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47 geselecteerde topwijnen vanaf € 7,35
Al deze wijnen zijn geselecteerd door een 
panel van ervaren gebruikers, bijgestaan 
door specialisten, op smaak, toeganke-
lijkheid en kwaliteit/prijs verhouding.

Onze prijs = winkelprijs
Wij hebben voor u de beste prijzen be-
dongen! De opbrengst gaat voor 100% 
naar onze sociale projecten.

U kan alle wijnen proeven
Geheel vrijblijvend, en in het gezelschap 
van kenners die u raad en uitleg geven.

Wij voorzien hapjes
Graag bieden wij u bij ontvangst een 
bijzonder lekker glaasje Cava aan, en 
tussendoor kan u genieten van heerlijke 
hapjes.

Wijnoogst Lions 

Midden Limburg

Lionsclub Midden Limburg heet u ook dit jaar weer van harte welkom op de Wijn-
oogst 2019. De 14de editie intussen! We blijven ons als club elk jaar opnieuw inzetten 
om een bijdrage te leveren aan de samenleving, erop gericht dat iedereen kansen 
krijgt om zich – binnen zijn of haar mogelijkheden – te ontplooien.

Vanuit Lions Club Midden-Limburg VZW engageren we ons ook dit jaar weer de in-
tegrale opbrengst van de Wijnoogst 2019 aan goede doelen te besteden. Zo werden 
de voorbije jaren projecten van o.a. de Blindengeleidehondenschool van Genk, VZW 
COVIDA, Kleine Prins, Vincentius, Klavertje3… financieel ondersteund. Achteraan in 
deze brochure vindt u een uitgebreider overzicht hiervan.

Een woord van dank gaat uit naar onze partners in deze Wijnoogst, nl. Grapes, Wine-
plus en Gloire de Duras. Tegelijk ook dank aan Ludo Geurden voor het ter beschikking 
stellen van Hotel Mardaga.

Dirk Vanclooster | Voorzitter Lions Midden Limburg
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Parking
U kan gratis parkeren op de parking te-
genover Hotel Mardaga of op de parking 
aan het oude station van As.

Betalen
Betalen kan u met een bankkaart. Een fac-
tuur kan op verzoek.

Bestellen 
U kan niet komen? Bestel dan rechtstreeks 
door de ingevulde bestelbon te mailen 
naar: wijnoogst@skynet.be

Bestellingen vanaf €300,00 excl. btw wor-
den gratis aan huis geleverd. Voor kleinere 
leveringen wordt €25,00 incl. btw aange-
rekend. Een wijn uit een bepaald jaartal 
kan vervangen worden door dezelfde wijn 
uit een jonger jaartal.

Exclusieve locatie: Hotel Mardaga | Stationsstraat 121 | 3665 As



The Wine People, ITA, NV, Italië, Veneto, DOC Prosecco

Frisse mousserende wijn volgens de tankmethode (2e gisting in een geslo-
ten RVS tank, méthode Charmat) uit het noordoosten van Italië en gemaakt 
van de glera druif, één van de populairste iconen uit de Italiaanse wijnwe-
reld, herkenbaar aan zijn aromatische neus, levendig en soepel in de mond, 
bij uitstek geschikt bij het aperitief, de lichte lunch of een geïmproviseerde 
maaltijd op een zomerse dag.

Mousserend | Wit | Glera | Fris & Strak

Castell D’or, De Pro Brut, NV, Spanje, Penedes, DO Cava

Droge mousserende wijn volgens de traditionele methode (2e gisting in de 
fles, zoals bij champagne), gemaakt van de meest gebruikelijke druiven-
soorten uit de streek ten zuidwesten van Barcelona, tot 15 maanden gerijpt 
op de gist om zodoende een karaktervolle mousserende wijn te produceren, 
verfissend en toegankelijk, veelzijdig inzetbaar en dus niet alleen maar bij 
het aperitief.

Mousserend | Wit | Xarello, Macabeo, Parellada | Fris & Strak

x6 flessen | € 12.50 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 8.40 incl. BTW | 0,75L fles

Champagne Bernard Remy Carte Blanche Brut, NV, Frankrijk, Champagne, AOP Champagne

Het huis Bernard Remy werd in 1968 opgericht door dhr. Bernard Remy, ook 
nu is hij nog steeds eigenaar van dit familiaal geleide huis. Hij is momen-
teel in het bezit van 8 hectare wijngaarden gelegen in “Côte des Blancs”, 
“Montagne de Riems” en “Vallée de la Marne”.  Het huis Bernard Remy kent 
dan ook een enorme vooruitgang en wordt reeds genoemd bij de gerenom-
meerde huizen. De Champagne “Carte Blanche” is goudkleurig en vormt 
fijne belletjes. De neus is discreet en aangenaam: lindebloesem, honing en 
citroen. Frisse en zachte bubbels in de mond maken van deze Champagne 
een waar genot. Drink deze Champagne best zo jong mogelijk. Gerechten: 
Een heerlijke aperitiefwijn, maar ook op feestelijkheden niet te versmaden. 
Serveertemperatuur: 7 - 8°C. Médaille d’Or, Concours International 2014, 
Gilbert & Gaillard.

Mousserend | Wit | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Fris & Strak

x6 flessen | € 27.60 incl. BTW | 0,75L fles

Mousserende wijnen
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Champagne “R” Ruinart, NV, Frankrijk, Champagne, AOP Champagne

Het is zeker één van de beste non-millésimé Champagnes van dit mo-
ment.  Ze maken gebruik van 60% Pinot Noir en 40% Chardonnay  dat tot 
zeer elegante Champagne leidt. De Ruinart ‘R’ Brut is onder andere door de 
gerenommeerde wijnpers Wine Spectator en Wine Enthusiast beoordeeld 
als een gevaarlijke verleider, een complexe toast met aardse tonen, maar 
ook rode bes en vanille zijn tonen die in deze geweldige Champagne terug-
komen. De Champagne krijgt zijn schitterende smaak door toevoeging van 
15% uit reservewijnen van maximaal 7 jaar oud en heeft minstens 3 jaar 
gerijpt in de prachtige kelders van champagnehuis Ruinart in Reims. 

