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BUBBELS 

[01] Cava El Capitan (Spanje) 

 

Cava El Capitan is een feestaperitief gemaakt van de 3 traditionele cava 
druiven, Macabeo, Parellada, Xarel-lo. Mooie frisse strogele cava met 
subtiele langdurige belletjes, smaakt zeer fris en heeft een mooie 
subtiele nasmaak. Hij zal een breed publiek aanspreken en verveelt niet.  
 
Prijs per fles: € 10,84   # 6 per bestelling = € 65,00 

[02] Prosecco Riondo (Italië) 

 
 

Ondertussen is deze prosecco uit Veneto een klassieker geworden. 
Kraakhelder, bruisend lichtgeel met aantrekkelijk frisse groenreflex. 
Lang aanhoudende fijne mini belletjes. Aromatische, expressieve geur 
met peer, appel, snoep en witte bloemetjes. Stevige, frisbruisende 
aanzet, gevolgd door rijp fruitzoetje en sprankelende frisdroge finale. 
Aromatisch glas frisdroge Prosecco met grip en bruisend (spumante) 
karakter. Lekker bij garnalensalade, hartige tapas en meloen met 
parmaham.  
 
Prijs per fles: € 12,50 # 6 per bestelling = € 75,00 

 
 [03] Sula Crémant de Nashik Brut Tropicale (India) 
 

 
 

De Indische Sula Brut Tropicale, Crémant de Nashik, heeft ons 
blindelings overtuigd. Een elegante bubbel met licht roze kleur gemaakt 
volgens de méthode traditionelle. In de neus en smaak ervaren we 
aroma’s van tropisch fruit en perzik. De afdronk is fris en droog. Heerlijk 
als aperitief en perfect combineerbaar met hartige aperitiefhapjes. Een 
ontdekking om je vrienden mee te verrassen. 
 
70% Chenin blanc, 30% Riesling/Syrah 
Prijs per fles: € 13,33   # 6 per bestelling = € 80,00 

 
[04] Champagne Eric Legrand Réserve Brut (Frankrijk) 
 

 
 

Al generaties lang maakt dit kleine champagnehuis fantastische 
champagnes in de oudste regio van de "Champagne Viticole", de Côte 
des Bars. De bodem is een mengsel van mergel, klei en kalksteen, wat 
het ideaal maakt voor het maken van goede wijnen. Deze champagne 
heeft een intense strokleur, neus heeft minerale tonen van verse 
amandelen, citrusachtige tonen zoals citroenschil en grapefruit, goede 
frisheid op de pallet, levendige en romige mond op de midden pallet, 
frisse en aanhoudende smaken, lange afdronk met amandelnoten. 
 
80% Pinot Noir, 20% Chardonnay 
Prijs per fles: € 25,00   # 6 per bestelling = € 150,00 
Score Guide Hachette: Ö 
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WIT 

[05]  Castel Pietra Pinot Grigio 2021 (Italië) 

 

Noordelijke wijn uit Trente. Een coöperatieve wijn, maar zeer 
verrassend. De prijs/kwaliteit heeft ons overtuigd. 
Het boeket van de wijn is vol met hints van bloemen en exotisch 
fruit. De smaak is eerder zacht, maar met vol karakter. Levendig met 
een mooie lange afdronk. 
Ideaal als aperatief of samen met pasta met zeevruchten, vongole, 
zeetong, edele vissoorten en diverse salades. 

Pinot Grigio 
Prijs per fles: € 7,50  # 6 per bestelling = € 45,00 

 

[06] Ruffino Orvieto Classico 2021 (Italië) 

 
 

Ruffino heeft de optimale mix gevonden tussen traditie en 
vernieuwing. Kwaliteit staat voorop bij deze Orvieto wijn. Qua 
smaak is deze wijn zeer zacht en zijn de verfrissende smaken zijn 
perfect in balans. We ontdekken verse  bloemen, citrusvruchten, 
gele appel en een mooie toets mineralteit. Door de kalk-leem 
ondergrond in de regio bezitten de wijnen een fijne, verfrissende 
mineraliteit.  
Ideale wijnen om zo te genieten als aperitief. Aangename begeleider 
van klassieke bruschetta, lichte voorgerechten, maar ook van 
gegrilde visbereidingen en zachte kazen.  

