijke Rhône. Het zonnige 
klimaat en de ambiance zijn hier goed 
vergelijkbaar met buurregio Provence. 
De meest nobele wijn komt uit het his-
torische stadje Châteauneuf-du-Pape. 
Ook in Lirac, Vacqueyras en Gigondas 
worden er uitstekende, vooral rode, 
wijnen gemaakt. Alain Jaume had 
oog voor goede wijngaarden en 
legde daarmee de basis voor één van 
de beste wijndomeinen in de regio. 
Uiteraard zijn er verschillen tussen de 
terroirs maar voor de rode wijnen kiest 
Jaume systematisch voor Grenache, 
Syrah én Mourvèdre.

Via Cavaillon rijden wij naar Aix-en-
Provence en van daaruit oostelijk de 
heuvels in naar het dorpje Joucques. 
Hier ligt Château Revelette, één van 
de allermooiste wijngaarden die wij 
ooit bezochten en volledig geïnte-
greerd in de natuur. Wijnmaker Peter 
Fisher is een mythe in Frankrijk en ver 
er buiten.
Over de jaren werden zijn wijnen ele-
ganter en frisser, zonder aan kracht te 
verliezen. Daarvoor gebruikte hij op 
een pragmatische manier de tech-
nieken van de biodynamie.

Van Aix-en-Provence rijden wij langs 
de Camargue en vanaf Nîmes passe-
ren wij de Languedoc binnen, richting 
Spanje. Het grootste wijngebied van 
Frankrijk strekt zich bijna 250 kilome-
ter uit. Normaal dus dat wij hier veel 
verschillende appellaties en leveran-
ciers hebben. Voor deze zomer-editie 
selecteren wij die met de allerbeste 
kwaliteit/prijsverhouding, want daarin 
is de Languedoc sterk.

ZUIDELIJKE 
RHÔNE PROVENCE LANGUEDOC

Domaine Grand Veneur
Le Miocène
Châteauneuf-du-Pape Blanc AOP 
2018/19
Clairette, Roussanne 
Gastronomische wijn met veel rijp 
fruit en een tikkeltje kruidigheid.
Normaal 32,50
Nu 6 x 29,95 = 179.70

Chateau Revelette Blanc
Coteaux d’Aix en Provence AOP 
2018
Rolle, Ugni Blanc, Sauvignon 
Blanc 
Elegante en levendige begeleider 
van verse vis, zeevruchten en oes-
ters.
Normaal 14,40
Nu 6 x 13,30 = 79.80

Domaine Coudoulet Chardonnay
Pays d’Oc IGP 2018
Chardonnay 
Domaine Coudoulet ligt in de gemeente 
Minervois en is specialist in monocepages. 
Deze Chardonnay uit inoxcuves heeft een 
aantrekkelijke frisheid.
Normaal  8,95
Nu 6 x 8,35 =  50.10

Chateau Fontanche 'Les Uyères'
Saint Chinian AOP 2018
Grenache, Syrah, Carignan 
Druiven van zeer oude wijnstokken zorgen 
voor een complexe wijn met behoorlijk wat 
kracht. Voor de rappe is er ook nog een 
beetje 2016, die nu perfect op dronk is.
Normaal 9,65
Nu 6 x 8,95 = 53.70

Château Fardel Laurens
Faugères AOP 2016
Syrah, Grenache 
De Belg Pierre Degroote kocht het 
historische domein in 2013. Hij kon 
de kwaliteit naar een zeer mooi 
niveau brengen en koos voor bio.  
Rijp rood en zwart fruit met een 
verzorgde eikrijping. Stevige en 
harmonieuze wijn voor o.a. bij de 
BBQ.
Normaal 10,95
Nu 6 x 9,95 =  59.70

