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Welkom!
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Hartelijk welkom op de 9e Wine@Lions fundraiser wijnverkoop
Ook dit jaar hebben we onze grenzen opnieuw wat verlegd.
Zeven wijnhandelaars presenteren je 85 wijnen uit
Frankrijk, Italië, Spanje, België, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Armenië en zelfs Rusland!
De opbrengst van deze fundraiser wordt zoals steeds met verstand
besteed. Lions Harelbeke Liederik nam als missie om te zorgen voor
jongeren met zorgen. De opbrengst van jouw aankoop vandaag
helpt een kind, adolescent of jongvolwassene zich sterker in de maatschappij te voelen of te integreren.
Je kan alle aangeboden wijnen degusteren op 20 en 21 november in
de Audi toonzaal van Top Motors te Wevelgem. Alle wijnen worden
per 6 verkocht volgens het cash & carry principe (ter plaatse meenemen). Dit jaar voegen we een extra verkoopkanaal toe, namelijk
onze website. Je vindt er een selectie wijnen terug die je online kan
kopen en op 20 of 21 november kan komen afhalen. Deze wijnen
staan te koop op http://wine.lionsharelbeke.be
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AFHAALMOMENT OP 11 DECEMBER
BIJ LYBOVER IN WAREGEM
(we bezorgen meer info begin december)
Geniet van de degustatie en hartelijk dank voor je bijdrage!
Lions Harelbeke Liederik

* Jaartallen op de foto’s kunnen verschillen van de aangeboden wijnen. Het correcte jaartal staat bij
de wijn vermeld. De prijzen vind je terug op de bestelbon.
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Tafel 1
Start2Taste
Dimitri Bonte

Roterijstraat 138
8790 Waregem

ref.
01.01

Anton Bauer
Gruner Veltliner -gmirk2020

online
te koop

ref.
01.02

jouw score

Oostenrijk - Wagram

Een perfecte balans tussen Oostenrijkse eigenheid en internationale
flair. Zijn wijnen worden internationaal geprezen en behalen de
hoogste scores in Oostenrijk.

Franzen
Der sommer war sehr gross - Riesling
2020

jouw score

Duitsland - Moezel

De steilste helling van de EU! Verkozen tot beloftevolle jonge wijnmaker van het jaar in Duitsland.

ref.
01.03

Likuria
White Reserve ‘19
2019

jouw score

Rusland - Krasnodar

Het moderne gamma van Rusland. Deze wijn heeft een beetje houtlagering gehad wat hem ideaal maakt om de koude wintermaanden te
doorstaan. Gedecanteerd is hij op zijn best.

ref.
01.04

Jeff Carrel
Morillon blanc
2020

online
te koop

4

jouw score

Frankrijk - Languedoc

Languedoc op zijn best… Morillon is een synoniem voor chardonnay. Heel vol en gul, zelfs verleidend. Verrassend fruitig!

ref.
01.05

Louis Jadot
Bourgogne ‘les petites pierres’
2020

online
te koop

ref.
01.06

jouw score

Frankrijk - Bourgogne

Bourgogne zoals het moet zijn. Het huis Louis Jadot wordt aanzien als
de beste onder de grote spelers. Vinificatie zoals een kleine wijnboer
waar ieder detail telt.

Lefkadia
Chardonnay
2018

jouw score

Rusland - Krasnodar

De wijnmaker van Mouton Rotschild die een klassieke stijl chardonnay maakt in Rusland. Alles is hier om een topwijn te maken.

ref.
01.07

Clos Centeilles
Petit Clos
2016

online
te koop

ref.
01.08

ref.
01.09

Frankrijk - Roussillon

Minervois maar niet zoals je hem kent.. Moeder-dochter duo en beide
met veel karakter.. Geen hout, maar puur de druif die spreekt. Deze
fles kan je vandaag open doen en morgen drinken..

Anton Bauer
Wagram cuvee
2018

online
te koop

jouw score

jouw score

Oostenrijk - Wagram

Puur en sappig met mooie structuur. Verrassende Pinot Noir.