Grechetto, Procanico, Verdello, Canaiolo Bianco 
Prijs per fles: € 9,00  # 6 per bestelling = € 54,00 

  

[07] San Marzano Tr3 Pumi Bianco 2021 (Italië) 

 

Een speelse en sappige droge drinkwijn uit Salento in Puglia. Deze 
nieuwste wijn van San Marzano staat nu al bekend als uitmuntend 
en zacht. In de neus ervaren we voornamelijk aroma’s van witte 
bloemen en cirus. Frisse wijn met knapperig fruit in de mond en een 
aangename afdronk. Perfect te drinken als aperitief bij hapjes of bij 
lichte visgerechten. Een topper! 

Sauvignon Blanc, Malvasia, Chardonnay 
Prijs per fles: € 9,50  # 6 per bestelling =  € 57,00 
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[08] Paso-Primero Blanco 2020 (Spanje) 

 

Paso-Primero is een jong familiebedrijf in Somontano in de centrale 
Pyreneeën van Noord-Spanje. Ze maakte deze leuke blend van 
Chardonnay en Gewurztraminer, afkomstig van kleine geselecteerde 
percelen verspreid over hun wijngaarden in Somontano, Noord-
Spanje. Deze wijnen worden zo natuurlijk en zo vrij mogelijk 
gehouden van overmatige verwerking. Zeer uitgesproken bloemige 
neus, en bij de eerste slok veel citrus zuurgraad, knapperige appels, 
wat citroenschil, gevolgd door wat gebakken peer, ananas en 
honingmeloen. Mooie balans tussen die scherpte en iets meer. 

Chardonnay en Gewurztraminer 
Prijs per fles: € 10,00  # 6 per bestelling =  € 60,00 

[09] Domaine Anselmann Riesling Classic 2021  (Duitsland) 

 

Riesling, de koningin van de witte druiven! De Anselmann Riesling is 
een van de toonaangevende droge wijnen uit het Anselmann 
gamma. De wijngaarden bevinden zich in de Pfalz, het Duitse 
verlengstuk van de Elzas. De streek is befaamd om zijn prachtige 
amandelbloesems. De wijn heeft de aanduiding ‘Classic’. Deze wordt 
gebruikt voor wijnen op basis van druiven met een rijp karakter, met 
voldoende suikers. De smaak moet droog van karakter zijn, en het 
suikergehalte mag daarom niet boven een vastgestelde limiet zijn. 
Daarmee is het een mooie, karakteristieke, droge Riesling. 

100% Riesling 
Prijs per fles: € 11,83 # 6 per bestelling =  € 71,00 

[10] Maison Roux Les Cotilles 2021 (Frankrijk) 

 

De familie Roux is een klinkende naam in Bourgogne. Naast hun 
bekende Bourgogne-wijnen, maken ze ook “Vin de France”-wijnen. 
De druiven komen niet specifiek uit Bourgogne, maar de wijn heeft 
wel een zeer Bourgondisch karakter. Vol, zacht en romig met fruitige 
toetsen en een aangename fraîcheur. 

100% Chardonnay 
Prijs per fles: € 12,00  # 6 per bestelling =  € 72,00 
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[11] La Tunella Rjgialla 2021 (Italië) 

 

Vorig jaar waren de reacties op deze wijn bijzonder positief en we 
kunnen deze opnieuw aanbieden aan dezelfde prijs.  
Deze wijn heeft een strogele kleur met groene reflecties. In de neus 
is de wijn elegant en intens, met florale en fruitige aroma's van 
onder meer acacia, pruimen, perzik en groene appels. In de mond is 
de wijn vol met een soepele body. Droog, zout en aangenaam fris. 
De lange afdronk heeft toetsen van citroen die de elegante en licht 
aromatische nasmaak begeleiden. 

Ribolla Gialla 
Prijs per fles: € 12,50  # 6 per bestelling =  € 75,00 

 [12] Olivedale Chardonnay 2019 (Zuid-Afrika) 

 

Olivedale is een Belgisch wijndomein in de Western Cape. De natuur 
staat er centraal, van wijnstok tot wijn laten ze de natuur zijn gang 
gaan. Deze Chardonnay die de zon van de schemering tot de 
dageraad heeft gevolgd, resulteerde in een complexe en elegante 
wijn die heerlijk drinkend is, met een lange mooie afdronk als 
afsluiter. Deze wijn heeft een uitbundige geur van citrus en tropisch 
fruit, een volle en boterachtige smaak zoals het past voor de betere 
Chardonnay ’s. Deze wijn past bij de meeste schaaldieren en 
zeevruchten. 

