wetteren 2018

13 & 14 oktober

« Qu’est-ce que vous regardez ?
C’est la carte routière ? –
Non ! C’est la carte des vins.
C’est pour éviter les bouchons !»
Raymond Devos

wetteren 2018

Weekend 13 & 14 oktober
2018
• Reeds vijf jaar lang is Rotary Wetteren de drijvende kracht achter De Katrol,
een belangrijk structureel project voor naschoolse begeleiding van kansarme
kinderen uit kwetsbare gezinnen in Wetteren. De ondersteuning van deze
kinderen gebeurt door studenten (o.a. uit de lerarenopleiding), die inten
sief en professioneel begeleid worden door het Centrum voor Algemeen
Welzijn (CAW).
• Daarnaast financierden we voor een belangrijk bedrag de inrichting van de
vroegere Kerk Christus Koning voor de VZW Deelpunt, die er (samen met
VZW “’t Ensemble” en VZW Werkgroep Vluchtelingen) een sociaal centrum
organiseert voor de kansarmen in Wetteren, met onder meer een sociale krui
denier (die ook zal instaan voor de voedselbedeling) en een tweedehands
klerenwinkel.
• Ook Habbekrats Wetteren heeft substantiële financiële steun gekregen van
onze Club. Habbekrats biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding en hulpverlening
aan jongeren die op straat rondhangen. Sedert 2016 beschikt Habbekrats
over een nieuw pand, “De Loft,” dat de werking integreert in de wijk Over
beke. Jongeren vanaf 8 jaar kunnen er terecht voor warmte, vriendschap,
avontuur en hulp.
• Meerdere scholen in de regio konden rekenen op onze steun voor het reali
seren van het project “School zonder Pesten.”
• Aan 4 grote middelbare scholen schonken we een reanimatietoestel én een
oefentoestel.
• Tenslotte zijn er er nog een aantal kleinschalige projecten voor het lenigen
van directe noden in het Wetterse.
• Ook het Katako Kombe Ziekenhuisproject in Congo kan blijven rekenen op
onze financiële steun. Een aantal dokters en chirurgen uit het Wetterse offert
jaarlijks minstens 3 weken van zijn vakantie op, om op eigen kosten naar
Congo te gaan, en daar nonstop operaties uit te voeren. Tegelijkertijd leiden
ze ook locale dokters op om de meest frequente chirurgische ingrepen uit te
voeren. Wist U dat sommige patiënten soms meer dan 100 km. te voet af
leggen, wanneer ze vernemen dat de dokters uit het Gentse en het Wetterse
aangekomen zijn ?
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Gratis degustatie
van méér dan
50 kwaliteitswijnen
en van olijfolie
geselecteerd door een proefpanel op basis
van hun uitgesproken karakter en hun
interessante prijs-kwaliteit
mogelijkheid tot
verfijnd buffet
in samenwerking met Kasteel Coninxdonck

Zaterdag 13 oktober
van 11.30 tot 20 uur
&
Zondag 14 oktober
van 11 tot 18 uur
Te Wetteren - Noordlaan 170
(showroom - Garage Willy - OPEL)
die we van harte danken voor het ter beschikking stellen van zijn garage.

“We zijn zeer verheugd U dit jaar opnieuw een prachtige selectie
Bordeaux en Bourgognes aan te bieden uit het topjaar 2015”
Verder zal U er de vertrouwde klassiekers tussen vinden, maar ook
een aantal nieuwe ontdekkingen, zoals de Vin Santo uit Toscane, een
uitzonderlijke dessertwijn die niet echt zoet is, de 2015 Meursault van
Philippe Bouzereau en de prachtige premier cru Nuits-Saint-Georges van
het Domaine Gavignet.
Vele van onze wijnen scoorden hoog in de prijzen
bij bekende internationale wijncritici.
Dit jaar hebben we de opvolger van Mansenoble (zoals verleden jaar
reeds medegedeeld is dit domein verkocht), de twee beste cuvées van
Mandourelle uit de Corbières, eveneens van een Belgische eigenaar.
Dit jaar bieden we opnieuw de champagne “de propriétaire” van
Michel Furdyna aan, die verleden jaar een succes was.
Zoals gewoonlijk hebben we ervoor gezorgd dat er in elke
prijscategorie wijnen beschikbaar zijn, met karakter, smaak,
en een zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding.
Opgelet : U moet wel het aantal flessen en niet het aantal dozen
op de bestelbon vermelden, om misverstanden te voorkomen.