Quinta de Lemos
Dona Louise
2010

jouw score

Portugal - Douro

Belgisch-Portugees familie. TOP

5

ref.
01.10

Alves de Sousa
Gaivosa primeiros anos
2017

jouw score

Portugal - Douro

Douro met finesse! 2 x verkozen tot beste wijnmaker van het jaar in
Portugal! (Is nooit eerder gebeurd!). Dit zijn jonge wijnstokken van
één van de beste wijnen in Portugal

ref.
01.11

Lefkadia
Reserve red
2013

jouw score

Rusland - Krasnodar

Super tuscan stijl. Rijk en rijp. Laat dit wat ouder worden voor een
kippenvel moment

ref.
01.12

Jeff Carrel
Les Grenadines
2020

jouw score

Frankrijk - Roussillon

De neus zit op kersen, aalbes, granaatappelsap en kleine aardbeien.De smaak is fris en smakelijk. Heel lekker wanneer je hem fris
serveert.

ref.
01.13

Malat Winery
Pinot noir Furth
2019

jouw score

Oostenrijk - Niederösterreich

Heerlijke sappige pinot noir... klassieke toegankelijke stijl met structuur!

ref.
01.14

Zorah Wines
Zorah Karasi
2018

jouw score

Armenië

De wijn heeft een robijn rode kleur. De wijn heeft een complex aroma
van rood fruit en een lichte toon

6

Tafel 2
Wijnen BDC

Bruno Desmet-Carlier
Molenstraat 82 bus 1
8790 Waregem

ref.
02.01

Jean-Louis Denois
Brut Tradition mousseux
NA

online
te koop

ref.
02.02

jouw score

Frankrijk - Limoux

Met deze cuvée Tradition maakte de Champanois Jean-Louis Denois
furore in Limoux. Chardonnay en Pinot noir waarvan de basiswijn
een periode in oude eiken vaten rust. De tweede gisting en rijping
in de fles duren 2 tot 3 jaar. Het resultaat, een crémant met een rijke
structuur en met kwaliteiten van een top champagne!!

Aoton winery
Savatiano
2019

jouw score

Griekenland - Attica

Van een verrassing gesproken. Om oxidatie de vermijden wordt er ‘s
nachts geoogst. De druiven macereren dan enkele dagen in de koelte
met hun schillen om aroma’s en kleur beter te extrageren. Vervolgens
wordt er vergist met de omgevingsgist uit de wijngaard en de wijnmakerij. Zeer complexe en karaktervolle wijn.

ref.
02.03

Domaine des Schistes
Casot d’En Gora Blanc
2018

jouw score

Frankrijk - Rhône-Zuid

Voor deze cuvée wordt grenache blanc bijgestaan door grenache gris
en macebeu. De wijn vergist in tonneaux van de befaamde Oostenrijkse tonnelier Stockinger. Wijn met een lichtgele kleur, geuren van
witte bloemen, wit steenfruit en tropisch fruit, ondersteund door een
frisse kruidigheid. Zeer mooie gastronomische wijn!

ref.
02.04

Jean-Louis Denois
Sainte-Marie
2019

jouw score

Frankrijk - Languedoc

Chardonnay en 15% Chenin blanc, wat zorgt voor de typische hint
van kweepeer en voor een zeer mooie aciditeit. Door de hooggelegen
wijngaarden heeft deze vatvergiste wijn fris fruit. De perfect geïntegreerde houtinvloed zorgt voor een prachtige gastronomische wijn.
7

ref.
02.05

Domaine de la Mordorée
La remise Rosé
2019

online
te koop

ref.
02.06

ref.
02.07

Jean-Louis Denois
Grande Cuvéé Rouge

ref.
02.08

ref.
02.09

Frankrijk - Languedoc

Domaine la Monardière
Les 2 Monardes

jouw score

Frankrijk - Vacqueyras

Diep paarse kleur. Wijn met de typische kruidigheid van Vacqueyras,
mooi bespeeld door fruit, kracht en elegantie. Aardse geuren en ook
pruimen en leder te herkennen, die ook terugkomen in de smaak:
pruim, aards, leder, tabak. Mooie lange, zelfs enigszins kruidige
afdronk

Il Falchetto
Lureï Barbera d’Asti
2019

online
te koop

jouw score

De druiven komen van de hooggelegen wijngaarden in Roquetaillade
bij Limoux. Fruitige neus met aromas van cassis, kers, zwart fruit,
chocolade, vanille en leder. Subtiel hout. In de mond vooral kersen en
zwarte bessen. Aanwezige tannines geven de wijn kracht en lengte.
Een must voor de liefhebber van wijnen in de stijl van Bordeaux!

2019
online
te koop

Frankrijk - Rhône-Zuid

Wijn met een fraaie licht roze kleur. De neus geeft ons geuren van
klein rood fruit en frisse citrus. De mond is fris en fruitig. Een zeer
aangenaam glas zomerse rosé met een duidelijke Mordorée signatuur!