100% Chardonnay 
Prijs per fles: € 15,00  # 6 per bestelling =  € 90,00 

[13] Maison Chavet, Clos De Coquin 2021  (Frankrijk) 

 

Deze cuvée is afkomstig van een appellatie die grenst aan de 
appelaties Sancerre en Pouilly-Fumé. Bij onze vergelijking scoorde 
hij beter, het ontdekken waard. Deze wijn is zacht geel met een fijne 
schittering in het glas. Het pallet geeft ons een complexiteit van 
bloemen en fruit met een nadruk op witte bloemen (acacia en 
meidoorn) aangevuld door toetsen van rijpe gele perzik. De 
integratie van het hout is perfect en zeer licht in de mond. 
Evenwicht van textuur met fijne toetsen van gerookt hout en 
honing. Het geheel is een wijn met een mooie vettigheid 
ondersteund door aangename, zachte zuren. In de afdronk krijgen 
we subtiel nog een hint van geroosterde noten en vanille. 

100% Sauvignon Blanc 
Prijs per fles: € 16,00  # 6 per bestelling =  € 96,00 
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[14] San Marzano Edda Bianco 2020 (Italië) 

 

Edda is het witte paradepaardje van het wijnhuis San Marzano in 
Puglia. Een vol aromatische en gestructureerde wijn op basis van 
chardonnay aangevuld met lokale druiven. Bloemen, perzik, 
nectarines, wat citrus en een subtiele toon van vanille typeren de 
wijn. Het grote verschil van temperatuur tussen dag en nacht zorgt 
voor een heerlijke fraicheur in de afdronk. Edda staat voor ‘zij’ in het 
lokale dialect. 

Chardonnay, Moscatel, Fiano 
Prijs per fles: € 19,33  # 6 per bestelling =  € 116,00 

[15] Domaine Regnard Maranges 2020 (Frankrijk) 

 

Topper uit de Bourgogne. Het landgoed Regnard (12 hectare) is 
gelegen in Sampigny les Marange, het meest zuidelijke dorp van de 
Côte de Beaune. 100% Chardonnay, een prachtig vormgegeven, 
expressief, bloemig (witte bloemen) en fruitig (citrus) wit in de neus 
en in de mond, gedragen van begin tot eind door een aangename 
frisheid. 

100% Chardonnay 
Prijs per fles: € 25,00  # 6 per bestelling =  € 150,00 
Score Guide Hachette: ÖÖ 

 

ROSÉ 

[16] Marrenon Rosefine 2021 (Frankrijk) 

 

De terroirs van deze Roséfine cuvée liggen op wijngaarden met 
zuidelijke hellingen tussen de dorpen Cucuron en Cabrières d’Aigues 
en van wijngaarden binnen de commune van Coustellet. De wijn 
heeft een mooie bleke zalmkleur met mooie roze schakeringen. In 
de neus ontdek je fraaie citrustonen met een florale toets. In de 
mond vinden we uitgesproken kenmerken van een typische 
mediteraanse rosé in een elegante stijl, fijn maar met een mooie 
afdronk. Jullie zullen deze zeker waarderen als aperitief maar past 
ook bij zuiderse salades. 

60% Grenache noir, 20% Syrah, 20% Merlot 
Prijs per fles: € 10,00  # 6 per bestelling =  € 60,00 
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ROOD 

[17] San Marzano Tr3 Pumi Rosso 2021 (Italië)  

 

 

Rode blend van drie typische druiven uit Puglia. De drie druiven 
soorten voor deze Gran Trio oftewel de TR3 Pumi groeien op in een 
perfect klimaat. Veel zonneschijn zorgt voor veel zachtheid. De frisse 
wind die door de oude stammen waait geeft juist weer verkoeling. 
Hierdoor verloopt het rijpingsproces langzaam en evenwichtig. In 
het glas ervaren we intense aroma’s van rijp rood fruit (kersen en 
pruimen) gemengd met toetsen van zwarte peper en cacao.  
Ideaal als lekkere dagdagelijkse wijn. 

