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BUBBELS
01) Riondo Prosecco Extra Dry (Italië)
Cantine Riondo van de regio Veneto vervaardigt deze heerlijke
Collezione Prosecco Extra Dry. Een frisse, fluweelachtige mousserende
wijn met hints van appel, peer een acacia bloemen. We proeven ook
een lichte aromatische toets van citrusvruchten gevolgd door een
lange harmonieuze afdronk. Prachtig begin.
100% Glera
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00

02) Cava La Escapada Brut (Spanje)
Deze Cava is stijlvol, strak en verfijnd - Cava as it should be! Een blend
van 50% Macabeo, 40% Parellada en 10% Chardonnay. Creëert een
mooie structuur in de mond met een prachtig evenwicht en een pure
afdronk. Licht strogele glanzende kleur met een fijne pareling. Fijne
aroma’s van frisse groene appel, zestes van limoen en hints van
geroosterde brioche in de finish. Deze cava is het perfecte aperitief bij
elke gelegenheid, geprijsd om te openen puur voor het plezier en het
genot.
Macabeo, Parellada en Chardonnay
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00

03 Champagne Eric Legrand Cuvée Reserve Brut (Champagne Côte des Bar Frankrijk)
Prachtige minerale Champagne met een heel fijne pareling en smaken
van rijpe citrusvruchten, verse kruiden en een schitterende fraîcheur.
Eric Legrand is als wijnbouwer eerst en vooral een wijnproever. Om
zijn verwachtingen en die van de consumenten te beantwoorden,
streeft hij sinds 1986 dagelijks naar uitmuntendheid. Zowel in de
wijngaarden als in de kelders werkt Eric Legrand aan een wijn die op
vlak van structuur en smaken subliem kan worden genoemd. Hij doet
beroep op zeer geavanceerde technologieën en hij verrijkt
onvermoeibaar zijn knowhow.
Pinot en Chardonnay
Prijs per fles: € 21,67

# 6 per bestelling = € 130,00
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Wit
04) Alqueria de lluna Valencia 2016 (Spanje)
Topper voor wat betreft prijs/kwaliteit. Samengesteld door de Bodega
La Vina; de wijngaarden zijn gelegen op een hoogte van 300 meter
tussen de Middellandse zee en de Meseta hoogvlakte. Prachtig
gemaakte Valenciaanse wijn met veel evenwicht en intense fruitige
aroma’s (ananas en appel).
Maccabeo en Chardonnay
Prijs per fles: € 6,67

# 6 per bestelling = € 40,00

05) Aromo Viognier Maule Valley 2015 (Chili)
Maule Valley is het op een na grootste wijngebied uit Chili. De oogst
van deze Viognier druiven vindt plaats in de tweede week van maart
tijdens de vroege ochtend of late avond uren bij een lage temperatuur,
waardoor ze hun versheid en frisse zuren houden. Deze wijn heeft een
groenachtige tot lichtgele kleur, met diepe aromas die doen denken
aan oranjebloesems, tropische noten en rijpe abrikozen.
Heerlijk als aperitief of te serveren bij kip gerechten.
100% Viognier
Prijs per fles: € 8,33

# 6 per bestelling = € 50,00

06) Domäne Wachau, Grüner Veltliner Terrassen Federspiel 2016 (Oostenrijk)
Het ‘Domäne Wachau’ is één van Oostenrijks meest befaamde
wijnhuizen, gelegen in één van Oostenrijks meest prestigieuze
wijnregio’s: Wachau. Wijngaarden op steile hellingen, een matig-koel
klimaat en een gunstige bodem karakteriseren de wijnen. Deze Grüner
Veltliner is heerlijk fris, licht kruidig (witte peper) met minerale
toetsen.
In 2015 verkochten we de Federspiel Himmelstiege van dit wijnhuis.
100% Grüner Veltliner
Prijs per fles: € 10,00