2013
online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Piemonte

Door het rijpen van de wijn in grote foeders van Sloveense eik (30
hectoliter) wordt een zeer harmonieuze wijn bekomen. Intens robijnrode kleur. Geurt naar zwarte bessen en kersen. Heel fruitig en
volgeconcentreerd in de smaak. Mooi kruidig. Volle sappige smaak
met lengte

Celler Aixala il Alcait
Pardelasses Priorat
2017

jouw score

Spanje - Catalunya

Intens gekleurd, helder robijnrood met kleine rand en trage tranen.
Rijpe neus, wat gebrande toetsen, zoethout en gedroogd zwart fruit.
Fruitige aanzet, sappig, dan mooie, licht drogende tannine. Voldoende
fruit, mooie aciditeit. Lange afdronk.
8

ref.
02.10

Ottin vini
Pinot Noir
2019

jouw score

Italië - Vallée d’Aoste

In de neus vooral rood fruit zoals aardbei en rijpe kers. In de mond
indrukken van leder, bloedsinaasappel en aardse toetsen met duidelijk minerale invloeden. Zowel de liefhebber van mooie Bourgogne
als zij die graag de meer fruit gedreven sappige stijl van Oostenrijkse
pinot noir hebben komen met deze wijn aan hun trekken!
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Tafel 3
Delmas-Nony
Laurent Delmas-Nony
gsm : +33 3 624930780

ref.
03.01

Sélection Delmas Nony
Collines Rhodaniennes Marsanne
2018

online
te koop

ref.
03.02

jouw score

Frankrijk - Rhône

Verrukkelijke Marsanne, boordevol witgeel fruit en citrus tonen. Hout
gevinifieerd, perfect gedoseerd. Fris en aromatisch aan een scherpe
prijs voor dergelijke wijn!

Château Lafont Menaut (d.Carbon)
Lafont Menaut Pessac Leognan
2019

jouw score

Frankrijk - Pessac-Léognan

Chateau Lafont-Menaut is in handen van het prestigieuze Chateau
Carbonnieux. Witte wijn voor wie houdt van een kwaliteitsvolle
klassieke Bordeaux Sauvignon blanc. Exotisch fruit, minerale toets,
evenwichtige afdronk die fris blijft en eindigt op een lichte vanilletoets. Pittig mineraal

ref.
03.03

Domaine Alain Normand
La roche vineuse vieille vignes
2018

jouw score

Frankrijk - Bourgogne

Meursault-stijl Chardonnay. Doet denken aan stro in de zomer. Heeft
het zachte zuidelijke en mild tropische dat de Mâcon karakteriseert,
de houvast van de roche, romige rondingen en de frisheid van een
afdaling heuvelafwaarts, tussen de wijnranken door. Luxe Bourgogne
zonder pretenties

ref.
03.04

Sélection Delmas Nony
Bordeaux rouge sélection
2018

jouw score

Frankrijk - Bordeaux

Klassieke Bordeaux op basis van voornamelijk Merlot. Deze bijzonder democratisch geprijsde wijn is gevinifieerd als een grand cru.
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ref.
03.05

Delmas Nony - Pierre Gaillard
Collines Rhodaniennes Syrah
2019

online
te koop

ref.
03.06

jouw score

Frankrijk - Rhône

De ‘élevage sur lies’ in vaten zorgt voor een versoepeling van de tannines en laat de fruitigheid van de Syrahdruif volledig tot haar recht
komen. In de neus aroma’s van aardbei, framboos, cassis en rode
bessen. Deze wijn kenmerkt zich in zijn jeugdigheid door zeer frisse
en aangename mondsensaties

Clos St.Antonin La Janasse
Cote du Rhône village
2018

jouw score

Frankrijk - Rhône

Mooie Côtes-du-Rhône Villages die sterk aan Châteauneuf du Pape
doen denken. De blend van de typische zuidelijke Côte-du-Rhône
druiven tekent de wijn met een kruidige complexiteit en subtiele toetsen van leder en tabak. Een wijn om je aan op te warmen in de winter
bij een dampende stoofpot van wild.

ref.
03.07

Chateau Roquetaillade
Chateau Roquetaillade le Bernet
2018

online
te koop

ref.
03.08

ref.
03.09

Frankrijk - Bordeaux

Donker rode kleur, nog enigszins doorzichtig. In de neus milde aardse
houtgeur, rode peper, cassis en licht gerookte aromas. In de mond
mooi in evenwicht, stevig maar met kruidige finesse; toetsen van
gebrande cacao. Jong gedronken tanninerijk, decanteren is daarbij
aanbevolen.

Chateau Grand Mayne
Filia de Grand Mayne
2017

online
te koop

jouw score

jouw score

Frankrijk - Saint-Émilion

Kwaliteitsvolle Grand Cru met de stempel van Michel Rolland, de
in Pomerol opgegroeide en beroemde oenoloog. Fraaie volrode
Bordeaux met een krachtig en complex aroma van rijpe bessen en
bramen, cacao en eikenhout. De smaak zet vol en rond in en ontwikkelt fijne tannines in de afdronk.