Primitivo, Malvasia, Negroamaro 
Prijs per fles: € 8,50  # 6 per bestelling =  € 51,00 

 [18] Château La Gabarre Bordeaux Superieur 2018 (Frankrijk)  

 

Deze Gabarre is een bestseller die we met plezier opnieuw 
aanbieden. Het familiale wijndomein Gabard Vignobles zet de 
traditie verder met duurzame landbouw. Stéphane en Paola Gabard 
proberen het milieu zo veel mogelijk te respecteren en willen de 
expressie van het unieke terroir bevorderen. Deze Bordeaux 
Supérieur dankt zijn ‘rondeur’ en aromatische complexiteit aan de 
kiezel- en grindhoudende grond. De wijn rijpt 12 maanden in Franse 
eiken vaten (1 tot 2 jaar oud) en daarna 6 maanden in grote vaten 
om de traditionele rijping te voltooien. Een wijn met goed 
geconcentreerde aroma’s (vanille en zwart rijp fruit). Heerlijk zacht 
en mondvullend.  

60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc  
Prijs per fles: € 9,17  # 6 per bestelling =  € 55,00 

 
[19] Paso-Primero Tinto 2021 (Spanje) 

 

Deze instapper uit Noord-Spanje is een fantastische ontdekking. Fris 
en levendig, fruitig, medium tot volle body rood met een kersenkern 
en een mix van braambessen. Het is een wijn die een glimlach op je 
gezicht tovert en die het bij zoveel gelegenheden goed doet.  
Paso-Primero maakt vegan wijnen met als resultaat zeer verfijnde 
wijnen. 

Merlot, Cabernet-Sauvignon, Tempranillo, Garnacha, Syrah	
Prijs per fles: € 9,50  # 6 per bestelling =  € 57,00 
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[20] Fonseca Domini 2019 (Portugal) 

 

Zachte, toegankelijke blend uit de Douro valley met een typische 
gedrevenheid. In het glas krijgen we een robijnrode wijn die 
uitnodigt om te drinken. Fruitige aroma’s van oa. Kersen, viooltjes 
en zonneroosjes doen ons dromen van een heerlijke, zonovergoten 
vakantie in deze prachtige regio. Ook in het glas zet hij zijn 
aangename karakter verder met een overdaad aan fruit, zachte 
tannine en een aciditeit die perfect in balans is. De medium afdronk 
doet ons na het proeven toch nog even verder dromen. 

Tinta roriz, Touriga Nacional, Touriga franca 
Prijs per fles: € 11,50  # 6 per bestelling =  € 69,00 

 
[21] Sartori Valpolicella Classico Superiore Montegradella 2018 (Italië) 

 

Intense robijnrode kleur. Hij heeft een breed en rijk bouquet van rijp 
fruit, cassis, pruim en een mooie kruidigheid. Zeer aangenaam als 
aperitief, maar ook prachtig te combineren bij rijke pastaschotels, 
fijne vleesgerechten, wild, gerijpte kazen. Medium tot full body met 
sappige aroma’s van rood en zwart fruit in perfecte balans met de 
zachte, verweven tannine en verfrissende aciditeit. Nazinderende 
afdronk. 

Corvina (Veronese), Rondinella, Molinara 
Prijs per fles: € 12,00  # 6 per bestelling =  € 72,00 

[22] La Tunella Refosco 2020 (Italië) 

 

Refosco een mooi autochtoon druivenras met het Italiaans karakter. 
De wijn heeft een intense robijnrode kleur met in de reflectie violet. 
In de neus een breed, rijk en intens aroma van fruit, kruiden, aarde, 
braambessen, frambozen, cacao en tabak. In de mond is de wijn vol, 
droog met een goede structuur en lichtjes bittere nasmaak. Subtiele 
vanille accenten mengen zich in zowel de geur als de smaak. 