Opnieuw zijn de champagnes en een aantal duurdere
wijnen nu per 6 flessen te bestellen. Deze staan
aangeduid zowel in het boekje als op het
bijgevoegde bestelformulier
Praktisch
De beste manier om uit dit wijnaanbod te kiezen, is natuurlijk degusteren
tijdens het wijnweekend van 13 en 14 oktober. Indien U niet kan
aanwezig zijn, kan U toch bestellen via het bijgevoegd formulier dat U
aan één van onze leden bezorgt, of U kan reserveren via onze website
www.rotary-wetteren.be
Weet dat U bij voorafbestellingen uw kredietkaartnummer niet hoeft in
te geven, maar gewoon kan betalen bij afhaling of door een rekening te
laten toesturen (zie bestelformulier).
Na het wijnweekend zijn jammer genoeg geen bestellingen meer mogelijk.
Van harte dank voor uw belangstelling en steun.

WITTE WIJNEN
1

La Jara, Pinot Grigio BIO 2017, Veneto,
Italië, Cuvée Plaisir
€ 8,00
Dit blijft onze Cuvée Plaisir in 2018.
La Jara is de benaming in het locale dialect van de stenige
ondergrond die typisch is voor deze streek. Deze steen houdt de
warmte overdag vast, en laat ze ’s nachts weer los. Daardoor is
deze bio-gemaakte wijn niet enkel erg fris en levendig, zoals het
een pinot grigio past, maar is hij ook rond in de mond, en heeft
hij een langere afdronk dan de meeste Pinot Grigio-wijnen. Hij
behaalde de “Silver Medal” op de International Wine Challenge.
Heerlijk als aperitief, maar ook perfect bij zowel koude als
warme visschotels.
Druivensoort: pinot grigio
Drinken: nu - 2020
Te bestellen per 12 flessen

2

Chardonnay, The Vine in Flames 2017,
Budureasca, Roemenië
€ 8,50
Het domein Budureasca ligt in de regio Dealu Mare in Roemenië,
op dezelfde 45°breedtegraad als Bordeaux. Deze chardonnay
heeft een goudgele kleur, met aroma’s van tropisch fruit. Verrassend
voor een wijn uit Roemenië, niet? We moeten weten dat vroeger in
Oost-Europa prachtige en zeldzame wijnen gemaakt werden. Dit
is één van de vroege voorbeelden van een comeback, en dit aan
een uitzonderlijke prijs. Deze wijn is niet alleen lekker als aperitief,
maar zal ook veel plezier bezorgen bij kip, gebakken visgerechten
en harde kazen. Deze chardonnay viel in de prijzen van de World
Wine Awards van het prestigieuze tijdschrift Decanter.
Druivensoort: chardonnay
Drinken: nu - 2020
Te bestellen per 12 flessen

3 Soave classico, 2016, Meridies,
Azienda Nardello, Italië
€ 9,50
Zeer mooie Soave. Daar waar de meeste Soave’s nog al eens
flets zijn, heeft deze wijn van Nardello een mooie ronde smaak.
Tegelijkertijd weet hij zijn frisheid te bewaren. Deze is een
uitstekende aperitief maar kan ook eenvoudige (maar daarom niet
minder lekkere) visbereidingen begeleiden.
Druivensoorten: Soave
Drinken: nu - 2019
Te bestellen per 12 flessen
4

Petit Bourgeois 2017, Sauvignon,
Domaine Henri Bourgeois
€ 10,00
Ook in 2017 heeft het domein Bourgeois een pareltje van de sauvignondruif gemaakt. Het blijft een wijn die bij blindproeverijen soms beter