Chateau Grand Mayne
Chateau Grand Mayne
2019

jouw score

Frankrijk - Saint-Émilion Grand Cru

Topwijn! Intens purper getint. In de neus mooie aroma’s van zwart
fruit, bramen, bosbessen, gebrande koffie en tabak. In de mond nog
jong maar veelbelovend. Nog enkele jaren in de kelder bewaren
11
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Tafel 4
Frank Desmedt

info@frankdesmedt.be

ref.
04.01

Domaine de Castelnau
Chardonnay Sélection parcellaire
2020

online
te koop

ref.
04.02

ref.
04.03

Frankrijk - Languedoc

De elevage voor 100% in roestvrijstalen vaten met houtspaanders.
Bij veroudering vertoont de wijn gelijkenis met witte Bourgogne.
Meermaals gebleken dat deze wijn van enorm gewaardeerd wordt
omwille van zijn prijs-kwaliteitsverhouding. Schenk deze wijn in een
ruim type Bourgogneglas aan een 10-tal graden.

Fred Loimer
Grüner Veltliner Loiserberg
2020

online
te koop

jouw score

jouw score

Oostenrijk - Kamptal

Strogele kleur met groene reflecties. Fruitig boeket met toetsen van
zoete appel, abrikoos, honingmeloen en ananas. Mondvullend met
indrukken van geel fruit, pompelmoes en sinaasappel. Krachtige
structuur perfect in balans met een bijzonder lange afdronk. Best te
smaken in een Bourgogneglas

Little Beauty
Sauvignon blanc Ltd.edition
2020

jouw score

Nieuw-Zeeland - Marlborough

In de neus een boeket van passievrucht, limoen, meloen en iets
van kruisbes. In de mond indrukken van citrusfruit, appel en peer
aangevuld met kruisbes, basilicum en vers gemaaid gras. Lekker fris
drinken in een Bordeauxglas.

ref.
04.04

Zuani
Vigne Collio
2018

jouw score

Italië - Friuli

Heldere intens strogele kleur. Aroma’s van anijs, mango en pruim, met
fruitige toetsen van witte perzik. Goede balans in wit fruit, mineralen
en citrustonen. Tegelijk krachtig en zacht, smaakvol en fris, complex
en met een lange afdronk.
13

ref.
04.05

Cristo di Campobello
C’D’C’ Bianco
2019

jouw score

Italië - Sicilië

Platina gele kleur. Stuift uit het glas met tonen van gekonfijte citroen,
vers gemaaid gras, honing en meloen. Citrus, mango en ander zoet
tropisch fruit met een ietwat vettig mondgevoel. Een aangenaam samenspel van het tropisch zoet, het citrus-zuur en het zachte blad-peterselie bittertje in de overigens vrij lang aanhoudende afdronk.

ref.
04.06

Gernot Heinrich
Chardonnay Leithaberg
2020

jouw score

Oostenrijk - Burgenland

Licht geelgroene kleur. In de neus indrukken van kruiden en walnoten, lichte toets van nectarine. In de mond mineraal en fris. Bij het
verouderen zal de wijn nog zijn typerende boterimpressie krijgen. Te
proeven in een ruim type Bourgogneglas.

ref.
04.07

Gernot Heinrich
Pinot noir “Dorflagen”
2018

jouw score

Oostenrijk - Burgenland

Typische Pinot noir: rode vrucht, cassis. In de mond zacht met toetsen
van rode vruchten, een beetje tabak en natte bladeren. Goed in
balans met een aangename zuurtegraad. Ideaal heel fris te drinken
op jeugdige leeftijd. Te vergelijken met rode Sancerre, Chinon of Bourgueil uit de Franse Loire. Best te smaken in een ruim Bourgogneglas.

ref.
04.08

Marziano Abbona
Barbera d’Alba Rinaldi
2019

online
te koop

ref.
04.09

jouw score

Italië - Piemonte

Lichtrode kleur met veel rood fruit (uitgesproken kers en bosaardbei). Levendige aanzet met aangenaam frisse zuren en lichte
tannines. Ook in de mond veel rood fruit en sappig. Zuivere en lange
afdronk van een zeer evenwichtige wijn. Uitgesproken en krachtig
karakter, doch met een aangename frisheid