100% refosco dal peduncolo rosso  
Prijs per fles: € 13,50  # 6 per bestelling =  € 81,00 
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[23] Domaine Cosse Maisonneuve Solis 2018  (Frankrijk) 

 

Prachtige Malbec uit het zuiden van Frankrijk. Hele beperkte 
productie van een perceel van 10 ha in de gemeente van Mauroux. 
Deze Solis is de “vin de copain” cuvée, mooi rijp maar zonder 
overheersende tonen. Accenten van blauwe bessen, violet, heel 
zachte verfijnde tannines eigen aan de Malbec. Prachtig jaartal met 
een mooie concentratie en evenwichtige kracht.  
Te ontdekken met fijne vleeswaren zoals carpaccio, Iberico ham, 
enz. Kan tot 3 jaar bewaard worden. 

100% Malbec 
Prijs per fles: € 14,00    # 6 per bestelling =  € 84,00 
 

[24] San Marzano Susco 2020  (Italië) 

 

Susumaniello is een zeer interessante druivensoort uit Zuidelijk Italië. 
Qua karakter schommelt ze tussen de Primitivo en Negroamaro in: ze 
is minder alcoholisch en rijp dan de Primitivo en meer geparfumeerd 
dan de Negroamaro. De 6 maanden houtlagering in Franse en 
Amerikaanse eiken vaten zorgt voor een intens floraal en fruitig 
aroma. Mooi verweven tannines en een heerlijk, lange afdronk met 
veel fraicheur. Kan ook licht gekoeld (15 graden) worden geserveerd. 

100% Susumaniello 
Prijs per fles: € 15,50  # 6 per bestelling =  € 93,00 
 

[25] Bodegas Norton Privada Blend 2019  (Argentinië) 

 

Bodegas Norton is eigendom van de bekende Swarvszki familie. 
Enkel de beste druiven worden geselecteerd voor deze privada 
family blend. De wijngaarden zijn tussen de 50 en 80 jaar oud en 
gelegen op 1000 meter hoogte aan de voet van het Andes gebergte. 
Zalige diepgekleurde wijn waar het donker fruit primeert. De wijn 
werd gerijpt op eiken vaten wat zorgt voor mooi afgeronde 
taninnes. 95/100 James Suckling! 

Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot 
Prijs per fles: € 16,00  # 6 per bestelling =  € 96,00 
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[26] Château Pesquié Quintessence 2019 (Frankrijk) 

 

 

Deze overrompelende wijn, gemaakt van Syrah (80%) en Grenache 
(20%), wordt alleen gemaakt in de beste jaren en is afkomstig van 
terrasvormige wijngaarden op zuidhellingen, gelegen in het 
noordelijke deel van de appellation. De stokken zijn gemiddeld meer 
dan 50 jaar oud. De wijn ligt 12 maanden op houten vaten (50% 
nieuwe Frans eiken en 50% is één à twee jaar oud). De wijn heeft 
een heldere dieprode kleur met in de geur frambozen (Grenache), 
zoethout, leer, tabak en peperachtige kruiden. Een hint van 
eucalyptus doet heel plezierig aan. Zachte smaak vol rijpe zwarte 
kersen en uiterst elegant. De afdronk is bijzonder lang en krachtig. 
De Quintessence heeft maar liefst (91-93)/100 Parkerpunten 
gekregen. 

80% Syrah, 20% Grenache 
Prijs per fles: € 19,00  # 6 per bestelling =  € 114,00 
Score Guide Hachette: Ö 

[27] Château Palais Cardinal St.Emilion Grand Cru 2018 (Frankrijk)  

 
 

Château Palais Cardinal is een familiaal wijnhuis met heel wat 
ervaring. Voor elke Bordeaux liefhebber voelt deze wijn als 
thuiskomen… De blend bestaat uit 73% Merlot, 22% Cabernet 
Sauvignon en 5% Cabernet Franc en rijpt gedurende 15 maanden in 
Franse eiken vaten. Het elegante fruit primeert in deze wijn die nu 
reeds mooi op dronk is maar gemakkelijk nog 10 jaar kan bewaren. 
 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 
Prijs per fles: € 20,00  # 6 per bestelling =  € 120,00 

[28] Château Palais Cardinal St.Emilion Grand Cru Magnum   
 
 Prijs per magnum fles: € 40,00 
  

[29] Château Clauzet Saint-Estèphe 2016  (Frankrijk) 

 
 