L’Effet Papillon Blanc
Côtes Catalanes IGP 2018/19
Grenache Blanc, Macabeu 

L’Effet Papillon Rouge
Côtes Catalanes IGP 2018
Grenache Noir, Syrah

Marjorie Gallet is een zeer geta-
lenteerde wijnmaakster die 
Roussillon met veel fraicheur 
maakt. Haar wijnen passen won-
derwel bij onze hedendaagse en 
zomerse lichte keuken.
Normaal 10,75
Nu 6 x 9,95 = 59.70

Domaine Grand Veneur
Le Miocène
Châteauneuf-du-Pape AOP 2018
Grenache, Syrah, Mourvèdre + andere 
Intense en volle wijn, boordevol rijp rood 
fruit en met een mooie kruidigheid. Jong al 
toegankelijk maar met een bewaarpotenti-
eel van 10 jaar.
Normaal 32,50
Nu 6 x 29,95 =  179.70

Château Mazane 
Vacqueyras AOP 2016
Grenache, Syrah, Mourvèdre 
Braambessen, pruimen en vijgen in com-
binatie met de typische lokale kruidigheid. 
Kracht én finesse zorgen voor een bijzon-
der lekkere fles.
Normaal 17,75
Nu 6 x 16,65 =  99.90

Chateau Revelette
Le Grand Blanc 
Méditerrané IGP 2014/15
Chardonnay, Ugni Blanc,
Sauvignon Blanc, Rolle 
De topwijn van het domein heeft een 
paar jaar nodig om op zijn best te 
zijn.  Gastronomische begeleider voor 
Bouillabaisse, vis en wit vlees met sau-
sen en krachtige kazen zoals Munster of 
Epoisses
Normaal 26,95
Nu 6 x 24,95  = 149.70

Chateau Revelette Rouge  
Coteaux d’Aix en Provence AOP 2015/17
Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, 
Carignan 
Mooi bij lamsvlees, charcuterie en zeker 
ook bij een klassieke couscous.
Normaal 14,40
Nu 6 x 13,30 = 79.80

Clos de Sixte 
Lirac AOP 2016
Grenache, Syrah, Mourvèdre 
Aan de overkant van de Rhône ligt 
Lirac.  Syrah en Mourvèdre maken 
hier samen 50% uit.
De wijn heeft meer zwart fruit en 
in de jongere jaren zijn de tannines 
behoorlijk aanwezig.
Normaal 15,25
Nu 6 x 14,20 =  85.20

PUR Blanc 
Vin de France  2016
Ugni Blanc 
Peter Fisher maakt deze opvallende 
wijn zonder toevoeging van sulfiet.  
Het is een frisse en vrij strakke wijn 
met een toets van appel, en die het 
o.a. bij mosselen erg goed doet.
Normaal 15,95
Nu 6 x 14,85 = 89.10

Les Terrasses de Montmirail 
Gigondas AOP 2017
Grenache, Syrah, Mourvèdre 
Afkomstig van hoger gelegen 
wijngaarden aan de Dentelles de 
Montmirail.  Daardoor gaat de 
kracht gepaard met een aange-
name frisheid.
Normaal 20,95
Nu 6 x 19,50 =  117.00

Chateau Revelette,
Le Grand Rouge 
Méditerrané IGP
Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Grenache, Carignan 
Ook de Grand Rouge is een 
bewaarwijn. Mooi bij gerijpt vlees 
en vleesbereidingen met reduc-
tiesausen. 
2012/14
Normaal  26,95
Nu 6 x 24,95  = 149.70

2015/16
Normaal  28,50
Nu 6 x 26,50 =  159.00
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Skiërs in de winter en wandelaars in 
de zomer zijn een belangrijke inkom-
stenbron voor Alto Adige, het deel van 
Italië dat wij vanuit Oostenrijk via de 
Brennerpas binnenrijden. De andere 
belangrijke activiteiten in 'Süd-Tirol' 
zijn fruitkweek in de valleien en wijn-
bouw op de steile hellingen. Deze 
noordelijke wijnregio kent het hoog-
ste aantal zonrijke dagen in gans Italië, 
maar door de hoge ligging krijgen de 
wijngaarden ’s nachts afkoeling.  De 
perfecte omstandigheden dus om 
moderne topwijnen te maken.  
Cantina Kurtatsch is één van de beste 
lokale wijnhuizen met een breed assor-
timent, waaruit wij voor de zomer 
twee opvallende wijnen kiezen.