scoort dan menige doorsnee Sancerre. Hij is natuurlijk lekker als aperitief,
maar past ook bij lichtere visbereidingen en de meeste geitenkazen.
Druivensoorten: sauvignon
Drinken: nu - 2021
Te bestellen per 12 flessen
5 Vouvray sec, Tuffo 2016, Domaine Pinon € 11,00
Een prachtige wijn uit de Loirestreek die tegelijkertijd fruitig is en redelijk
vol in de mond, met een zeldzaam mooi evenwicht. Dit is een wijn
die fris smaakt bij aperitief maar ook schitterend is bij schelpdieren
en spaghetti alle vongole. Hij gaat ook goed samen met jonge
geitenkazen.
Druivensoort: chenin blanc
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
6 Roero Arneis 2017, Agricola Demarie,
Vezza d’Alba, Italië
€ 11,00
Een van onze mooie ontdekkingen van de laatste jaren.
De arneis is een typische druivensoort van de Piëmonte, die gebruikt
wordt voor de klassieke witte wijn uit de streek. Tegelijkertijd heeft
hij de subtiele parfums van citrusvruchten, maar ook voldoende
body om bij een maaltijd geserveerd te worden.Dit is dus zowel een
mooie aperitiefwijn als een begeleider van voorgerechten en lichte
visgerechten.
Druivensoort: arneis
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
7 Montagny, Le Mille Buis 2016, Cave de Buxy € 13,00
Deze mooie en zeer betaalbare Bourgogne komt uit één van de
miskende “appellations” van de Côte Châlonnaise, in het midden
van de Bourgogne, uit het charmante dorpje Buxy. Deze chardonnay
heeft een mooie balans tussen de bekende “botersmaak” – eigen aan
zoveel witte Bourgognes – en de mineraliteit. Daardoor is hij niet te
zwaar, en kan hij zeer goed als aperitief geserveerd worden, maar
ook bij de meeste lichte visbereidingen.
Druivensoort: chardonnay
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
8 Chardonnay “Floss” 2016, Weingut Leth,
Oostenrijk
€ 14,50
Ook in 2016 is deze wijn een voorbeeld van elegantie!
Deze chardonnay heeft een ongelooflijke frisheid, die enkel kan
bekomen worden in een iets koeler klimaat. Toch heeft hij niet de
zuurheid die men dikwijls aantreft in koelere streken. Hij straalt
elegantie uit. Ideaal als aperitief en bij zuivere visgerechten.

Druivensoort: chardonnay
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
9 Bourgogne Blanc “Clos de la Carbonade”
Monopole 2016, Domaine Borgeot
€ 15,00
In de Bourgogne betekent “clos” een wijngaard omringd door muren.
Deze “clos” is een “monopole” van het domein “Borgeot,” wat
betekent dat dit domein slechts aan één eigenaar toebehoort. Deze
wijn is verrassend, diep en fris van smaak, en deed bij de proeverij
sommigen aan een Meursault denken. De smaak is breed, en we
vinden er zowel de perzik- als de citrustonen in terug. Ook zijn lichte
vettigheid wijst op de korte rijping in vat die deze wijn heeft genoten.
Dit is duidelijk waar voor zijn geld, zeker in het kader van de steeds
stijgende prijzen van de meer bekende Bourgognes. Deze wijn kan
zeer goed als aperitief geserveerd worden, maar past ook goed bij
de meeste visbereidingen, en zelfs bij eenvoudig bereide kip.
Druivensoort: chardonnay
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
10 Grüner Veltliner “Scheiben” 2017,
Weingut Leth, Oostenrijk, “Cuvée Rotary” € 15,50
Dit jaar is deze voortreffelijke wijn van Frans Leth onze “Cuvée Rotary”
voor witte wijn. Ja, we moeten zeggen dat deze wijn nog steeds aan
populariteit wint! Dit heeft te maken met het feit dat de familie Leth jaar
na jaar de kwaliteit doet stijgen, en hierdoor in alle toonaangevende
wijntijdschriften beschouwd wordt als één van de beste producenten
van grüner veltliner. Voor diegenen die hem nog niet gekocht hebben,
even herhalen: de grüner veltliner is een speciale druivensoort die
bijna enkel in Oostenrijk en een stukje van Hongarije geplant wordt.
Hij is zeer fris en toch wat kruidig in zijn jeugd, maar evolueert
prachtig tot een diepe kruidige smaak indien we hem voldoende laten
liggen. Vele vrienden hebben die goede bedoeling gehad, maar
komen tot de vaststelling dat ze heel hun voorraad te jong uitdrinken.
Wij denken dat de enige oplossing is gewoon er wat meer van in te
slaan, zodanig dat er een paar kartonnetjes in een vergeten hoekje
kunnen bewaard worden: velen hebben het al geprobeerd maar het
lukt niet: dus een grotere voorraad aanleggen !
Druivensoort: grüner veltliner
Drinken: nu – 2027
Te bestellen per 12 flessen
11 Pouilly-Fumé “Cuvée Bailly” 2016,
Caves de Pouilly-Sur-Loire
€ 15,50
Sinds vorig jaar hebben we deze wijn opnieuw in ons assortiment
opgenomen. De “Caves de Pouilly” werken aan de permanente
verbetering van hun wijnen, en deze van 2016 is daar een
zeer mooi voorbeeld van. De wijn is zowel aromatisch rijk als