2016 is een van de mooiste jaren die wijlen Baron Maurice Velge 
heeft gerealiseerd op zijn geliefde Château Clauzet. Dit samen met 
zijn rechterhand, wijnmaker José Bueno. Een intense wijn met 
wisselende aroma’s van rode en zwarte vruchten, geconcentreerd 
fruit in de mond met een mooie verweven houttoets (14 à 18 
maanden in barriques). De wijn is nu zalig op dronk maar kan gerust 
nog enkele jaren rijpen in de kelder. 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot 
Prijs per fles: € 22,00                             # 6 per bestelling =  € 132,00 
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[30] Sartori Amarone 2018 (Italië) 

 

 

Amarone is een klassieke rode wijn uit deze regio die overal ter 
wereld wordt geapprecieerd. Het maken van deze wijn is uniek: de 
druiven worden gedurende een aantal maanden op rieten matten 
gelegd om te laten indrogen. Het vocht verdampt en 
het suikergehalte wordt sterker geconcentreerd.  

De zorgvuldig geselecteerde druiven worden in kleine plastic kratten 
gelegd en ongeveer drie maanden lang gedroogd in geventileerde 
ruimtes. Wanneer ze de perfecte droogheid bereiken, worden ze 
geperst en gefermenteerd in tanks met temperatuurbeheersing in 
roestvrij staal. De gisting duurt ongeveer 30 dagen en ontwikkelt 
hoge alcoholgehalten. 
Na een periode in betonnen tanks, waar het Malolactische gisting 
ondergaat, wordt de wijn ongeveer drie jaar lang overgebracht naar 
grote eiken vaten van middelgrote en grote omvang. Na het 
bottelen verfijnt de wijn minstens 6 maanden. 
Mooi bewaarpotentieel en wordt enkel maar beter met de jaren. 
Een echte 'winterwijn' en schenken bij wild of rood vlees! 

Intense rode kleur met granaatvlekken, typisch aroma met hints van 
roodfruitjam, pittige afdronk en volle fluweelachtige body. 

50% Corvina Veronese, 30% Corvinone, 15% Rondinella en 5% 
Cabernet 
Prijs per fles: € 28,00  # 6 per bestelling =  € 168,00 

[31] Domaine Regnard Chassagne Montrachet Vieilles Vignes 2018 (Frankrijk) 

 

 

Régnard is één van de oudste en meest prestigieuze wijnhuizen in 
de Bourgogne. Het werd in 1860 opgericht door Zéphir Régnard en 
in 1984 nam Baron Patrick de Ladoucette het domein over waarmee 
hij de stijl en traditie van de wijnen herstelt en vereeuwigt.  

Aroma's van rood fruit, wilde aardbeien, zwarte bes, frambozen. 
Rond, glad ondersteund door zijdezachte tannines. Een Chassagne 
met een gastronomisch profiel. 

100% Pinot Noir 
Prijs per fles: € 30,00  # 6 per bestelling =  € 180,00 
Score Guide Hachette: Ö 
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DESSERTWIJN 

[32] Olivedal Edel Laat Oes 2015 (Zuid-Afrika) 

 

 

Deze zoete dessertwijn is een knap staaltje vakmanschap van het 
Belgische wijndomein in Zuid-Afrika. De druivenstokken zijn 
geworteld in de dieprode aarde van Darling's heuvels in Swellendam. 
We krijgen aroma’s en smaken van zoete honing, tropische guave en 
mandarijntjes met een levendig zuurtje. De wijn rolt soepel over de 
tong met een fluweelzachte aanzet. Deze uitzonderlijke natuurlijke 
gefermenteerde wijn werd gerijpt in 300 liter Franse eikenhouten 
vaten en 292 dagen later gebotteld. 

Edel laat oes betekent edele late oogst en is een duidelijke 
aanwijzing naar de late oogst van druiven die geplukt zijn met 
botrytis. Dit is een techniek waar de druiven een nobele rotting 
ondergaan waarbij het vocht deels afgedreven wordt en de suikers 
achterblijven. Een techniek dat we vooral kennen uit Sauternes, 
Bordeaux. 
 