# 6 per bestelling = € 60,00
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07) Domaine Sylvain Gaudron, Vouvray Sec 2015 (Loire, Frankrijk)
Uit de wijnkelders van Sylvain Gaudron kozen wij de Loire wijn Vouvray
Sec 2015. Deze wijn heeft een lichtgele kleur met groene schakeringen.
Bij het proeven herkennen we de smaak van pruimen en rabarber. Een
levendige wijn met een lange finale.
Lekker bij vis, schaaldieren, sintjacobsschelpen, kreeft, wit vlees of
een appeltaart.
100% Grillo
Prijs per fles: € 10,83

# 6 per bestelling = € 65,00

08) Château Beauregard Ducasse Blanc 2015 (Bordeaux, Frankrijk)
Château Ducasse is sedert 6 generaties in handen van dezelfde familie.
De perfect onderhouden wijngaarden die zeer secuur worden bewerkt
vormen de basis van de kwaliteit van hun wijn. Deze heerlijke witte
“grand vin de Bordeaux” uit Graves met zijn frisse blend van Sémillon
en Sauvignon Blanc is zacht op de tong met expressies van tropische
witte vruchten, citrus en kweepeer. Een aanrader voor al wie houdt
van een heerlijk zachte wijn in balans. Te genieten als aperitief of bij
lichte voorgerechten.
40% Sauvignon, 60% Sémillon
Prijs per fles: € 12,50

# 6 per bestelling = € 75,00

09) La Tunella Pinot Grigio 2016 (Italië)
100% Pinot Grigio. Klassieke druif die, zeker in koelere klimaten, altijd
garant staat voor elegante, aangename wijnen. De wijn wordt geruime
tijd in roestvrij stalen vaten opgevoed. Hier wordt door middel van
batonnage gezorgd voor een ronde, volle wijn met uitgesproken
karakter. Uitgesproken neus van brioche, acacia en rijp tropisch fruit.
De smaak vult dit perfect aan en is elegant, vol met knappe afdronk.
Aanrader als aperitief, bij voorgerechten, charcuterie, vis en wit vlees.
Prijs per fles: € 12,50

# 6 per bestelling = € 75,00
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10) Kloster Eberbach Riesling Neroberg 2016 (Rheingau, Duitsland)
De wijnbouw in de Rheingau was lange tijd in handen van adel en
geestelijkheid. Cisterciënzers stichtten Kloster Eberbach, een van de
best bewaard gebleven kloosters in de wereld. Op deze belangrijke
historische site waait sinds kort een nieuwe wind, wijnmaker Dieter
Greiner levert er met deze elegante top Riesling een nieuwe mijlpaal.
De Neroberg Riesling is een volle, stevige witte wijn die typerend is
voor de Duitse Rieslings. Kruidig en discreet in de neus met licht
gerookte toetsen, droog op het pallet met aangenaam rijp fruit op de
tong, meloen en honing nemen hier de boventoon. In afdronk is hij vol
en stevig met aangename zuren. Een aanrader! Geniet hiervan als
aperitief, bij gerookte vis of bij volle visgerechten.
100% Riesling
Prijs per fles: € 13,33

# 6 per bestelling = € 80,00

11) Château de Tracy, Mademoiselle de Tracy, Pouilly Fumé 2016 (Frankrijk)
Een prachtige, droge en frisse wijn op basis van Sauvignon Blanc met
aroma’s van frisse appel en citrus. De wijngaarden zijn aangelegd op
de heuvels nabij de Loire. De kalkrijke ondergrond met veel silex zorgt
voor heel wat mineraliteit in de wijn. Château de Tracy werd reeds
opgericht in de 16de eeuw en is een absolute referentie in Pouilly
Fumé. We zijn zeer tevreden dat we deze topper opnieuw kunnen
aanbieden.
100% Sauvignon Blanc
Prijs per fles: € 14,17

# 6 per bestelling = € 85,00

12) Sancerre Merlin Cherrier 2015 (Frankrijk)
Bij Thierry Merlin voeren kwaliteit en terroirexpressie de boventoon.
Dit is een verfijnde en mineralige wijn die ver boven de concurrentie
staat. Fraai aroma van grapefruit en rijp geel fruit. Volle, krachtige
smaak. De afdronk is aromatisch en intens. Een super Sancerre en een
waardige vervanger van onze klassieker van J.P. Balland.
100% Sauvignon Blanc
Prijs per fles: € 15,83