Casa Brancaia
Chianti Classico Riserva
2017

jouw score

Italië - Toscana

In de neus een explosie van volrijpe kersen, bramen, specerijen, leder en chocolade die perfect harmoniëren met elkaar. In de aanvang
uitgesproken tannines in de mond, dan een zwoel bad van kersenfruit, hout en goed gebalanceerde zuren. Krachtige lange afdronk.
14

ref.
04.10

Perinet
Likka
2018

jouw score

Spanje - Priorat

Deze rijke blend laat tabak en gerookte houttonen in de neus ervaren
en gedroogde rozijnen, bramenlikeur en aardbeienconfituur in de
mond. Verfijnde en frisse tannines harmoniëren met kaneel- en bostonen. Best te smaken in een Bourgogneglas

ref.
04.11

Casa Brancaia
Cabernet Sauvignon N°2
2018

jouw score

Italië - Toscana

Maak kennis met tannines :-)
Niettemin vind je hier een zeer mooie balans tussen fruit, zuren,
sappigheid en kracht. We like!

ref.
04.12

Cristo di Campobello
C’D’C’ Rosso
2018

online
te koop

ref.
04.13

ref.
04.14

Casa Brancaia
TRE

jouw score

Italië - Toscana

Vrij lichte, evenwel complexe en gelaagde wijn. Mooie balans tussen
zwart en rood fruit met de nodige specerijen als leder, tabak en mokka aangevuld met stevige zuren en een lange afdronk. Bij voorkeur te
schenken in een type Bordeauxglas

Tenuta Podere 414
Morellino di Scansano
2019

online
te koop

Italië - Sicilië

Volle, fruitige aroma’s, met tonen van zacht rood fruit en een vleugje
balsem dat laat op de neus aankomt. Rond en smaakvol, zacht en
strelend, met een goed alcoholgehalte en zijdezachte tannines. Perfect
in balans

2018
online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Toscana

Even luchten en dan zetten kersen, kruidigheid en frisse zuren de
toon. Heel mooie, stevige wijn met veel donker fruit, een vleugje vanille, een bescheiden houttoets en fijne tannines die aangeven dat ie nog
even mag liggen. Over een jaar ongetwijfeld nog een stuk zachter !
15

ref.
04.15

Mas Clos del Portal
Negre de Negres
2018

jouw score

Spanje - Priorat

Negre de Negres is een topwijn uit de Priorat. Aroma’s van aardbei,
pruim, rode bes, leder, vanille en een vleugje tabak. Jammig in de
mond met vooral rood fruit, houttinten, peper en een vleugje chocolade. Super zachte tannines, hele fijne lange afdronk. Hele fijne balans,
zijdezachte Priorat.

Hier maak je ook kennis met
de wijn van Annelies en Herwig (lid van onze club).
Sinds enkele jaren zetten ze Château Prieuré-Sainte-Anne,
hun domein in Bordeaux/Cadillac, stevig op de wijnkaart!

ref.
04.16

Château Prieuré Sainte-Anne
2018

online
te koop

ref.
04.17

Frankrijk - Bordeaux

Toch wel dé wijn van Wine@Lions. Herwig (lid van onze club) en
Annelies staan sinds enkele jaren aan het roer van dit prachtig
domein en zorgen elk jaar voor een quantumsprong in kwaliteit. Niet
twijfelen!

Château Prieuré Sainte-Anne
2019

Frankrijk - Bordeaux

2019 is nog heel jong, maar boordevol potentieel!

16

jouw score

jouw score

Tafel 5
Pro Vino Vero
Joost Prove
Kloosterhoek 23
9790 Wortegem-Petegem

ref.
05.01

Torri Cantine
Bakan Pecorino brut label ‘13’
NA

jouw score

Italië - Abruzzo

Lichte kleur, fijne bubbeltjes en een mooie frisse gevulde smaak van
wit steenfruit met een citruszeste sieren deze Spumante.

ref.
05.02

Bodega de Pinoso
Airen Sauvignon blanc label ‘08’
2020

online
te koop

ref.
05.03

ref.
05.04

Clos Pons
Sisquella label ‘06’

jouw score

Spanje - Penedès

De vergiste Garnacha verbleef 4 maanden op eik. In de neus krijgen
we een mooi floraal accent en in de mond een waaier van wit fruit
doorweven met een lichte vanilletoets. Elegant, kruidig en verfrissend.