Mousserend | Wit | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir | Fris & Strak

x6 flessen | € 52.99 incl. BTW | 0,75L fles
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Mousserende wijnen



Witte wijnen

Gloire De Duras, Chardonnay Auxerrois, 2018, België, Belgische wijn

Een frisse, elegante Chardonnay-Auxerrois met zowel florale, fruitige als 
kruidige aroma’s. Droog gevinifieerd met een mooie mondvulling en een 
lange afdronk. Perfect als aperitief, bij gevogelte en visgerechten.

Stil | Wit | Chardonnay, Auxerrois | Fris & Strak

x6 flessen | € 15.05 incl. BTW | 0,75L fles
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Gloire De Duras, Riesling Cuvee Classique, 2018, België, Belgische wijn

Elegante Riesling met een frisse aciditeit. Perfecte balans van smaken als 
perzik, ananas, bloemen en zachte kruiden. Ideale begeleider bij visgerech-
ten, gevogelte en romige kazen.

Stil | Wit |  Riesling | Fris & Strak

Gloire De Duras, Clos de Duras, 2018, België, Belgische wijn

Complexe en krachtige Riesling. Mooie combinatie van zowel rijp steen-
fruit, kruidige toetsen alsook een minerale afdronk (vuursteen). Voor deze 
Riesling werden enkel de beste druiven geselecteerd van onze clos aan het 
Kasteel van Duras. Ideale begeleider bij visgerechten, gevogelte en romige 
kazen.

Stil | Wit |  Riesling | Fris & Strak

x6 flessen | € 19..35 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 26.90 incl. BTW | 0,75L fles
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Gloire De Duras, Pinot Gris Barrique, 2018, België, Belgische wijn

Expressieve en elegante Pinot Gris met een complex boeket van kamille, rijp 
fruit, hazelnoot en een lichte houttoets. Ideale begeleider bij gevogelte, kazen 
en gastronomische gerechten zoals gebakken ganzenlever of gelakte eend.

Stil | Wit |  Pinot Gris | Fris & Strak

x6 flessen | € 18.30 incl. BTW | 0,75L fles

Witte wijnen
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Gloire De Duras, Chardonnay Barrique, 2018, België, Belgische wijn

Chardonnay met mooie aroma’s van witte bloemen en vanille. In de mond 
een volle smaak met geroosterde toetsen (brioche) en een boterachtige 
vettigheid. Lange afdronk met een minerale toets. Ideale begeleider bij 
gegrilde vis of gevogelte en visgerechten met romige sauzen.

Stil | Wit |  Chardonnay | Fris & Strak

x6 flessen | € 18.30 incl. BTW | 0,75L fles

Château Turcaud Blanc, 2017, Frankrijk, Bordeaux, AOP Entre Deux Mers

Dit is een heel pure witte Bordeaux met een heerlijke expressie van de 
Sauvignondruif. Wit fruit in de neus, stuivend en iets exotisch. Een rijke 
smaak van rijp fruit, mooie structuur en verfrissende zuren in de afdronk. 
Complexe aroma’s, fruitig en floraal met lichte tonen van muscat en zui-
derse vruchten.

Stil | Wit |  Sauvignon blanc, Semillon, Muscadelle | Soepel & Rond

x6 flessen | € 9.10 incl. BTW | 0,75L fles
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Château Montdoyen, Un Point C’est Tout, 2017 Frankrijk, Sud-Ouest, AOP Bergerac

Levendige, droge witte wijn uit het zuidwesten van Frankrijk (Monbazillac 
en omstreken), sauvignon blanc speelt de eerste viool, aromatisch en speels 
in de neus, vief en fris in de mond, de ideale partner bij jonge geitenkaas, 
Aziatisch geïnspireerde gerechten en allerlei salades.

Stil | Wit | Sauvignon blanc, Semillon, Sauvignon Gris | Fris & Strak

x6 flessen | € 7.60 incl. BTW | 0,75L fles

Witte wijnen
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Markus Huber, Obere Steigen, 2018, Oostenrijk, Niederösterreich, DAC Traisental

Grüner veltliner is een typisch Oostenrijkse druif met een herkenbare neus 
van peper, frisse kruiden en geel fruit, afkomstig uit wijngaarden ten noord-
westen van Wenen, vergist op tanks van RVS en 4 maanden gerijpt op de 
gist, complex en smaakvol met veel potentieel, uitstekend bij zeevruchten, 
wit vlees en gevogelte.

Stil  | Wit | Grüner Veltliner | Fris & Strak

Weingut Wohlmuth, Sauvignon Blanc Steinriegl, 2017, Oostenrijk, Steiermark, DAC Südsteiermark

Uiterst elegante, droge witte wijn van de sauvignon blanc druif, afkomstig 
uit het zuiden van Oostenrijk, de wijngaarden liggen op een boogscheut van 
de Sloveense grens en bestaan in hoofdzaak uit leisteen, de wijn heeft dus 
een mineraal karakter, is bijzonder fijnbesnaard en begeleidt met verve uw 
truffelgerechten en smaakvolle visbereidingen.

Stil | Wit |  Sauvignon Blanc | Fris & Strak

x6 flessen | € 12.65 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 19.30 incl. BTW | 0,75L fles
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Witte wijnen

Fontaine Du Clos, Côtes du Rhône, 2018, Frankrijk, Rhône, AOP Côtes Du Rhône

Eén van de toppers tijdens de vorige editie van de Wijnoogst, droge witte 
wijn uit het zuiden van de Rhône vallei, gemaakt van twee plaatselijke drui-
vensoorten, soepele wijn met een aantrekkelijke neus, fris in de mond maar 
met het nodige karakter om hem ook aan tafel tot zijn recht te laten komen, 
partner-in-crime bij gevogelte in romige sauzen, fijne visbereidingen en 
schaaldieren.