 Prijs per fles van 375ml: € 34,00 

PORTO 

[33] Porto Andresen Colheita 2005 (Portugal) 

 

Andresen is gespecialiseerd in deze fascinerende stijl van porto's. 
Het zijn in feite vintage tawny porto's die een complexiteit, een 
olfactorische en ongebruikelijke smaak bieden. Rood fruit zoals 
kersen of kirsch. In de mond, fris, nougat en subtiele accenten van 
karamel en chocolade. De balans is uitstekend waardoor deze 2005 
elegantie krijgt. 
 
Een Colheita Port is een Tawny Port uit een enkele oogst en heeft 
minimum 7 jaar in Franse eiken vaten van ongeveer 550 liter 
doorgebracht. 

Colheita Port vertegenwoordigt minder dan 1% van de totale 
jaarlijkse productie van porto. Net als Vintage, is een Colheita port 
alleen vrijgegeven wanneer aan de beste voorwaarden wordt 
voldaan en na goedkeuring van het IDVP (Instituto dos Vinhos do 
Douro e do Porto). 

  Prijs per fles : € 25,00 

 

 



 
 

Aangeboden door: Lions Club Diest, Leo Club Diest,  
Oudercomité De Bremberg, Gebruikersraad Martine Van Camp 
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OLIJFOLIE 

[34] Marques de Grignon, Cornicabra (Portugal) 

 

Marques de Grinon is een familiebedrijf dat wijn en olijfolie 
produceert met een logica van hoge kwaliteit in de provincie Toledo. 
 
Olijfolie, zeer licht, rijpe fruitigheid, met tonen van olijfblad en witte 
bloemen. Een zachte olie, geschikt voor de meeste fijnproevers. 
Ideaal voor bij salades, gegrilde groeten of grillades. 

 

 

  Prijs per fles 500ml: € 10,00 

 

  



 
 

Aangeboden door: Lions Club Diest, Leo Club Diest,  
Oudercomité De Bremberg, Gebruikersraad Martine Van Camp 
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GESCHENKVERPAKKINGEN 

[35] 2 flessen Cava’s El Capitan in geschenkverpakking 

 

Cava El Capitan is een feestaperitief gemaakt van de 3 traditionele cava 
druiven, Macabeo, Parellada, Xarel-lo. Mooie frisse strogele cava met 
subtiele langdurige belletjes, smaakt zeer fris en heeft een mooie 
subtiele nasmaak. Hij zal een breed publiek aanspreken en verveelt niet.  
 
 2 flessen in geschenkverpakking = € 25,00 

  

[36] 2 flessen witte wijn Ruffino Orvieto Classico in geschenkverpakking  

 
 

Ruffino heeft de optimale mix gevonden tussen traditie en 
vernieuwing. Kwaliteit staat voorop bij deze Orvieto wijn. Qua 
smaak is deze wijn zeer zacht en zijn de verfrissende smaken zijn 
perfect in balans. We ontdekken verse  bloemen, citrusvruchten, 
gele appel en een mooie toets mineralteit. Door de kalk-leem 
ondergrond in de regio bezitten de wijnen een fijne, verfrissende 
mineraliteit.  
Ideale wijnen om zo te genieten als aperitief. Aangename begeleider 
van klassieke bruschetta, lichte voorgerechten, maar ook van 
gegrilde visbereidingen en zachte kazen.  
 
 2 flessen in geschenkverpakking = € 20,00 

[37] 2 flessen rode wijn Château La Gabarre Bordeaux Superieur in geschenkverpakking 

 

Het familiale wijndomein Gabard Vignobles zet de traditie verder 
met duurzame landbouw. Stéphane en Paola Gabard proberen het 
milieu zo veel mogelijk te respecteren en willen de expressie van het 
unieke terroir bevorderen. Deze Bordeaux Supérieur dankt zijn 
‘rondeur’ en aromatische complexiteit aan de kiezel- en 
grindhoudende grond. De wijn rijpt 12 maanden in Franse eiken 
vaten (1 tot 2 jaar oud) en daarna 6 maanden in grote vaten om de 
traditionele rijping te voltooien. Een wijn met goed geconcentreerde 
aroma’s (vanille en zwart rijp fruit). Heerlijk zacht en mondvullend.  
 
 2 flessen in geschenkverpakking = € 20,00 

 

[38] 1 fles Ruffino Orvieto Classico en 1 fles Château La Gabarre in geschenkverpakking 

  2 flessen (wit/rood) in geschenkverpakking = € 20,00 