tegelijkertijd zeer fris en mineraal, wat zo typisch is voor de bodem
waarop de druiven geteeld zijn. Daardoor kan hij zeer goed als
aperitief geschonken worden, maar is hij ook de ideale compagnon
van oesters, andere schaaldieren en zeevruchten.
Druivensoort: sauvignon
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
12 Reuilly “Clos des Messieurs” 2017,
Domaine Lafond, Val de Loire
€ 15,50
Dit is een minder bekende appellatie uit de Loire-streek. Deze
wijngaarden liggen namelijk tussen Bourges en Vierzon. Voor
de meesten zal deze wijn dan ook een aangename verrassing
betekenen! De wijn heeft een lichte kleur, met een mooie reflectie.
Hij straalt frisheid en mineraliteit uit. Door het feit dat het sap
gedurende negen maanden in inox-kuipen gerijpt heeft, bezit hij ook
een zekere consistentie. Dit was één van de ontdekkingen van onze
wijnoogst van vorig jaar en de wijn is blijkbaar in de smaak gevallen.
Deze Reuilly past zeer goed als aperitief, maar ook bij schelp- en
schaaldieren, gegrilde visgerechten en eenvoudig bereid gevogelte.
Deze wijn is ook een uitstekende compagnon bij geitenkaas en paling.
Druivensoort: sauvignon
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
13 Chablis “Vieilles Vignes” 2017,
Domaine Séguinot-Bordet
€ 16,00
Het kwaliteitsniveau van deze Chablis blijft op peil. Deze cuvée
van het domein Séguinot-Bordet is uitsluitend gemaakt van druiven
afkomstig van 65-jaar oude wijnstokken. De chardonnay is mooi
gestructureerd, vol van smaak, zonder in te boeten aan elegantie en
frisheid. Hij is een uitgelezen metgezel voor de klassieke visbereidingen
en wit gevogelte; ook te proberen bij vol-au-vent. Smakelijk!
Druivensoorten: chardonnay
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
14 Sancerre “Grande Réserve” 2017,
Domaine Henri Bourgeois
€ 18,50
Deze Grande Réserve van het domein Henri Bourgeois is een
top-Sancerre, waarvan de smaak typisch en krachtig is. In deze
wijn smaakt men zeer goed het onderscheid tussen een doorsnee
Sancerre die in zoveel toonaarden te verkrijgen is en een zeer mooi
gemaakte Sancerre van niveau. Dit komt o.a. duidelijk tot zijn recht
bij de intensiteit van de smaak. Past als geen ander bij zeevruchten
en visgerechten. Ook zeer mooi bij geitenkaas.
Druivensoort: sauvignon
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen

15 Simply WOW 2016, rariteit,
Weinguth Leth, Oostenrijk
€ 19,00
Al gehoord van een wijn gemaakt van meer dan 200 druivensoorten?
Wel, dit is het. De vader van Franz Leth was een verzamelaar van
inheemse druivensoorten. Zijn kleinzoon Franz Jr. heeft van dit
perceel uit Fels am Wagram een aparte cuvée gemaakt: WOW. Dit
is niet alleen een zeer mooie, evenwichtige wijn maar ook een wijn
met een mooi verhaal. Deze wijn past perfect bij de meeste vis- en
gevogelte gerechten maar begeleidt ook goed geitenkazen. En
vergeet niet het verhaal erbij te vertellen!
Druivensoort: meer dan 200
Drinken: nu – 2022
Te bestellen per 12 flessen
16 Vacqueyras BIO “Clos des Frères” 2017,
Domaine Erwin Devriendt
€ 22,00
Een witte Vacqueyras is eerder zeldzaam. Deze wijn wordt
gemaakt door Erwin Devriendt, die in 2010 met zijn eerste witte
Vacqueyras begon op een perceel van slechts 50 are. Deze
wijn is vol maar ook zeer evenwichtig en aromatisch. Deze
wijn kan zeer goed aperitiefhapjes begeleiden, maar gaat ook
prima samen met visgerechten en harde kazen.
Druivensoorten: grenache, viognier, clairette,
oude bourboulenc en roussanne
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
17 Nuits-Saint-Georges “Les Argillats” 2016,
Domaine Philippe Gavignet
€ 36,50
De meesten onder ons kennen de rode Nuits-Saint-Georges,
maar relatief weinigen weten dat daar ook een prachtige en
zeldzame witte wijn gemaakt wordt. Hij heeft niet alleen de
typische chardonnay-smaak uit de streek, maar heeft ook een
brede en rijke minerale smaak. Om van te genieten bij SintJacobsschelpen, visbereidingen, gevogelte in roomsaus, of als
aperitief. Leuk om bij een diner de gasten te verrassen met deze
ongewone keuze!
Druivensoort: chardonnay en pinot blanc
Drinken: nu – 2024
Te bestellen per 6 flessen
18 Meursault, Vieux Clos Monopole 2016,
Domaine Philippe Bouzereau
€ 37,00
Een klassieke Meursault zoals we hem graag hebben: rond, vol, een
beetje boterig zonder de zwaarheid die sommige zonovergoten
chardonnays kunnen hebben. Philippe Bouzereau zweert dan
ook bij de traditioneel kwalitatieve manier van wijn maken. Het
is zeldzaam om vandaag een dergelijke kwaliteit aan deze prijs