Stil | Wit | Viognier, Marsanne | Soepel & Rond

x6 flessen | € 9.95 incl. BTW | 0,75L fles
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x6 flessen | € 15.50 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 18.20 incl. BTW | 0,75L fles

Garofoli, Podium, 2016, Italië, Marche, DOC Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Classico Superiore

Droge witte wijn uit het midden van Italië en gemaakt van de plaatselijke 
verdicchio druif, de wijngaarden liggen bij Jesi, vandaar de herkomstbena-
ming, hij rijpt op de gist waardoor hij aan complexiteit wint, de wijn is rond 
en soepel en laat zich van zijn beste kant zien bij gefrituurde vis, bij shushi 
of bereidingen van wit vlees en/of gevogelte.

Stil | Wit | Verdicchio | Soepel & Rond

Donnafugata, Vigna Di Gabri, 2017, Italië, Sicilië, DOC Sicilia

Deze uit Siclië afkomstige, droge witte wijn, die samengesteld is uit plaat-
selijke en internationale druivensoorten, rijpt deels op de gist en later vijf 
maanden in de fles alvorens op de markt te worden gebracht, hij is fris en 
elegant met veel karakter en komt tot zijn recht bij vis en zeevruchten, maar 
ook bij fijne bereidingen van wit vlees of gevogelte.

Stil  | Wit | Ansonica, Catarratto, Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc | Soepel & Rond
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Witte wijnen

x6 flessen | € 7.35 incl. BTW | 0,75L fles

Anne De Joyeuse, Chardonnay Original, 2018, Frankrijk, Languedoc, IGP Pays d’Oc

Publiekslieveling tijdens de Lions Wijnoogst van vorig jaar, bijzonder vrien-
delijke, droge witte wijn gemaakt van de populaire chardonnay druif en 
deels gerijpt op eikenhouten vaten waardoor hij polyvalent inzetbaar is, 
intens aromatisch en vol in de mond, heerlijk op zichzelf, maar minstens 
even verleidelijk bij allerlei smakelijke gerechtjes, bij tapas, de barbecue, 
spaghetti vongole of vol-au-vent, kiest u maar!

Stil | Wit |  Chardonnay | Vol & Rond
17

9

Domaine Jadot, Couvent des Jacobins Blanc, 2017, Frankrijk, Bourgogne, AOC Bourgogne

Voor de witte Bourgogne Chardonnay van Louis Jadot zijn wijnen gebruikt 
uit zowel de Côte d’Or, Chalonnais als Mâconnais (Saint Véran). Deels vergist 
en gerijpt op eiken, deels op staal combineert deze harmonieuze wijn de 
frisse fruitigheid van perzik, peer en grapefruit met de rondeur van houtla-
gering: boterbloemen en vanilletonen. 

Stil | Wit | Chardonnay | Soepel & Rond

x6 flessen | € 13.50 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 19.90 incl. BTW | 0,75L fles

Rioja El Primavera Paul Van Dinter Blend Blanco, 2018, Spanje, Rioja Alavesa, DOCa Rioja

Lekker samenspel van Malvasia en Garnacha blanco. Voornamelijk kruidig 
en florale toetsen afgewisseld met wit pitfruit, rijpe exotische vruchten en 
een elegante houttoets die perfect zal versmelten met het ouder worden. 
Breed in de mond met veel inhoud en stevigheid. Rond mondgevoel, serieu-
ze lengte en complexiteit. Aanbevolen voor vette vis en witvlees gerechten, 
pasta’s en zeevruchten. 

Stil | Wit |  Garnacha Blanca, Malvasia, Viura | Soepel & Stevig
18
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Anne De Joyeuse, La Butinière Blanc, 2017, Frankrijk, Languedoc, AOP Limoux

Klassieke, droge witte wijn met veel karakter, gemaakt van chardonnay drui-
ven uit wijngaarden in het voorgebergte van de Pyreneeën, vergist en gerijpt 
op eikenhouten vaten, zoals het in dit geval bij wet voorgeschreven is, en 
dus uiterst veelzijdig inzetbaar aan tafel, te serveren bij wit vlees, vis en 
gevogelte, heerlijk bij zwezerikken of kreeft.

Stil  | Wit | Chardonnay | Vol & rond

Witte wijnen

x6 flessen | € 12.35 incl. BTW | 0,75L fles
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Le Monde, Pratum, 2017, Italië, Friuli, IGP Delle Venezie

Droge witte wijn met veel persoonlijkheid uit het noordoosten van Italië, een 
assemblage van diverse internationale druivensoorten, chardonnay en pinot 
blanc worden vergist en gerijpt op eikenhouten vaten terwijl de sauvignon 
blanc gemaakt wordt in RVS tanks, wijn met veel potentieel die zijn beste 
kant toont bij smaakvolle voorgerechten, bereidingen van wit vlees en gevo-
gelte, vanzelfsprekend ook bij vis en in het bijzonder bij spaghetti met kreeft.