Domaine Nigri
Pierre de Lune
2019

online
te koop

Spanje - Alicante

In de neus neemt de Airen de bovenhand met een frisse florale
neus met accenten van citrus en frisse groene appel. Verrassende
fraîcheur en dito aciditeit

2015
online
te koop

jouw score

jouw score

Frankrijk - Sud-Ouest

Typisch voor Jurançon wijnen zijn de goudgele kleur, zeer expressieve aroma’s en een zeer mooie onderbouw van verfrissende zuren. In
de neus een boeket van expressief fruit zoals meloen, mango, citrus “
sur un fond floral miellé“. Ligt breed, zalig en soepel in de mond.
17

ref.
05.05

Rosarubra
Trebbiano d’Abruzzo
2020

jouw score

Italië - Abruzzo

Zeer licht van kleur met een mooie glans. De geur is zacht en verleidelijk met tonen van rijp wit fruit. In de mond lekker, vol en zacht,
waarbij de ondersteunende zuren een mooie frisheid en diepte
geven. Elegant met prima lengte.

ref.
05.06

Las Moradas de San Martin
Albillo Real
2019

jouw score

Spanje - Madrid

Bleek van kleur, met aroma’s die doen denken aan kweeperengelei,
peren, honing, witte bloemen (oranjebloesem, jasmijn). Zeer originele
witte wijn dankzij zijn smeuïge smaak en zilte afdronk (mineraliteit
granietbodem), versterkt door een lichte bitterheid die
kenmerkend is voor de variëteit.

ref.
05.07

Rosarubra
Montepulciano d’Abruzzo
2017

jouw score

Italië - Abruzzo

In de neus heel rijp zwart fruit met kruidige accenten van laurier en
rozemarijn. In de mond een fluwelen amalgaam van fruit met een
krachtige structuur en heel rijpe tannines met een secondenlange
afdronk.

ref.
05.08

Clos Pons
Alges label ‘09’
2014

online
te koop

ref.
05.09
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Spanje - Penedès

Verfrissende wijn die kan overtuigen door het mooie rode fruit, een
verfijnde kruidigheid en een opvallende soepelheid.

Cantine d’Orsogna
Montepulciano label ‘05’
2016

online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Abruzzo

Enorme diep donkere kleur. In de neus dieprood donker fruit met
accenten van cacao. In de mond een intens kruidig amalgaan van
specerijen allerhande, versmolten tannines en een heerlijke finish
van amandelen en kaneel.

ref.
05.10

Domaine Viret
Renaissance label ‘14’
2016

jouw score

Frankrijk - Rhône

Prachtig aroma van rijp, zwart fruit, badend in typische streekkruiden uit de Rhône-vallei. Krachtige en finesserijke wijn die een spoor
trekt van de tong tot in de maag.

ref.
05.11

Bodega Claveria Barrabés
Zinca Fudre
2019

jouw score

Spanje - Penedès

Diep zwart fruit, zonder houtdominantie, met connotaties van zwarte
bramen, zwarte kersen en een vleugje vlier. Typerende zuiderse
wijn van het fruit.Belangrijk is om deze wijn zeker niet te warm te
schenken.

ref.
05.12

Bodega Claveria Barrabés
Zinca Anfora
2018

jouw score

Spanje - Penedès

Fermentatie in aardewerken kruiken van 150 liter gedurende 20 tot
25 dagen. Het bevordert de evolutie van aroma’s. Nadien rijping in
eikenhouten vaten gedurende 12 maanden. Nobele, edele en aristocratische wijn.

ref.
05.13

Clos Pons
Roc Nu
2011

jouw score

Spanje - Penedès

Donkere zwoele wijn: vol, rond en fluwelig zacht met nog een beetje
tannines die afgerond worden door te luchten of door de tand des
tijds haar werk te laten doen. Uitzonderlijk parfum.
Fluwelige verleider.

ref.
05.14

Marco Sambin
Marcus
2016

online
te koop

jouw score

Italië - Veneto

De combinatie van kalksteen, vulkanische onderbodem zorgen voor
concentratie en intensitiet? Zeer lage rendementen: per wijnrank
worden 4 tot 6 trosjes geoogst samen goed voor zo’n 500 gram
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Tafel 6
Wijnen Van Houcke
Wouter en Danielle Van Houcke
Krekelheedstraat 18
8570 Vichte

ref.
06.01

Santa Margherita
Spumante Brut Rosato
NA

online
te koop

ref.
06.02

ref.
06.03

Italië - Veneto

Een sublieme sprankelende rosé. Brut. Een mengeling van Glera en
Chardonnay met een lichte toevoeging van Malbec om de wijn echt
droog te houden.