te vinden. Dit pareltje vergezelt schitterend vis-, gevogelte- en
kalfsvleesgerechten en ook romige kazen.
Druivensoort: chardonnay
Drinken: nu – 2024
Te bestellen per 6 flessen

BUBBELS
19 Prosecco Millesimato Spumante 2017,
Fattoria Conca d’Oro, Italië
€ 13,50
Niet te vergelijken met champagne: het is een zeer specifieke
bubbelende wijn, gemaakt uit een selectie van prosecco-balbi-druiven uit
Conegliano. Dit millésime werd bekroond met de zilveren medaille door
Decanter World Wine Awards. Schitterend als zomers aperitief. Hij
moet zeer koel geschonken worden en is geschikt om de legendarische
cocktail “Bellini” uit de Harry’s Bar (Venetië) te maken: neem 1/3 kg
diepgevroren perzikenpuree die U in stukjes hakt en in een karaf doet;
giet hierover 1 fles Prosecco; goed mengen tot wanneer alles gesmolten
is en er ook wat schuim op de cocktail komt, en dan … heerlijk genieten!
Druivensoort: prosecco balbi
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
20 Champagne Michel Furdyna, Carte Blanche,
Celles-sur-Ource
€ 26,50
Dit jaar hebben we opnieuw geopteerd voor de artisanale
champagne van Michel Furdyna uit Celles-sur-Ource. Dit familiaal
domein werkt op basis van “la viticulture raisonnée” en heeft
hiervoor de Terra Vitis-certificatie bekomen. Deze champagne is zeer
harmonieus en elegant, en is dan ook een aangewezen aperitiefchampagne. Hij wordt in menig sterrenrestaurant geschonken en heeft
de Médaille d’Or bekomen op de Concours Epernay van 2013.
Druivensoorten: pinot noir, pinot blanc, pinot meunier,
chardonnay
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 6 flessen
21 Champagne Extra Brut, blanc-de-noirs,
Michel Furdyna, Celles-sur-Ource
€ 29,50
Deze champagne is een blanc-de-noirs, volledig gemaakt op basis
van de pinot-noir-druif. Dit is een champagne waarbij geen likeur
toegevoegd werd tijdens de “dégorgement” zoals bij de klassieke
champagnes, waardoor hij bijna geen suiker bevat (ideaal dus voor
wie op zijn lijn wil letten). Dit kan alleen bij top-kwaliteit, want er
kunnen geen foutjes verdoezeld worden door de likeur. Dit is dan
ook een top-aperitief!
Druivensoorten: pinot noir
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 6 flessen