De Abruzzen liggen al een behoorlijk eind zuidwaarts. De gekendste stad is Pescara 
aan de Adriatische Zee. Ook de Gran Sasso, een berg van bijna 3000 meter hoog, 
is een attractie van formaat. De regio is gekend voor zijn krachtige rode wijn: de 
Montepulciano d’Abruzzo maar maakt meer en meer wit.  San Lorenzo is één van de 
oudste lokale wijnhuizen, en bleef aan te top door constant te blijven vernieuwen.

Gastronomisch toerisme is één van de 
aantrekkingspunten van Piemonte. In 
het najaar en de winter zijn er natuurlijk 
de truffels en het ganse jaar door kan 
je er genieten van een hoogstaande 
lokale (vlees-)keuken. De lokale wijn-
bouw is al even belangrijk, met Barolo 
als vlaggenschip. Poderi Luigi Einaudi 
behoort al generaties tot de lokale 
top, niet in het minst omwille van hun 
uitstekend gelegen DOCG wijngaar-
den. Wie de regio bezoekt moet zeker 
hun B & B eens bekijken.

We verlaten het Italiaanse vasteland in 
het uiterste zuiden en komen aan op 
het grootste eiland Sicilië.  De lokale 
wijnbouw kende de voorbije 10-15 
jaren een zeer sterke kwalitatieve ont-
wikkeling waarbij lokale druivenrassen 
centraal staan. 
De familie Caruso maakte fortuin in 
de marmerindustrie maar investeert al 
jaren in wijngaarden aan de westkust 
van Sicilië. Voor Assuli en Vila Carumé 
beschikken ze over één van de best 
uitgeruste wijnkelders van het ganse 
eiland. Ook hun olijfolie is top.

ALTO ADIGE

ABRUZZO

PIEMONTE SICILIA

Lago di Caldaro
Scelto Classico DOC 2018
100 % Schiava 
Eén van de weinige rode wijnen die je 
rechtstreeks uit de koelkast kan serveren. 
Deze Lago di Caldaro is een Auslese, een 
soepele  en aromatische lichtrode wijn met 
zachte tannines en veel fris rood fruit. 
Past bij heel wat gerechten : tapas, charcu-
terie, (wit) vlees, vis en zelfs bij aziatische 
keuken.

Normaal 11,95 / Nu 6 x 10,95 = 65.70

Casabianca Pecorino-Passerina
Colli Aprutini IGT 2018
Pecorino, Passerina 
Deze witte Abbruzo is een originele en 
bijzonder geslaagde assemblage van de 
bekendste lokale witte druiven.  Heeft vol-
doende volume om ook bij steviger gerech-
ten geschonken te worden..

Normaal 10,95 / Nu 6 x 10,00 = 60.00

Vigna Tecc
Dogliani Superiore DOCG 2016/17
Dolcetto
Dolcetto is de 3de druivensoort voor rood, 
naast Barbera en Nebbiolo. Deze Vigna 
Tecc komt van zeer oude wijngaarden en 
paart kracht aan finesse. Alle lokale ster-
renrestaurants hebben die op de kaart 
staan..

Normaal 17,90 / Nu 6 x 16,60 = 99.60

Vila Carumé Grillo
Sicilia DOC 2019
Grillo 
Heldergele wijn met levendige aroma’s van 
bloesem en citrus.  Ook in de mond vinden 
wij een fris zuurtje.  Perfecte begeleider 
van onze dagelijkse viskeuken.