Tenuta UlissePecorino
2020

online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Terre di Chieti (Abruzzo)

Perfecte balans tussen zuurtegraad en mineraliteit. Deze intensgele
wijn met groene tinten met aroma’s van exotisch fruit, heeft een heel
frisse smaak met een lichte toets van balsamico. Door zijn mooie
textuur gaat deze frisse droge wijn perfect bij vis en gevogelte maar is
even lekker als apero

A6Mani
Lifili Bianco
2020

jouw score

Italië - Puglia

Malvasia en Chardonnay-druiven, is strogeel met gouden reflecties
en intens van smaak en heeft lichte fruitige aroma’s van perzik en
mandarijn. 3 jonge dames die fantastische wijn bouwen,. Vanaf 2019
wordt deze wijn gepresenteerd in een nieuwe fles met een nieuw
etiket

ref.
06.04

Batasiolo
Roero Arneis DOCG
2019

jouw score

Italië - Piemonte

Strogeel van kleur met een lichte oranje schittering. De geur is fris
en fruitig. Fijne aroma’s van citrus en geel fruit met een vleugje hooi.
De smaak is droog met een aangenaam bittertje. Lekker bij Vitello
tonnato, lintpasta met zalm of gevogelte.
21

ref.
06.05

Lunae
Etichetta Grigia Vermentino DOC
2020

jouw score

Italië - Liguria

Dit is een complexe wijn met aroma’s van pompelmoes, groene appel
, witte perzik, meidoorn, bloesems en acaciahoning In de mond heeft
deze wijn heel elegante zuren en een lange herinnering.

ref.
06.06

Carlomagno
Primitivo Appassimento IGT
2020

jouw score

Italië - Puglia

Intense rode kleur en puilt uit van fruitige aroma’s waarin we rode
vruchten zoals kersen, frambozen en zwarte bessen herkennen.
Dankzij de houtrijping is er ook nog een rokerig en kruidig toetsje
aanwezig. Dit alles wordt afgesloten met een zachte, fruitige afdronk.

ref.
06.07

A6Mani
Familiae Primitivo
2019

jouw score

Italië - Puglia

De fantastische Primitivo, die 6 maanden rijpte op vaten van Franse
eik, is dankzij zijn kracht en aromatisch potentieel een parel. We zien
een robijnrode kleur met paarse reflecties. We ruiken rijpe kersen en
pruimen met toesten van cacao en vanille.

ref.
06.08

Raineri
Barbera d’Alba
2017

online
te koop

ref.
06.09
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Italië - Piemonte

Diep en zéér rijk van smaak. Mooi samengebald. Versmolten met
pijnboompit. Ongelooflijk wat Raineri hier presteert met Barbera. 12
tot 16 maanden in Franse barriques

Raineri
Barolo
2016

online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Piemonte

Mooi roestrood, typisch Nebbiolo, typisch Barolo. Warm, zoet fruit
op de neus, met hints van tabak en teer. Donkere, ingedroogde zoete
kersen. Mooie structuur, niet hoekig zoals bij menig Barolo, maar juist
zacht door een volle, rijpe touch. 24 maand gerijpt in eiken vaten

ref.
06.10

Tenuta Ulisse
Amaranta
2018

online
te koop

jouw score

Italië - Abruzzo

Onbetwisbaar een klassewijn. Met de hand geplukte druiven; rijpte 9
tot 12 maanden in Franse en Amerikaanse vaten. Een wijn met hele
sterke aroma’s, een zeer sterke smaak en een ferme afdronk
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Tafel 7
Vinoopuro

Anton Vandenbulcke
NOORDSTRAAT 59 - KORTRIJK

www.vinoopuro.be

ref.
07.01

Noordstraat 59
8500 Kortrijk

Terre di Rai
Piniot Grigio delle Venezie DOC
2020

jouw score

Italië - Veneto

Schitterende bleekgele kleur met een jeugdige groene reflex. In de
neus ruiken we fris fruit en aroma’s van witte bloesem, peer en citrus.
Knapperig fris en toch rond en zacht van smaak. Rijk, vol fruit en een
beetje mineraal. Aroma’s van peer, citrus en perzik.

ref.
07.02

Baglio di Pianetto
Insolia
2020

online
te koop

ref.
07.03

ref.
07.04

Italië - Sicilia

Strogele wijn met intense exotische aroma’s, typisch voor de insoliadruif. Qua smaak een evenwichtige en goed gestructureerde wijn met
een lange afdronk.

Stefano Antonucci
Le Vaglie Verdicchio del Castelli di Jesi
2020

online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Marche

Le Vaglie behoort tot de beste wijnen in zijn soort. De verdicchio-druif
zorgt voor een zeer complexe neus van onder andere bloemetjes en
boter, een brede mondvulling met frisse zuurtjes en een zeer lange
verfijnde finish. Geschikt bij vele visgerechten, Le Vaglie combineert
ook mooi bij wit vlees en zelfs kazen. Een passe-partout-wijn.