# 6 per bestelling = € 95,00
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13) Domaine Regnard Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2015 (Frankrijk)
Domaine Regnard is een familiebedrijf met 6,2 hectare in het hart van
Maranges. Deze wijn heeft 12 maanden houtlagering gehad en heeft
een goudgele kleur. Fraaie neus met tonen van zoet rijp fruit en
karamel. In de mond ietwat vettig, subtiel en met florale toets. Mooie
smaakvoortzetting, zacht zuur en elegante finale.
Deze wijn heeft een ster gekregen in de Guide Hachette, voor ons is
het een coup de coeur.
100% Chardonnay
Prijs per fles: € 16,67

# 6 per bestelling = € 100,00

14) Tormaresca, Pietrabianca Castel Del Monte 2015 (Italië)
Castel del Monte is een wijnkasteel dat gelegen is in Puglia, de hiel van
Italië. Na de oogst wordt de Chardonnay gerijpt op eiken vaten. De
Fiano druif wordt pas kort voor de botteling toegevoegd en zorgt voor
een aangename fraicheur in deze volsmakende wijn die menig
Bourgogne liefhebbers intens zal bekoren.
90% Chardonnay – 10% Fiano - Biologische wijn
Prijs per fles: € 17,50
# 6 per bestelling = € 105,00

15) Château Tour Léognan Blanc 2014 (Frankrijk)
Château Tour Leognan is de 2de wijn van het gekende Château
Carbonnieux. De sauvignon druif tekent deze wijn met subtiele hints
van citrusvruchten, appel en mineraliteit waarbij elegante houttoetsen
mooi verweven zijn met het knisperende fruit. In de afdronk grassige
en frisse toetsen aangevuld met een lichte karameltoets en de zachte
molligheid van de sémillon druif. Lekker bij oesters, schelpdieren maar
ook bij wit vlees en visgerechten met een iets vettiger en romige saus
die deze wijn nog meer tot expressie brengt. Ook deze wijn heeft een
ster gekregen in de Guide Hachette.
70% Sauvignon blanc – 30% Sémillon
Prijs per fles: € 18,33

# 6 per bestelling = € 110,00
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16) Roux Père & Fils, Saint-Aubin Champtirant Blanc 2016 (Frankrijk)
Domaine Roux is een klein familiaal wijnhuis uit Saint Aubin, gelegen
tussen de heuvels van Pulligny en Chassagne Montrachet. De witte
Champtirant heeft typische aroma’s van witte bloemen en amandel in
de neus en is licht vettig en rond in de mond.
100% Chardonnay
Prijs per fles: € 25,00

# 6 per bestelling = € 150,00

17) Louis Latour, Pernand Vergelesses 1er Cru En Caradeux 2014 (Frankrijk)
Heldere, lichtgele kleur met een uitgesproken neus vol aromoa’s van
vanille, bloemen en geroosterde amandelen. Deze aroma’s zijn ook
zeer aanwezig in de mond, ondersteund door een lichte, frisse
mineraliteit. De afdronk is lang, fris en mooi gebalanceerd.
100% Chardonnay
Prijs per fles: € 32,50

# 6 per bestelling = € 195,00

Wijnactie 2017

Lions Club Diest - Leo Club Diest - Oudercomité De Bremberg

ROOD
18) Cantine San Marzano 2015 (Salento, Italië)
De Gran Trio is een prachtige, zonovergoten wijn uit Puglia, gemaakt
van de lokale druiven Primitivo, Negroamaro en Malvasia nera. De wijn
heeft een diepe robijnrode kleur met in het boeket hints van kleine
rode bessen, pruimenjam en cacao. In de mond is het een vurige,
peperige wijn en ontwikkelt zich een smakenpallet van bosvruchten en
vijgen tot aan bonbons. Een fluweelzachte, harmonieuze wijn, heerlijk
bij voorgerechten, gebraden vlees en gerijpte kazen..
Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro
Prijs per fles: € 7,50
# 6 per bestelling = € 45,00