Stil | Wit |  Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc | Vol & Rond

x6 flessen | € 16.35 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 26.50 incl. BTW |  0,75L fles

Estate Beaumont Hope Marguerite White, 2018, Zuid-Afrika, Walker Bay

Een witte, uitgesproken wijn met een fris groene glinstering in het glas en 
een neus van gedroogde abrikoos, meloen en kaneel. Het palet van groene 
rijpe appels, abrikoos en amandelen, verweven met toetsen van eik levert 
een schitterende wijn met een lange en rijke afdronk. 10 maanden gerijpt 
op eiken vaten

Stil  | Wit | Chenin Blanc | Soepel & Vettig
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Witte wijnen

x6 flessen | € 18.40 incl. BTW | 0,75L fles

J. Lohr Estates, Riverstone Chardonnay, 2017, Californië, Monterey County, AVA Arroyo Seco

De stokken staan grotendeels op een rivierstenen bed bedekt met een 
laag door de eeuwen heen aangevoerd slib van de Arroyo Seco rivier. Het 
groeiseizoen van de druiven is iets langer vanwege de uit de Salinas Val-
lei waaiende koele wind. Hierdoor komen de specifieke kenmerken van de 
chardonnay druif tot volle uiting en kunnen van het fruit - geheel naar beter 
Bourgondisch voorbeeld - hoogwaardig complexe wijnen worden gemaakt. 
Dit is een rijke, volle, maar frisse wijn met rijpe citrus, appel, nectarine en 
honing. Daarnaast verklappen het botertje, de romigheid, boterbabbelaars, 
roostertonen, caramel en vanille zijn rijping van elf maanden op eikenhout, 
deels nieuw. 

Stil | Wit |  Chardonnay | Soepel & Stevig
23
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x6 flessen | € 43.50 incl. BTW | 0,75L fles

Château Brown, Pessac Léognan Blanc, 2015, Frankrijk, Bordeaux, AOP Pessac Léognan

De wijngaard van Brown is constant in beweging: elk perceel wordt leegge-
maakt en zorgvuldig onderzocht voordat het opnieuw wordt geplant. Deze 
uitstekende benadering is te vinden in alle werken van de wijnstok, zorg-
vuldig aangepast aan elk oogstjaar, de opbrengsten zijn beperkt en worden 
gecontroleerd op 38hl/ha voor wit. De oogst van de druiven gebeurt natuur-
lijk handmatig en in kleine kisten, soms in meerdere passages in de rijen, 
wanneer de vrucht perfect volgroeid is. De druiven, rood als wit, worden 
gesorteerd. De neus onthult een mooie aromatische complexiteit waar met 
tonen van citrusvruchten worden toegevoegd uitstekende kruidige, peper-
achtige geuren, evenals een zeer duidelijke minerale nuance. In de mond 
vinden we de dominante kenmerken van de 2015 vintage met een kracht, 
een smeuïgheid, een bijna sensueel vet, een aromatische indruk die nog 
steeds in evolutie is.

Stil | Wit |  Sauvignon Blanc, Semillon | Soepel & Stevig
24



x6 flessen | € 10.35 incl. BTW | 0,75L fles

Domaine De L’ Amaurigue, 2018, Frankrijk, 
Provence, AOP Côtes De Provence

Deze droge rosé komt uit Le Luc en Provence, het 
domein is eigendom van de Nederlandse familie 
De Groot, de druiven worden ‘s nachts geplukt om 
zodoende de frisheid in de wijn te vrijwaren, hij is 
intens aromatisch, fijn en vol, serveer hem bij zo-
merse salades, hartige quiches of bij de barbecue.

Stil | Rosé |  Grenache, Cinsault, Syrah | Soepel & Rond

25

Rosé wijn
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Rode wijnen

x6 flessen | € 9.10 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 14.45 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 13.50 incl. BTW | 0,75L fles

Château Turcaud Bordeaux Rouge, 2012, Frankrijk, Bordeaux, AOP Bordeaux

Deze wijn heeft een levendige purperrode kleur. Een geur van rijp fruit, met 
tonen van aardbei en kersen, tevens een mooie kruidigheid. De smaak is 
pittig en vol met zachte tannines. De afdronk is steviger met een goed aan-
gepaste tanninesteun. Een Bordeaux die nu al plezierig is maar zeker nog 
beter wordt in de komende vijf jaar.

Stil  | Rood | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Krachtig & Vol

Markus Huber, Himmelreich, 2018, Oostenrijk, Niederösterreich

Fluweelzachte rode wijn van de pinot noir druif uit wijngaarden ten noord-
westen van Wenen, eigenzinnig en elegant, aantrekkelijke neus met rood 
fruit en kruiden, soepel en rond in de mond ten gevolge van de rijping op 
Bourgognevaten, lichtjes gekoeld te serveren bij een kalfsgebraad, lamsvlees 
met thijm en citroen, gegrild gevogelte of vette vis.

Stil | Rood | Pinot Noir | Soepel & Rond

Tierra El Primavera Paul Van Dinter Blend, Rioja, 2016, Rioja Alavesa, DOCa Rioja

El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor 
mij (Paul Van Dinter) de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een 
jongensdroom, het maken van een eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid 
geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd om samen te werken 
met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen visie 
te maken. Deze wijn heeft één doelstelling gehad, dat is het behoud van zijn 
fruitig karakter en toch een toets van aardsheid, leder en vanille. Dit zijn 
voor mij de belangrijke ingrediënten indien men een karakterwijn zoals een 
Rioja wil maken. Visueel: heeft een mooie kersenrode kleur met een zeer 
mooie intensiteit. Neus: heerlijke aroma’s van zwarte bessen en een subtiele 
toets van vanille. Lekker die plantaardigheid die tevens ook een beetje aards 
aandoet. Smaak: volle smakelijke wijn met edele tannines die menigeen kan 
bekoren. James Suckling, 88/100.

Stil | Rood | Tempranillo | Krachtig & Vol
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AZ. Agri. Volpetto Chianti, Riserva, 2014, Italië, Toscana, DOCG Chianti

De Volpetto Chianti is afkomstig uit het beroemdste wijngebied van Italië: 
Chianti. Dit beeldschone gebied is gelegen rondom de Toscaanse steden 
Florence en Sienna. Volpetto Chianti Riserva heeft een sterk geconcentreerd 
boeket. Goed gestructureerd en full-bodied. De tannines zijn goed geïnte-
greerd waardoor een soepele, doch complexe wijn ontstaat met een diepe 
intensiteit van fruit en een krachtige lange afdronk. Ideaal bij wild en rijpe 
kazen. Druiven: hand selectie van de beste Sangiovese druiven. Serveer-
temperatuur: 18 à 20°C.