Normaal 7,55 / Nu 6 x 7,00 = 42.00

Assuli Dardinello
Sicilia DOC 2019
Zibibbo 
Geelgroene droge wijn met leven-
dige aroma’s van perzik, Siciliaanse 
citroen en wat meloen. Serveer bij 
pure visbereidingen, gerookte vis 
en bij zomerse slaatjes.
Normaal   12,45
Nu 6 x 11,50 = 69.00

Vila Carumé  Nero d’Avola
Sicilia DOC 2019
Nero d’Avola
Dieprode kleur.  Intense aroma’s 
van rijp rood fruit met een hint van 
zoethout.  Serveer deze smakelijke 
soepele wijn bij wit en rood vlees 
met geen al te zware sausen.

Normaal 7,55 / Nu 6 x 7,00 = 42.00

Kofl
Alto Adige DOC 2017
Sauvignon Blanc 
Alto Adige is een Europese top-
regio voor Sauvignon Blanc. De 
Kofl-wijngaard is daarbij de abso-
lute uitblinker. Deze 2017 is een 
expressieve wijn met behoorlijk 
wat structuur en een tikkeltje krui-
digheid in de afdronk.  Serveer bij 
zowel koude als warme visberei-
dingen.

Normaal  18,95 / NU 6 x 17,50 = 105.00

Oinos
Montepulciano d’Abruzzo Colline 
Teramane DOCG  2014
Montepulciano 
In de regio rond Teramo liggen 
de beste wijngaarden en deze 
kregen de DOCG-status. Deze 
krachtige rode wijn rijpte 12 maan-
den op eiken vaten. Het typische 
Italiaanse zuurtje maakt van deze 
wijn een uitstekende begeleider 
van tal van vleesbereidingen en 
gerijpte kazen.

Normaal 19,85 / Nu 6 x 18,45 = 110.70

Moscato d’Asti DOCG 2018 
Moscato 
Deze parelende en zoete Moscato d’Asti is 
een zomerwijn bij uitstek.  Levendig en met 
slechts 5° alcohol past hij bij zomerse des-
serts (fruit, ijs en sorbet, witte chocolade, 
vlierbloesem, ..). Ook verrasssend als ape-
ritief op een zonnig terras.

Normaal 12,95 / Nu 6 x 11,95 = 71.70

Ludo 
Barolo DOCG 2015
Nebbiolo 
Assemblage van de Cru’s Cannubi, 
Bussia en Terlo.  Barolo is bewaar-
wijn maar deze Ludo van het top-
jaar 2015 kan, mits decanteren, 
op jongere leeftijd al bekoren. 
Aroma’s van rijp rood fruit en 
bloemen (o.a. rozenblaadjes).
Normaal 40,95
Nu 6 x 38,00 = 228.00

Serveer deze wijn op
koelkasttemperatuur

KOMEN PROEVEN

Tot en met 20 september 2020 
kan u in Roeselare en Stabroek 
een selectie van de producten 
uit dit wijnkrantje proeven tij-
dens de gewone openingsdagen 
en-uren. Op vrijdag en zaterdag 
is die selectie meestal wat bre-
der.  

De promoties  in dit wijnkrantje 
zijn geldig in Roeselare en 
Stabroek tot en met 20 septem-
ber 2020, behalve uitputting 
van voorraad.

BIOWIJN
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Op de grens tussen de atlantische en 
de mediterrane klimaatzone vinden 
wij Rioja Alavesa. Dit Baskisch deel-
tje van Rioja heeft een uniek klimaat 
met voldoende zon overdag en toch 
afkoeling ’s nachts waardoor de wij-
nen eleganter zijn. Rioja en Priorat 
zijn de 2 hoogstgeklasseerde wijnre-
gio’s in Spanje. El Sacramento is een 
domein van de familie Cordonnier, zelf 
met Bordelese, Baskische én Belgische 
roots. De wijnkelder is een architectu-
raal pareltje en een voorbeeld van effi-
ciëntie. Er worden zowel klassieke als 
moderne technieken gebruikt.