19) Fond Croze Confidence Côtes du Rhône 2015 (Frankrijk)
Ook dit jaar bieden we u deze klassieke Côtes du Rhone aan. Het is een
assemblage van delicate aroma's van rood fruit, blauwe bessen met
nuances van peper en violet. Een wijn met rondeur, kracht en finesse.
Mooi fruitig, met in de finale een "spicy" toets.
Deze wijn heeft van verschillende critici een uitstekende score
gekregen.
70% Grenache – 30% Syrah - Biologische wijn
Prijs per fles: € 9,17
# 6 per bestelling = € 55,00

20) Herdada Do Esporão Colheita 2015 (Portugal)
Robijnrode wijn rijk aan aroma’s van rood fruit, pruimen en bosbesjes.
Elegante wijn, perfect in balans met een zekere stevigheid. Touriga
Franca zorgt voor body en aroma, Cabernet Sauvignon zorgt dan weer
voor structuur en een fris zuurtje. Mooie blend die een levendige wijn
met licht romige textuur voortbrengt met een stevige afdronk.
Cabernet Sauvignon, Touriga Franca - Biologische wijn
Prijs per fles: € 10,83
# 6 per bestelling = € 65,00
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21) Monte da Ravasqueira Tinto Reserva 2014 (Portugal)
Even ten zuiden van Lissabon ligt het nieuwe en indrukwekkende
wijndomein Monte da Ravasqueira. De familie is erg ambitieus en wil
enkel uitgroeien naar de absolute top van de regio. De Syrah in deze
wijn zorgt voor structuur, terwijl de Touriga Nacional het fruitige, de
elegantie en de frisheid in de wijn naar voor brengt. Een deel rijpt
gedurende 12 maanden in nieuwe Franse eik.
Prijs per fles: € 12,50

# 6 per bestelling = € 75,00

22) Château Les Tours des Verdots 2014 (Frankrijk)
De druiven zijn met zorg en manueel geplukt en op hout gerijpt. Een
volle wijn met aroma's van cacao, koffie en specerijen. In de mond
herkent men rijpe rode en zwarte vruchten die voor een krachtige,
ronde en fijne smaak zorgen. Geconcentreerde evenwichtige wijn met
sterke doch soepele tannines. Een rijke en lang persisterende wijn.
Prachtige samenstelling!
69% Merlot, 23% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 3% Malbec
Prijs per fles: € 13,33
# 6 per bestelling = € 80,00

23) Lenotti - Le Crosare Ripasso - Valpolicella - Classico Sup 2014 (Italië)
Dit is de kleinere en vooral meer betaalbare broer van de Amarone. Na
een klassieke Valpolicella vinificatie hevelt men de wijn over bij de
schillen en pitjes van de Amarone en krijgt de wijn een tweede gisting.
Een perfect huwelijk tussen de licht kruidige toetsen en de fris fruitige
kriekenimpressies, elegant met veel finesse door de lichte
houtlagering. Past bij Pastagerechten, pizza's, gekruide gerechten en
wildgerechten.
70% Corvina - 25% Rondinella - 5% Molinara
Prijs per fles: € 14,17
# 6 per bestelling = € 85,00
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24) Castillo Perelada 5 Finques 2014 (Spanje)
Wijn gemaakt van druiven van 5 verschillende wijngaarden, met elk een
ander type terroir. Deze wijn rijpt gedurende 20 maanden op zowel
Amerikaanse als Franse eiken vaten. Kersrood van kleur met impressies
van violet. In de aanzet krijgen we zwart fruit, kruiden en geroosterde
toetsen. Gebalanceerde wijn met geïntegreerde tannine. Afdronk die lang
blijft nazinderen. Perfecte begeleider van al uw vleesgerechten.
40% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Garnacha, 15% Syrah, 5% Samsó

Prijs per fles: € 14,17

# 6 per bestelling = € 85,00

25) Magnum Castillo Perelada 5 Finques 2014 (Spanje)
Dit jaar bieden we onze bestseller ook aan in een magnum fles.
Prijs per magnum fles in geschenkverpakking: 35 euro