Stil  | Rood | Sangiovese | Soepel & Rond

Garofoli, Piancarda, 2017, Italië, Marche, DOC Rosso Conero

Karkatervolle rode wijn uit het midden van Italië, gemaakt van de populaire 
montepulciano druif en afkomstig uit wijngaarden op de flanken van de 
Monte Conero ten zuiden van Ancona, intens aromatisch, complex ook met 
rijp fruit, pruimen kersen en confituur, vol en warm in de mond, heerlijk bij 
rood vlees, wild en gerijpte kazen.

Stil | Rood |  Montepulciano | Vol & Rond

Rode wijnen

x6 flessen | € 9.50 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 10.95 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 26.95 incl. BTW | 0,75L fles

Matteo Correggia, Marun, 2016, Italië, Piemonte, DOC Barbera D’Alba

Stoere rode wijn uit het noordwesten van Italië (Piemonte) en gemaakt van 
de plaatselijke barbera druif, wijngaarden tot 300m boven de zeespiegel 
bestaande uit zand en leem, er wordt met de hand geoogst aan het einde 
van september, de wijn rijpt 15 maanden op vaten van 30Hl en vervolgens 
10 maanden op fles, uitgesproken neus met rood fruit, vol en smakelijk in 
de mond, met bewaarpotentieel, te serveren bij pastagerechten met toma-
tensaus, gegrild vlees of gebraad.

Stil | Rood |  Barbera | Vol & Rond
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Rode wijnen

x6 flessen | € 35.40 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 16.90 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 19.90 incl. BTW | 0,75L fles

Corte Moschina, Amarone Della Valpolicella, 2016, Italië, Veneto, DOCG Amarone Della Valpolicella

Het paradepaardje uit de stal Corte Moschina van de familie Danese, één 
van de bekendere appellations uit Italië, meer bepaald uit de regio Veneto, 
een assemblage van diverse regionale druivensoorten die eerst tot 150 da-
gen te drogen gelegd worden alvorens de wijn gemaakt wordt, daardoor 
krachtig en uitgespoken aromatisch, vol in de mond met donker fruit en 
confituur, de wijn die uw wildgerechten naar een hoger niveau tilt, ook 
stoverijen, gebraad en andere, kruidige gerechten uit de landelijke keuken 
doen hem deugd

Stil | Rood | Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon | Krachtig & Vol

Rioja El Primavera Paul Van Dinter Blend Crianza, 2016, Spanje, Rioja Alavesa, DOC Rioja

El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor 
mij (Paul Van Dinter) de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een 
jongensdroom, het maken van een eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid 
geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd om samen te werken 
met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen visie 
te maken. 12 maanden houtrijping en 12 maanden gerijpt op fles. De Crian-
za vinificatie komt duidelijk naar voren in balans met kwalitief fruit, aarde 
en hout. Intense aroma’s van blauwe bessen, bramen, cacao, geroosterde 
koffie, houtskool, karamel. Een wijn met potentieel en voor de kwaliteitsge-
rechten met de feestdagen. Rood vlees, stoofschotels, kazen en een glaasje 
zomaar! Perfecte serveer temperatuur 18°-20°.

Stil | Rood |  Tempranillo | Krachtig & Vol

Francis Ford Coppola Votre Santé Château Red, 2012, USA, Californië, Californië

Francis Ford Coppola is een Amerikaans regisseur, filmproducent en scena-
rioschrijver bekend van o.a. The Godfather-trilogie en Apocalypse Now en 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste regisseurs van Hollywood. 
Hiernaast is Francis Ford Coppola sinds de jaren zeventig actief in de wijn-
bouw en -handel. Deze Château Red is zeer uitzonderlijk omwille van de 
combinatie met Syrah, grenache en mourvédre en de fantastische opvoe-
ding op eiken vaten die terug te vinden zijn in subtiliteit en finesse. Dit is 
zo’n mooie, zuivere, hoog-kwalitatieve wijn met zeker nog bewaar potenti-
eel. Op een feesttafel zal deze zeker menigeen weten te plezieren. Daarom 
dan ook “Very special wine”. 

Stil  | Rood | Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan| Krachtig & vol
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Domenico Clerico, Barolo, 2015, Italië, Piemonte, DOCG Barolo

De wijn van koningen en de koning van de wijnen zoals hij ter plaatse 
bekend staat, samen met Barbaresco en Brunello di Montalcino wellicht 
behorende tot het beste wat Italië te bieden heeft als het om wijn gaat, 
100% nebbiolo druiven uit wijngaarden ten zuiden van Turijn, robuust en 
ruig in zijn jeugd, het toppunt van finesse wanneer hij op leeftijd is (10 tot 
15 jaar), essentiële component van elke wijnkelder die naam waardig, een 
wijn die smeekt om subtiele maar uitgesproken smakelijke gerechten, ri-
sotto met truffel, verse pasta met everzwijnragu, de allerfijnste gedroogde 
ham en zoveel meer.

Stil | Rood | Nebbiolo | Krachtig & Vol

Dom. Roger Perrin, Chateauneuf-Du-Pape Rouge, 2014, Frankrijk, Rhone, AOP Chateauneuf Du Pape

Châteauneuf-du-Pape bevindt zich in de zuidelijke Rhône, tussen de steden 
Orange en Avignon. Het is een jonge ambitieuze wijnboer. De wijngaarden 
liggen op de beste stukken van de dikke kiezelkruin. Er zijn zeer veel oude 
wijnstokken die gebruikt worden om deze wijn te maken. Alles wordt ma-
nueel geoogst, en na de gisting gaat de wijn nog 9 à 12 maanden op eiken 
vaten. Deze wijn heeft een medium kersenrode kleur. In de neus kruidig 
doorweven van bessenfruit. In zijn smaak is het een krachtpatser met 
toch verfijndheid. Een wijn die in goede jaren gemakkelijk 10 tot 15 jaren 
meekan. Gerechten: wild en stevige vleesgerechten. Serveertemperatuur: 
18°C.