De kans dat u dit jaar naar Almansa op bezoek gaat is vrij klein.  Het dorpje ligt ter 
hoogte van Benidorm, maar ruim 100 km landinwaarts.  De wijngaarden liggen op 700 
meter hoogte en hebben ook nog wat afkoeling van de middellandse zee.  De fami-
lie Miñano-Gomez heeft hier een schitterend wijnproject opgezet. Na de introductie 
vorig jaar en op algemeen verzoek deze zomer opnieuw in Het Wijnkrantje.  De beste 
kwaliteit/prijsverhouding in ons assortiment en de prijs voor het origineelste etiket.

Onze wijnreis brengt ons finaal naar 
Portugal. De Douro-vallei is wellicht de 
mooiste wijnstreek ter wereld. Op de 
steile hellingen staan de wijnstokken 
in terrasvorm. Deze werden voor het 
eerst aangelegd in de 2de helft van de 
19de eeuw door één van de bekendste 
voorouders van João Brito et Cunha, 
de huidige eigenaar van Quinta de 
S.José.  Zijn wijngaarden liggen aan 
de Dourorivier, in de omgeving van 
Pinhao, het kerngebied voor de betere 
wijnen.

RIOJA ALAVESA

ALMANSA

DOURO

Paloma de Sacramento
Rioja Blanco DOCa 2018
Viura, Malvasia
Deze vrij volle wijn kreeg zijn opvoe-
ding deels op eik en deels in amforen. 
Uitstekende begeleider van verfijnde vis-
gerechten. Goed bewaarpotentieel.

Normaal 20,50 / Nu 6 x 19,00 = 114.00

Douro Tinto DOC 2016/17
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz
Stevige wijn met veel sappig fruit en een 
mooie structuur. Zowel 2016 als ’17 zijn 
topjaren in de Douro. Zeer mooi bij iets 
kruidiger vleesbereidingen.

Normaal 14,95 / Nu 6 x 13,90 = 83.40

Flor de S. José
Douro Branco DOC 2018/19
Viosinho, Rabigato, Gouveio
Deze witte Douro valt op door zijn frisheid 
maar vooral door zijn mooie aromatische 
ontwikkeling. Zeer mooi bij diverse visbe-
reidingen met geen al te zware sausen.

Normaal 14,95 / Nu 6 x 13,90 = 83.40

El Sacramento 
Rioja DOCa 2014/15
Tempranillo, Graciano 
Hiervoor werden de beste en oudste wijn-
gaarden gebruikt. Aroma’s van braambes, 
blauwe bes, pruimen en zelfs wat truffel.  
Lange afdronk. Voor bij de mooiste stuk-
ken vlees.

Normaal 45,20 / Nu 6 x 42,00 = 252.00

Adaras Lluvia  
Almansa DO  2018/19
Verdejo, Sauvignon Blanc 
Deze frisse assemblage van Verdejo en 
Sauvignon Blanc heeft aroma’s van exo-
tisch fruit en steenfruit. Strakke witte wijn 
voor bij ceviche, verse vis en slaatjes met 
vinaigrette.

Normaal 7,25 / Nu 6 x 6,75 = 40.50

Adaras Aldea  
Almansa DO  2018/19
Garnacha Tintorera en Syrah 
De beroemde oenoloog Raoul Perez 
is dé specialist in Garnacha Tintorera 
en werd aangetrokken om dit pro-
ject te begeleiden. Kersenrode wijn 
met veel rood fruit en vrij stevige 
tannines. 3 maanden eikrijping 
maken er een ideale tafelpartner 
van voor tal van vleesbereidingen.

Normaal 7,25 / Nu 6 x 6,75 = 40.50

Reserva 
Douro  DOC 2016/17
Touriga Nacional, en vele andere 
Het grootste deel van de druiven is hier 
afkomstig van een zeer oude wijngaard 
met bijna 30 soorten door mekaar aan-
geplant.  De wijn heeft daardoor heel wat 
complexiteit, kracht en finesse.
Zeer goed bewaarpotentieel.