26) LePlan Vermeersch GT-C 2014 (Frankrijk)
“Een autoracer moet passie, precisie, evenwicht, geduld en een
methodische aanpak hebben, hij moet berekende risico’s nemen, een
snelle beslisser zijn en teamgeest hebben … net als een wijnbouwer.”
Dirk Vermeersch, Belgisch wijnbouwer en voormalig autoracer, maakt
karaktervolle Rhônewijnen. Deze “GT-C”, Grand Terroir Carignan, heeft
in de neus zwart fruit, pruimen, zoethout en geroosterde toetsen
vermengd met een bepaalde kruidigheid. Geconcentreerd in de mond
met fijne en zachte tannines met een lange afdronk. De wijn rijpt 12
maanden in Franse en Amerikaanse eiken barriques.
100% Carignan
Prijs per fles: € 14,17

# 6 per bestelling = € 85,00

27) Ramon Bilbao Edición Limitada 2014 (Spanje)
De Edición Limitada van het Spaanse wijnhuis Bodegas Ramon Bilbao is
een volfruitige en complexe Rioja wijn ‘moderne stijl’.
Intens robijnrode kleur, met zeer uitgesproken aroma’s in de neus.
Mooie balans tussen donker fruit en houtaroma’s, zoals cacao, munt
en tabakblaadjes, gecombineerd met kruidige nuances van zwarte
peper, komijn en kruidnagel. Zachte, fruitige smaak met lange afdronk.
Verweven, stevige tannines met frisse zuren en aroma’s herkenbaar uit
de neus. Een karakteristieke aperitiefwijn die fantastisch smaakt bij
allerlei vleesgerechten, hammen en worstsoorten.
100% Tempranillo
Prijs per fles: € 15,00

# 6 per bestelling = € 90,00

Wijnactie 2017

Lions Club Diest - Leo Club Diest - Oudercomité De Bremberg

28) La Tunella Pignolo 2011 (Italië)
Robijnrode wijn met violet-schakeringen. Herkenbare, stevige neus
met aroma’s van gedroogd rood fruit, tabak, cacao en licht minerale
en balsamico toetsen. In de mond rond en stevig met veel body. De
tannines zorgen voor structuur en het elegante karakter van deze
wijn. Frisse, gebalanceerde afdronk, te danken aan discrete aciditeit.
Nu al ideaal voor een avondfeest met vrienden, maar kan ook nog tot
2023 bewaard worden.
100% Pignolo
Prijs per fles: € 24,17

# 6 per bestelling = € 145,00

29) Louis Latour Santenay 1er Cru La Comme 2014 (Frankrijk)
Komt uit de beste wijngaarden van Santenay, naast ChassagneMontrachet, 8-10 maanden op eik gerijpt. Diepe, robijnrode kleur. In
de neus aroma’s van cassis, kweepeerconfituur, aardbei en kaneel.
Frambozen en aardbeien zetten door in de smaak, tesamen met de
frisse toets van kersen.
Vol van body met mooi geïntegreerde zijde-zachte tannines en een
discrete pepertoets in de finale.
Ideaal bij hazenpastei, entrecôte, foie gras en Brie.
Prijs per fles: € 26,67

# 6 per bestelling = € 160,00

30) Louis Latour Chassagne Montrachet 2014 (Frankrijk)
Uit het meest zuidelijk deel van de Côte d'Or, naast Meursaullt en
Puligny Montrachet. Wijn met een glanzende robijnrode kleur. In de
neus vinden we zwarte besjes samen met donkere kers en zoethout.
In de mond is de wijn fris met toetsen van zwarte bes en een kleine
mineraliteit. Evenwichtige, nooit overheersende tannines.
Gemiddelde aanbevolen prijs rond 42 euro, wij kunnen deze wijn
aanbieden voor 38,33 euro per fles.
Prijs per fles: € 38,33

# 6 per bestelling = € 230,00
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OLIJFOLIE
Herdade do Esporao Extra Virgem Olive Oil (Portugal)
Gele kleur met groene tinten. In de geur hebben we rijpe, groene
olijven met noties van fruit, kruiden en olijfbladjes. Fris van smaak met
een licht bittertje. Kruidige nasmaak met toetsen van gedroogd fruit.
Zowel te gebruiken bij koude als bij warme bereidingen. Beschikbaar in
flessen van 0,75 liter en voor de hobbykoks in flessen van 3 liter.
31) Prijs per 750 ml: € 10,00
32) Prijs per 3 liter: € 32,00