Stil | Rood |  Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Clairette | Krachtig & Vol

Rode wijnen

x6 flessen | € 27.50 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 38.85 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 45.00 inlc. BTW | 0,75L fles

Domaine Dubreuil, Pommard, 2015, Frankrijk, Bourgogne, AOP Pommard

Leeftijd van de wijnstokken: 45 jaar oud - Oogst: Handmatig - Vinifica-
tie: Traditionele vinificatie in thermogeregelde vaten, met tweewekelijkse 
pigeages. Houtopvoeding 5 maanden in eiken vaten - 15% nieuw eiken. 
PROEFNOTITIES Prachtige intense robijnrode kleur. Neus met veel com-
plexiteit, aroma’s van rood fruit en specerijen. Elegante eik. Goede aanzet 
in de mond met een mooie balans, tannines erg aanwezig aan het einde 
van de mond. Zeer goed potentieel voor veroudering. 

Stil | Rood |  Pinot Noir | Krachtig & Vol
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Forey Pere & Fils, Nuits Saint Georges 1er Cru, 2014, Frankrijk, Bourgogne, AOP Nuits Saints Georges

De wijn biedt al veel plezier. In de neus vertoont het fijne tonen van bra-
men, frambozen en kersen. In de mond is hij gebaseerd op zijdeachtige 
tannines die zorgen voor een aangename rondheid. Een klasse wijn met 
heel veel potentieel, zeker te bewaren tot 2023-2025.

Stil | Rood |  Pinot Noir | Soepel & Magistraal

Rode wijnen

x6 fles | € 60.90 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 12.10 incl. BTW | 0,75L fles

x6 flessen | € 16.80 incl. BTW | 0,75L fles

Santa Ema, Merlot Reserve, 2016, Chili, Leyda Valley, Leyda

Dit is een vrij volledige en smaakvolle wijn. Hij heeft een heldere donkerrode 
kleur. Rijpe fruit-aroma’s (pruim, braambessen) met wenken van chocola-
de, koffie en vanille. De smaak is complex met hints van kers en vanille, de 
zachte tannines zorgen voor een goede structuur en evenwichtige wijn. De 
afdronk is lang en zacht.

Stil | Rood | Merlot | Krachtig & Vol

Rocca Dei Mori Ujliesa Squinzano Riserva, 2013, Italië, Puglia, DOP Squinzano

De wijn heeft een donkere kersenrode kleur die mooi blijft hangen in het 
glas. Hij heeft een uitnodigend bouquet van rijpe bessen en kruiden, een 
vleugje tabak en speelse tonen van hout. De smaak is vol, zacht en gemak-
kelijk te drinken. Ontwikkelt zich na een jaar of zes ook in de diepte: zwoel, 
zacht, krachtig en zelfs complex! Lekker bij wildragout, gekruide stoofscho-
tels, lamsvlees en belegen cheddar en pastagerechten.

Stil  | Rood | Negroamaro, Sangiovese | Krachtig & Vol
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Tagaro, Cinquenoci, 2017, Italië, Puglia, IGP Puglia

Stevige jongen uit Puglia, het uiterste zuiden van Italië en de hak van de 
laars, een druivensoort die in de regio furore maakt, primitivo, naast het 
warme klimaat bepaalt ook de rijping op eikenhout mee het karakter van 
deze volle, rijkelijke, soms zelfs bombastische en intens aromatische rode 
wijn, hij doet het uitstekend bij de barbecue, bij rood vlees, bij stoofpotten 
en allerlei uitgesproken kruidige gerechten.

Stil | Rood |  Primitivo | Krachitg & Vol

Rode wijnen

x6 flessen | € 11.95 incl. BTW | 0,75L fles
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Donnafugata, Mille E Una Notte, 2016, Italië, Sicilia, IGP Sicilia

Eén van de vaandeldragers uit Sicilië, een legendarische rode wijn uit het 
assortiment van wijnhuis Donnafugata, een kunstig etiket dat refereert aan 
het meesterwerk uit de Orientaalse literatuur (Duizend-en-een-nacht), een 
wijn die elke gelegenheid tot een memorabele ervaring maakt, nero d’A-
vola, syrah en petit verdot in een magische dans, robijnrood gekleurd, uit-
gesproken aromatisch, soepel en warm in de mond met een lange finale, 
karafeer deze wijn enkele uren op voorhand en serveer hem vervolgens bij 
geroosterd vlees of gebraad, een kruidige lamsbout, Mediterrane visstoof 
met couscous en andere.

Stil | Rood |  Nero d’Avola, Petit Verdot, Syrah e.a. | Krachitg & Vol

x6 flessen | € 55.15 incl. BTW | 0,75L fles
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Rupert & Rothschild Classique, 2015, Zuid-Afrika, Paarl, Paarl

Aroma’s en smaken van verse veenbessen en wilde zwarte kersen, met 
chocolade, truffel en hazelnoot. Zachte en lange afdronk. Handgeplukte 
druiven, gisting op stalen tanks met langdurig schilcontact voor meer ex-
tractie van kleur en aroma’s. 16 maanden op Franse eik van 225l. Blend 
van 50% Merlot, 35 Cabernet Sauvignon en 15% Cabernet Franc. Bewaar-
potentieel van tenminste 7 jaar vanaf wijnjaar.

Stil | Rood |  Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | Krachitg & Vol

x6 flessen | € 26.90 incl. BTW | 0,75L fles
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Bodegas Escorihuela, Candela Presidents Blend, 2017, Argentinië, Cuyo, Mendoza

Deze Candela Reserva is donkerpaars van kleur. Een intens kruidig aroma: 
pruimen, cassis, bosvruchten afgewisseld met veel finesse maakt van deze 
wijn een ware belevenis. Een stevige wijn met een weelderig fruitige smaak 
en zachte taninnes. Kan nog gemakkelijk een tiental jaren kelderrust ver-
dragen.