Normaal 30,95 / Nu 6 x  28,75 = 172.50

Caminos de Sacramento 
Rioja DOCa 2016
Tempranillo, Graciano 
Granaatrode kleur. Rijp zwart fruit 
met wat kruidigheid en vanille. 
Krachtige, vlezige wijn voor bij mooie 
vleesgerechten en mollige kazen.
Normaal 20,50
Nu 6 x 19,00 = 114.00

Touriga Nacional 
Douro  DOC 2017
Touriga Nacional 
João is als oenoloog gepassioneerd 
door de Touriga Nacional, die hij 
tot zeer grote finesse brengt. Op 
zijn best zorgt deze druif voor 
mooi fruit en bloemige toetsen. 
Deze wijn kreeg van Parker 93-95 
ptn. Goed bewaarpotentieel.
Normaal 23,75
Nu 6 x 21,95 = 131.70
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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 u
woensdag: 10 - 12 u  14 - 18.30 u
donderdag: 10 - 12 u  14 - 18.30 u
vrijdag: 10 - 12 u 14 - 18.30 u
zaterdag: 10 - 12 u  14 - 18.00 u

Zomerverlof:
WIJ BLIJVEN DE GANSE ZOMER VOOR
U OPEN OP DE NORMALE UREN.

Gesloten op dinsdag 21 juli
en zaterdag 15 augustus
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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:
WIJ BLIJVEN DE GANSE ZOMER VOOR
U OPEN OP DE NORMALE UREN.

Gesloten op zaterdag 15 augustus
en zaterdag 19 september.

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

VOLG ONS OP
FACEBOOK & INSTAGRAM

BIO & VEGAN

BIO & VEGAN



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 ............................  / ............................  / 2020

Gelieve mijn bestelling te leveren op volgend adres graag ten laatste op ...........................  / ..........................  / 2020

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 2020
Geldig tot en met 20 september 2020 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 20 SEPTEMBER 2020 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)

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

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

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

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

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

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

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

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

39,00
53,70
59,70
86,70
99,90
68,70

Mas des Lauriers 2019 - Coteaux de Narbonne IGT ......................................................................................
La Garrigue, Etincelle Grande Réserve 2018/19 - Pays d'Oc AOP .........................................................
L'effet Papillon 2018 - Côtes Catalanes IGP .......................................................................................................
Le Crétacé 2019 - Tavel AOP .......................................................................................................................................
Domaine A. Vatan, Maulin Bèle 2019 - Sancerre Rosé AOP ....................................................................
Casa Gheller Spumante Rosato ..................................................................................................................................

41,70
57,00
64,50
93,00

107,70
74,70

ROSE

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

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

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

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

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

179,70
85,20
99,90

117,00
179,70

Dom. Grand Veneur, Le Miocène Blanc 2018/19 - Châteauneuf-du-Pâpe Blanc AOP ..............
Clos de Sixte 2016 - Lirac AOP ...................................................................................................................................
Château Mazane 2016 - Vacqueyras AOP ...........................................................................................................
Alain Jaume, Les Terrasses de Montmirail 2017 - Gigondas AOP .........................................................
Domaine Grand Veneur, Le Miocène Rouge 2018 - Châteauneuf-du-Pâpe  AOP ........................

195,00
91,50

106,50
125,70
195,00

ZUIDELIJKE RHONE

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

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

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

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

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

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

79,80
89,10

149,70
79,80

149,70
159,00

Château Revelette Blanc 2018 - Coteaux d'Aix-en-Provence AOP ….........................................................

PUR Blanc 2016 - Vin de France …....................................................................................................................................

Le Grand Blanc 2014/15 - Méditerrané IGP …...........................................................................................................