Terre di Rai
Pinot Grigio delle Venezie Blush
2020

jouw score

Italië - Veneto

Deze ‘blozende’ Pinot Grigio is lekker fris, zacht en heeft een bleke
zalmroze rosé kleur en overstelpt met verleidelijk fruit. De kleur van
deze wijn is verkregen door extra hoge druk tijdens het persen, de
natuurlijke kleurstof uit de schil komt hierdoor in het te vergisten sap.
24

ref.
07.05

Terre di Rai
Cabernet Sauvignon IGT Tre Venezie
2020

jouw score

Italië - Veneto

Robijnrood met granaatappel-kleurige highlights. Het doet denken
aan bessen zoals braam, aardbei en framboos. Vol, met zachte tannines en een fruitige afdronk. Ideaal bij biefstuk, wild, vlees en typisch
Italiaanse kaas.

ref.
07.06

La Vis
Durerweg Pinot Nero
2019

online
te koop

ref.
07.07

jouw score

Italië - Alto Adige

Pinot nero staat al sinds halverwege de 19e eeuw aangeplant in het
Noord-Italiaanse Alto Adige. Lastig te verbouwen, maar kan geweldige resultaten opleveren. In Alto Adige krijgt hij precies wat hij wilt:
warme dagen en koele nachten. Kersen, bosvruchten en herfstige
geuren zoals bos, paddenstoelen en truffel.

Fontecolle
Sololoro Rossi di Montefalco
2018

jouw score

Italië - Umbria

Rosso van Montefalco, eerste indruk van bosbessen, typisch voor de
Sangrantinodruif, vooral in de neus. De aciditeit van de
Sangiovese maakt er een mooie ronde wijn van.

ref.
07.08

Polvanera
Primitivo ‘14’ Gioia dei Colle
2019

online
te koop

ref.
07.09

Italië - Puglia

Robijnrode kleur. In de neus kersen, pruimen, drop, tabak, kruiden.
Zeer aangenaam zwart fruit, mooie balans met kruiden, zachte
tannines en zuren. Lange afdronk. Serveren bij pasta met vleessaus,
gegrild vlees, gerijpte kazen.

Castello di Razzano
Eugenea - Barbera d’Asti DOCG
2016

online
te koop

jouw score

jouw score

Italië - Piemonte

Hemelse aroma’s van een robijnrode volle wijn, volle smaak en lange
afdronk, mooi in evenwicht. Krachtige wijn. Op het menu met rood
vlees, wildgerechten, gerijpte kazen, truffelschotels.
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ref.
07.10

Il Macchione
Vino Nobile di Montepulciano
2016

jouw score

Italië - Toscana

De vergisting gebeurt 100% natuurlijk, zonder toevoeging van
gekweekte gisten. Na de vergisting volgt nog een verdere rijping van
30 maanden, deels in Tonneaux en deels in barriques. Ruik en proef:
complex, kers, paddestoelen, rood fruit, tabak, truffel.

ref.
07.11

Sanlorenzo
Brunello di Montalcino
2016

jouw score

Italië - Toscana

Prachtige Brunello, diep robijnrood van kleur. Donker en rood fruit,
vanille, potloodslijpsel en tabakaroma’s. Tannines subtiel aanwezig
met een goede structuur. Te serveren bij krachtige vleesgerechten
zoals wild of buikspek.
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LIONS HARELBEKE LIEDERIK
HISTORIC RALLY
26 & 27 MEI 2022
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Alain Oosterlynck
Johan Allaert
Fabien Romano
Marc Baesen
Jurgen Sabbe
Luc Beke
Peter Sabbe
Hans Boels
Ignace Saey
Jan Bonte
Karel Six
Geert Buyse
Luc Speecke
Herwig Callewier
Johan Stock
Maxim Cannaert
Bernard Thiers
Geert Clarysse
Tim Van Cauter
Olivier De Block
Ivan Van
Bulcke
Filip
Defoirdt
zaterdag
20 november 2021
van Den
13.00u
tot 19.00u
Frank Vandelanotte
Claude Detremmerie
en
zondag
21 november 2021
van 11.00u tot 18.00u
Eric Vandewiele
Carl
Dewaele
Egied Vandezande
Patrick Dewilde
Paul Vanneste
Piet Dheedene +
Gastlocatie
TOP MOTORS
Dominique
Vantomme
Bruno D’hondt
Van Wonterghem
Theo Fenaux
Kortrijkstraat 506Gregory
- 8560 Wevelgem
Christian Verdin
Alexander Gaillez
Philippe Verhoest
Christophe George
Pol Verschuere
Olivier Haesevoets
Philippe Wouters
Frank Kesteloot
Piet Lombaerts
waarde

2021

Degustatiekaart 10€