Stil | Rood |  Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah | Krachitg & Vol

Rode wijnen

x6 flessen | € 34.60 incl. BTW | 0,75L fles
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Sauternes Château Raymond - Lafon, 1998, Frankrijk, Sauternes, AOP Sauternes

De rendementen liggen gemiddeld rond de 10 hl/ha. Het is dan ook te be-
grijpen dat zulke arbeidsintensieve wijn niet goedkoop kan zijn. Deze wijn 
heeft een intens gele kleur. In de neus de gebrande toetsen van Botrytis, 
gevolgd door een enorm complex boeket met florale toetsen, honing, ly-
chee, abrikozen. In de smaak is dit een belevenis. Het is edelzoet met heel 
veel vulling maar afgerond door hele fijne zuren en een ontiegelijk lange 
afdronk. Een wijn voor de allermooiste momenten. Deze wijn is in staat om 
decennia lang mee te gaan maar is jong zeker al te genieten. 

Stil | Zoet |  Semillon, Sauvignon Blanc | Zoet & Vol

x6 flessen | € 47 incl. BTW | 0,75L fles
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Zoete wijn
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Aceite Señorio De Bernal Bio, NV, Spanje, Navarra, Organic Extra Virgin Olive Oil

Olijfolie van superieure kwaliteit, 1e koude persing, Biologische extra virgin 
olijfolie, Gemaakt door simpelweg groene olijven te persen. Groene fruitige 
olijfolie met kruidige hints en aroma van citrus. Aciditeit van 0.35% zeer 
zacht met andere woorden. Arbequiña & Picual 500ml

Stil | Olijfolie |  Arbeiquiña, Picual | Fris & Strak

Olijfolie

x1 fles | € 7.90 incl. BTW | 0,50L fles
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Rioja El Primavera Paul Van Dinter Blend Magnum Crianza, 2016, Spanje, Rioja Alavesa, DOCa Rioja

El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor 
mij (Paul Van Dinter) de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een 
jongensdroom, het maken van een eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid 
geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd om samen te wer-
ken met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen 
visie te maken. 6 maanden houtrijping en 18 maanden gerijpt op fles. 
De Crianza vinificatie komt duidelijk naar voren in balans met kwaliteiten 
fruit, aarde en hout. Intense aroma’s van blauwe bessen, bramen, cacao, 
geroosterde koffie, houtskool, karamel. Een wijn met potentieel en voor de 
kwaliteitsgerechten met de feestdagen. Rood vlees, stoofschotels, kazen en 
een glaasje zomaar!!. Perfecte serveer temperatuur 18°-20°.

Stil | Rood |  Tempranillo | Krachtig & Vol

x1 fles | € 37.40 incl. BTW | 1,50L fles
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Magnums

Champagne Ruinart Blanc De Blanc Magnum Gift Box, NV, Frankrijk, Champagne, AOC Champagne

Blanc de blancs betekent letterlijk ‘wit van wit’. Het gaat dus om een blanke 
champagne gemaakt van uitsluitend chardonnay druiven afkomstig uit de 
Côte des Blancs en de Montagne de Reims. Apart is ook dat deze cham-
pagne in een volledig heldere fles zit in de karakteristieke Ruinart vorm 
en opvallend genoeg in transparant blank glas. Bewaar de champagne 
daarom altijd in het donker en het beste op een koele plaats met constante 
temperatuur. Deze prachtige Blanc de Blancs van Champagne Ruinart is 
fris, soepel en rond met schitterende delicate bubbels. Fijn en mineralig, 
neus van brioche en geroosterde amandelen. Zeer elegante champagne in 
een fraaie giftbox/koffer

Mousserend | Wit |  Chardonnay | Fris & Strak

x1 fles | € 165.60 incl. BTW | 1,50L fles
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Markus Huber, Obere Steigen, 2018, Oostenrijk, Niederösterreich, DAC Traisental

x1 fles per soort | € 30.00 incl. BTW | 0,75L fles

Relatiegeschenken

Grüner veltliner is een typisch Oostenrijkse druif met een herkenbare 
neus van peper, frisse kruiden en geel fruit, afkomstig uit wijngaarden ten 
noordwesten van Wenen, vergist op tanks van RVS en 4 maanden gerijpt op 
de gist, complex en smaakvol met veel potentieel, uitstekend bij zeevruch-
ten, wit vlees en gevogelte.

Tierra El Primavera Paul Van Dinter Blend, Rioja, 2016, Rioja Alavesa, DOCa Rioja
El Primavera (lente in het Spaans) is “het nieuwe leven” en hier zit voor 
mij (Paul Van Dinter) de achterliggende gedachte “een nieuw leven van een 
jongensdroom, het maken van een eigen wijn. Mijn droom is werkelijkheid 
geworden door de mogelijkheid die mij geboden werd om samen te wer-
ken met Tierra Agricola Labastida en een eigen wijn met een geheel eigen 
visie te maken. Deze wijn heeft één doelstelling gehad, dat is het behoud 
van zijn fruitig karakter en toch een toets van aardsheid, leder en vanille. 
Dit zijn voor mij de belangrijke ingrediënten indien men een karakterwijn 
zoals een Rioja wil maken. Visueel: heeft een mooie kersenrode kleur met 
een zeer mooie intensiteit. Neus: heerlijke aroma’s van zwarte bessen en 
een subtiele toets van vanille. Lekker die plantaardigheid die tevens ook een 
beetje aards aandoet. Smaak: volle smakelijke wijn met edele tannines die 
menigeen kan bekoren. James Suckling, 88/100.