Château Revelette Rouge 2015/17 - Coteaux d'Aix-en-Provence AOP …...............................................

Le Grand Rouge 2012/14 - Méditerrané IGP ….........................................................................................................

Le Grand Rouge 2015/16 - Méditerrané IGP ….........................................................................................................

86,40
95,70

161,70
86,40

161,70
171,00

PROVENCE

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

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

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

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

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

50,10
59,70
53,70
59,70
59,70

Domaine Coudoulet Chardonnay 2018 - Pays d'Oc IGP ….................................................................................

Château Fardel Laurens 2016 - Faugères AOP …....................................................................................................

Château Fontanche, Les Uyères 2018 - Saint Chinian AOP ….......................................................................

L'Effet Papillon Blanc 2018/19 - Côtes Catalanes IGP …...................................................................................

L'Effet Papillon Rouge 2018 - Côtes Catalanes IGP ….........................................................................................

53,70
65,70
57,90
64,50
64,50

LANGUEDOC

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

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

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

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

83,40
83,40

131,70
172,50

Flor de S. José 2018/19 - Douro Branco DOC  …....................................................................................................

Tinto de S. José 2016/17 - Douro DOC  …....................................................................................................................

Touriga Nacional 2017 - Douro DOC  …..........................................................................................................................

Reserva de S. José 2016/17 - Douro DOC  …............................................................................................................

Olijfolie Assuli …................................................................................................................................................................................                        ................................................................................

Gratis Magnum rosé van Grand Veneur …..............................................................................................................................................................................................................................    
Gratis olijfolie Assuli  …........................................................................................................................................................................................................................................................................

89,70
89,70

142,50
185,70

26,85

DOURO

Per schijf van 250 euro zomerpromoties kan u kiezen tussen een gratis Magnum rosé van Grand Veneur
of een flesje exclusieve olijfolie van Assuli (enkel op de zomerpromoties en tot uitputting van voorraad)

TOTAALBEDRAG ZOMERPROMOTIES

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

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

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

114,00
114,00
252,00

Paloma de Sacramento 2018 - Rioja Blanco DOCa  …........................................................................................

Caminos de Sacramento 2016 - Rioja DOCa  ….......................................................................................................

El Sacramento 2014/15 - Rioja DOCa  ….......................................................................................................................

123,00
123,00
271,20

RIOJA ALAVESA

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

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

40,50
40,50

Adaras Lluvia 2018/19 - Almansa DO  …........................................................................................................................

Adaras Aldea 2018/19 - Almansa DO  …........................................................................................................................

43,50
43,50

ALMANSA

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

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

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

69,00
42,00
42,00

Assuli, Dardinello 2019 - Sicilia DOC  ….........................................................................................................................

Vila Carumé, Grillo 2019 - Sicilia DOC  …......................................................................................................................

Vila Carumé, Nero d'Avola 2019 - Sicilia DOC  ….....................................................................................................

74,70
45,30
45,30

SICILIA

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

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

60,00
110,70

San Lorenzo, Casabianca Pecorino-Passerina 2018 - Colli Aprutini IGT  …..........................................

San Lorenzo, Oinos 2014 - Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG  ….........................

65,70
119,10

ABRUZZO

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

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

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

99,60
228,00
71,70

Luigi Einaudi, Vigna Tecc 2016/17 - Dogliani Superiore DOCG …................................................................

Luigi Einaudi, Ludo 2015 - Barolo DOCG …..................................................................................................................

Luigi Einaudi 2018 - Moscato d'Asti DOCG …..............................................................................................................

107,40
245,70
77,70

PIEMONTE

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

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

65,70
105,00

Kurtatsch 2018 - Lago di Caldaro Scelto Classico DOC …................................................................................

Kurtatsch, Sauvignon Kofl 2017 - Alto Adige DOC …............................................................................................. 
71,70

113,70

ALTO ADIGE

AANTAL FLESSEN

PER FLES