PORTO EN DESSERTWIJN
22 Smith Woodhouse, Lodge Reserve,
Symington
€ 14,00
Dit is één van de mooiste porto’s die wij geproefd hebben. Hij bezit
zowel de rijpheid en versmoltenheid van een Tawny Port als het fruit
van een rasechte Vintage Port. Deze portwijn heeft een prachtig,
intens karakter en voldoende frisheid. Daaraan is de ondergrond
waarop de druiven gekweekt worden, nl. de leisteen niet vreemd.
Het rendement van de wijngaarden is laag, de druiven worden met
de hand geplukt en in stenen vaten met de voeten bewerkt. Daarna
wordt er gerijpt in eiken vaten waardoor hij een ietwat robuustere
smaak krijgt. Deze porto is een uitstekende dessertwijn en begeleidt
ook voortreffelijk blauwe kazen en foie gras.
Dit is een ware ontdekking aan een meer dan schappelijke prijs.
Drinken: nu – oneindig
Te bestellen per 6 flessen
23 Vin Santo, Fattoria di Lornano,
Italië (37.5 cl)
€ 14,00
Wat betekent deze « heilige wijn », die trouwens vroeger als miswijn
gebruikt werd ? Dit is een Toscaanse dessertwijn, maar niet echt zoet,
die wordt gemaakt van druiven die onder een dak of op stromatten
worden gedroogd. Het sap wordt geperst en met most van vorige
jaren op kleine vaatjes gedaan, vandaar dat ook niet altijd een
jaargang op staat. De wijn smaakt ergens tussen een oude sherry
en madeira met meer frisheid: proeven is de boodschap. In Toscane
wordt hij gedronken met cantuccini, droge koekjes met noten. Deze
wijn is prachtig bij koekjes en droog gebak en als drankje na de
maaltijd. Een absolute must !
Druivensoort: trebbiano en malvasia
Drinken: nu – 2050
Te bestellen per 6 halve flesjes

RODE WIJNEN
24 Château Fontarèche, Cuvée Tradition 2016,
Corbières
€ 7,50
Het Châteeau de Fontarèche is één van de grote historische
wijndomeinen uit de Languedoc. Zijn vinificatie geeft deze zuiderse
wijn de elegantie van de meer noordelijke wijnen zonder aan volheid
in te boeten. hij past bij de meeste vleesgerechten en charcuterie.
Druivensoorten: grenache, syrah, carignan en mourvèdre
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
25 Nero d’Avola 2016, Maggio Vini Bio, Italië € 8,50
Een volle, fruitige en ronde wijn uit Sicilië, bakermat van de nero
d’Avola. Deze wijn is zuiders maar behoudt toch een zekere frisheid,

wat niet steeds het geval is met deze wijnen. Hij past perfect bij
charcuterie en grillades.
Druivensoorten: nero d’Avola
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
26 Château Lacombe-Cadiot “Petit Verdot 2016,”
Bordeaux
€ 8,50
Het Château Lacombe-Cadiot ligt aan de kruising van de Dordogne
en de Garonne. Dit is zeer mooie, relatief krachtige bordeaux, die
9 tot 10 maanden gerijpt wordt in eikenhouten vaten. De druiven
worden geselecteerd uit wijnstokken die tenminste 30 jaar oud zijn.
Dit geeft finesse, volheid en harmonie, en maakt dit tot één van de
beste wijnen van zijn “appellation.” Dit is een zeldzame wijn enkel
uit petit verdot gemaakt. Deze wijn, van een Gentse eigenaar, had
een prachtig jaar in 2016 en past perfect bij charcuterie-schotels,
gevogelte in saus en rood vlees.
Druivensoort: petit verdot
Drinken: nu – 2022
Te bestellen per 12 flessen
27 Rosso Toscano 2016, Fattoria di Lornano,
Toscane, Italië, Cuvée Plaisir
€ 9,00
Dit is een echt smakelijke wijn uit Toscane. Hij heeft een levendige,
robijnrode kleur. Hij valt op door frisse bessenaroma’s die mooi
evenwichtig zijn en gepaard gaan met zachte tannines. Dit is een
bekoorlijke wijn, die de perfecte begeleider is voor etentjes onder
vrienden, voor barbecues en éénpansgerechten. Een absolute aanrader,
daarom hebben we hem dit jaar dan ook gekozen als Cuvée Plaisir!
Druivensoorten: sangiovese en merlot
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
28 Papale 2016, Primitivo di Manduria,
Italië
€ 10,50
Dit jaar bieden wij het reeds op-dronk-zijnde topjaar 2016
van deze zeer begeerde wijn aan. Hij is moeilijk te vinden in
België. De primitivo is een druivensoort die onder andere in Sicilië
gekweekt wordt, en die quasi identiek is aan de zinfandel die
in Californië voor prachtige wijnen zorgt. Dit klimaat geeft een
zeer volle, rijpe en fruitige wijn die bij de meeste vleessoorten kan
geschonken worden.
Druivensoort: primitivo
Drinken: nu – 2023
Te bestellen per 12 flessen
29 Domaine Mandourelle, 2015
Cuvée **étoiles, Corbières
€ 10,50
Een prachtige Corbières van een Belgische eigenaar. Deze wijn heeft
een intens « ruby » kleur. Hij heeft een rijke structuur gecombineerd