x2 flessen per soort | € 60.00 incl. BTW | 0,75L fles

x3 flessen per soort | € 90.00 incl. BTW | 0,75L fles



Omschrijving artikel Prijs 
per fles 

Aantal Totaal 

1. The Wine People, Ita €12,50 X 6  
2. Castell D’Or, De Pro Brut €8,40 X 6  
3. Champagne Bernard Remy Carte Blanche Brut €27,60 X 6  
4. Champagne “R” Ruinart €52,99 X 6  

  

   
5. Gloire De Duras, Chardonnay Auxerrois €15,05 X 6  
6. Gloire De Duras, Riesling Cuvee Classique €19,35 X 6  
7. Gloire De Duras, Clos De Duras €26,90 X 6  
8. Gloire De Duras, Pinot Gris Barrique €18,30 X 6  
9. Gloire De Duras, Chardonnay Barrique €18,30 X 6  
10. Château Turcaud Blanc  €9,10 X 6  
11. Château Montdoyen, Un Point C'est Tout €7,60 X 6  
12. Markus Huber, Obere Steigen €12,65 X 6  
13. Weingut Wohlmuth, Sauvignon Blanc Steinriegl €19,30 X 6  
14. Fontaine Du Clos, Côtes Du Rhône €9,95 X 6  
15. Garofoli, Podium €15,50 X 6  
16. Donnafugata, Vigna Di Gabri €18,20 X 6  
17. Anne De Joyeuse, Chardonnay Original €7,35 X 6  
18. Rioja "El Primavera" Paul Van Dinter Blend  Blanco €13,50 X 6  
19. Domaine Jadot « Couvent Des Jacobins» Blanc    €19,90 X 6  
20. Anne De Joyeuse, La Butinière Blanc €12,35 X 6  
21. Le Monde, Pratum €16,35 X 6  
22. Estate Beaumont Hope Marguerite White €26,50 X 6  
23. J. Lohr Estates, Riverstone Chardonnay €18,40 X 6  
24. Château Brown - Pessac-Léognan Blanc  €43,50 X 6  

25. Domaine De L'amaurigue €10,35 X 6  

26. Château Turcaud Bordeaux Rouge €9,10 X 6  
27. Markus Huber, Himmelreich €14,45 X 6  
28. Tierra "El Primavera" Paul Van Dinter Blend, Rioja €13,50   X 6  
29. Az.Agri. Volpetto Chianti, Riserva  €9,50 X 6  
30. Garofoli, Piancarda €10,95 X 6  
31. Matteo Correggia, Marun €26,95 X 6  
32. Corte Moschina, Amarone Della Valpolicella €35,40 X 6  
33. Rioja "El Primavera" Paul Van Dinter Blend Crianza €16,90 X 6  
34. Francis Ford Coppola Votre Sante Château Red  €19,90 X 6  
35. Dom. Roger Perrin, Chateauneuf-Du-Pape Rouge €27,50 X 6  
36. Domenico Clerico, Barolo €38,85  X 6  
37. Domaine Dubreuil Pommard €45,00  X 6  
38. Forey Pere & Fils, Nuits Saint Georges 1er Cru €60,90 X 6  
39. Santa Ema, Merlot Reserve €12,10  X 6  
40. Rocca Dei Mori "Ujliesa" Squinzano Riserva €16,80  X 6  
41. Tagaro, Cinquenoci €11,95 X 6  
42. Donnafugata, Mille E Una Notte €55,15 X 6  
43. Rupert & Rothschild Classique  €26,90  X 6  
44. Bodegas Escorihuela, Candela Presidents Blend €34,60 X 6  
45. Sauternes Château Raymond-Lafon €47,00 X 6  

46. Aceite Señorio De Bernal Bio 500 Ml  €7,90  X 1  
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Omschrijving artikel Prijs 
per fles 

Aantal Totaal 

47. Rioja "El Primavera" Paul Van Dinter Blend Crianza €37,40 X 1  

48. Champagne Ruinart Blanc De Blancs Magnum Gift 

Box 

€165,60 X 1  

49. Relatiegeschenk 1 (2 flessen)  €30,00 X 1  

50. Relatiegeschenk 2 (4 flessen) €60,00 X 1  

51. Relatiegeschenk 3 (6 flessen) €90,00 X 1  

 
Gelieve in drukletters in te vullen: 

Naam:…………………………………………………………………… Leveradres:………………………………………………… 

 

Tel.: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

          LEVEREN     AFHALEN   BETAALD 

Enkel bestellingen vanaf €300 (excl. btw) worden aan huis geleverd. Voor kleinere bestellingen wordt €25 (incl. 

btw) aangerekend. 

 

 

Naam firma: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Btw nummer: …………………………………………………………………………… 

Datum: …………………………………………………………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………… 

 

 



Bosmans Dirk
Böse Michael
Coenegrachts Mathieu
De Bruyckere Piet
De Schepper Jan
Delhaise Denis
Delva Nico
De Vilder Hans
Dreessen Jacky
Franssen Edwin
Goesaert Didier
Hoessels Bart
Houben Erik
Jespers Gertjan
Jordens Luk
Lenaerts Bert
Machon Luc
Panis Walter
Peene Patrik
Schellens Joan
Smeets Rudi
Snykers Dirk

Wedstrijd

Blind proeverij
Test uw wijnkennis of beproef uw geluk?
Maak kans op een tweegangendiner voor voor twee 
met aangepaste wijnen bij Restaurant Mardaga.
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Volgende Lions-leden ontvangen jullie graag op deze aangename dag

Steenberghs Piet
Van De Heijning Paul
Vanclooster Dirk
Vandersanden Jan
Vleeschouwers Peter
Weltjens Piet
Withofs Johan

priviliged members
Bollen Pat
Claessen Pierre
Creemers Theo
Geraerts Lambert
Henry Andre
Remans Wim
Segers Andre
Smet Thierry
Spaas Jan
Timmermans Piet
Vangronsveld Lucien
Verhees Francis



Gesteunde projecten 

voorbije jaren

27