met een zekere frisheid. Hij past perfect bij rood vlees en osso busco.
Van deze wijn worden slechts 4.400 flessen per jaar gemaakt. Deze
wijn haalt 91/100 bij Parker ! Van prijs/kwaliteit gesproken.
Druivensoort: syrah, grenache, carignan en mourvèdre
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
30 “Minkov Brothers” Cuvée 2016,
Thracian Valley, Bulgarije
€ 11,00
Deze wijn had enorm veel succes de laatste jaren. Het is inderdaad
nog niet veel gezien: een mooie wijn uit Bulgarije, waar de
druiven geteeld zijn op een heuvel in Venec, 70 km. ten westen
van de Zwarte Zee. Dit is een mooi voorbeeld van vernieuwing
die zich afspeelt in deze landen, die vroeger bekend stonden om
kwaliteitswijnen. Deze wijn, gemaakt o.a. uit cabernet sauvignon,
heeft een zeer mooie granaatkleur en intense aroma’s van zwarte
bessen en moerbei. Door een toevoeging van merlot in 2016 heeft
hij aan zachtheid en elegantie gewonnen. Hij kan goed gedronken
worden bij geroosterd vlees en wild.
Druivensoort: cabernet-sauvignon, merlot
Drinken: nu – 2023
Te bestellen per 12 flessen
31 Château de Lionne 2015, Graves
€ 12,00
Een zeer mooie, betaalbare Graves uit het topjaar 2015. Deze wijn
is minder bekend maar op een mooie klassieke manier gemaakt.
Zijn prijs is fantastisch voor een 2015. Hij past perfect bij lichte
gerechten zoals gevogelte, wit en rood vlees.
Druivensoort: merlot, petit verdot en cabernet sauvignon
Drinken: nu – 2021
Te bestellen per 12 flessen
32 Chianti Classico 2015, Fattoria di Lornano,
Toscane, Italië
€ 12,50
Dit is een zeer mooie, klassieke Chianti Classico: tegelijk fruitig en
een rijke, diepe smaak, die doet denken aan rood fruit met een
lichte toets van specerijen. Deze Chianti Classico werd dan ook
gelauwerd door Luca Maroni, met 97/100 in het jaarboek van de
beste Italiaanse wijnen. Voorwaar een ontdekking! Deze wijn past
perfect bij vleesgerechten, zeer zachte kazen en charcuterie.
Druivensoorten: sangiovese
Drinken: nu – 2022
Te bestellen per 12 flessen
33 “Saint-Laurent Réserve” 2016, Weingut Leth,
Oostenrijk
€ 12,50
Deze wijn van het topdomein Leth wordt gemaakt van de St-Laurentdruif (een variante van zweigelt), die men nergens anders vindt.

Met een intens-kersrode kleur is hij een vat van aroma’s van rijp fruit,
aangevuld met een lichte kruidigheid; een zeer smaakvolle wijn met
een lange afdronk. Hij past bij vleesgerechten en bij licht wild.
Druivensoorten: St.Laurent
Drinken: nu – 2020
Te bestellen per 12 flessen
34 “Lirac” 2017, Domaine Roger Sabon
€ 13,50
Opnieuw bieden wij U deze zeer mooie Lirac aan, de beste die
wij ooit geproefd hebben. Hij blijft een vat vol rood fruit, dat zeer
weelderig en tegelijkertijd zomers naar boven komt. Hij kan zowel
bij de meeste vleesgerechten als alleen voor het plezier gedronken
worden.
Druivensoorten: grenache, syrah, carignan
Drinken: nu – 2023
Te bestellen per 12 flessen
35 “Château Tayet Cuvée Prestige” 2016,
Bordeaux Supérieur
€ 14,00
We zijn verheugd U deze Cuvée Prestige van Château Tayet te
kunnen aanbieden in topjaar voor bordeaux 2016! De meeste
wijncritici debatteren nog steeds welke het grootste jaar was: 2015
of 2016. In elk geval: deze wijn is aantrekkelijk en delicaat, en hijst
zich ruim boven het gemiddelde niveau van een Bordeaux Supérieur,
dankzij zijn rijke kleur, zijn intense en complexe neus, maar vooral
door zijn volle smaak met veel materie en rijpe tannine. Wie deze
wijn nog in zijn kelder heeft, weet het: een zeer mooi gemaakte
klassieke Bordeaux Supérieur, waarbij elegantie en versmolten fruit
de sleutelwoorden zijn. De Cuvée Prestige wordt gemaakt uit de
percelen met de oudste druivenstokken. Deze wijngaard is eigendom
van een Gentse familie. Door zijn subtiliteit past hij zeer mooi bij
gevogelte en kalfsvlees.
Druivensoort: merlot, cabernet sauvignon
Drinken: nu – 2024
Te bestellen per 12 flessen
36 Pinot Noir Réserve 2016,
Weingut Leth, Oostenrijk
€ 15,00
Frans Leth stopt niet met het verbeteren van zijn wijnen. Deze
typisch Oostenrijkse pinot noir is zeer elegant, relatief licht maar
tegelijkertijd fruitig met een vrij lange afdronk. Hij wordt het best
geschonken op keldertemperatuur. Dit is één van de weinige
rode wijnen die ook als aperitief kan gedronken worden. Tijdens
de maaltijd zal hij het best passen bij charcuterie en lichtere
voorgerechten. Voor de liefhebbers van een glas rode wijn bij vis in
saus, is dit een mooie toevlucht.
Druivensoort: pinot noir
Drinken: nu – 2024
Te bestellen per 12 flessen

37 Domaine Mandourelle 2015, Cuvée ***étoiles € 15,00
Deze cuvée is nog indringender van smaak als de cuvée 2. Dit komt
door de lagere rendementen (ongeveer 30 hl per hectare) en het
verblijf in grote houten fusten. Hij is zeer donker van kleur en bevat
mooie versmolten tannines. Hij past perfect bij côte à l’os en wild.
Deze cuvée haalt maar liefst 93/100 bij Parker !
Druivensoorten: grenache en syrah
Drinken: nu – 2024
Te bestellen per 12 flessen
38 Gigondas “Mas des Flauzières” 2015, Grande
Réserve
€ 18,00
Deze wijn heeft een mooi-rode kleur. De druivenstokken
bevinden zich op zuidwest georiënteerde terrassen van de
“Dentelles de Montmirail.” Deze wijn wordt best niet te warm
gedronken (idealiter rond de 16°) en past bij rood vlees,
sausschotels zoals “navarin d’agneau”, carbonade en eveneens
bij wild.
Druivensoorten: grenache
Drinken: nu – 2025
Te bestellen per 12 flessen
39 “Château Peyreau” 2015,
Saint-Emilion Grand Cru
€ 20,00
Deze Grand Cru uit Saint-Emilion wordt gemaakt uit een assemblage
van de klassieke bordeaux-druivensoorten. De totaal-opbrengst van het
kasteel is amper 15 000 flessen. De eigenaar is graaf von Neipperg,
die tevens eigenaar is van Château Canon-la-Gaffelière en La Mondotte.
Deze wijn heeft een kersenrode kleur en een vlezig en rond boeket.
De overheersende merlotdruif en de zachte tannines geven deze wijn
veel charme en elegantie met een vrouwelijk trekje. 2015 is de beste
Peyreau uit zijn geschiedenis. Hij is de perfecte begeleider van wit vlees,
gevogelte en eenvoudig klaargemaakt rundsvlees.
Druivensoorten: merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon
Drinken: nu – 2026
Te bestellen per 12 flessen
40 “Château Peyreau” 2015, Saint-Emilion Grand Cru
(in halve flesjes)
€ 11,00
Te bestellen per 24 halve flesjes
41 “Château Peyreau” 2015, Saint-Emilion Grand Cru
(in magnum)
€ 42,00
Te bestellen per 6 magnums
42 Chianti Classico 2015,
Agricola Querciabella, Toscane, Italië
€ 20,00
Deze Chianti kreeg maar liefst 97/100 in het prestigieuze Decanter
magazine ! Weet U dat hij bij de meeste Italiaanse wijnhandelaars

behoorlijk duurder verkocht wordt? Hij is één van de favorieten van
onze wijnverkoop en hoeft geen betoog meer. Een parel uit Toscane
die behoort tot de top in zijn appellatie en regelmatig bewierookt wordt
door internationale wijncritici. Een prachtig geconcentreerde wijn met
vlezige tannines en evenwichtig fruit. Hij past bij stevige maaltijden en
bij harde kaassoorten. Hij kan nu reeds gedronken worden (decanteren
aangeraden), maar kan ook nog bewaard worden tot 2023.
Druivensoort: sangiovese, cabernet sauvignon en merlot
Drinken: nu – 2023
Te bestellen per 12 flessen
43 Château Siaurac 2015,
Lalande-de-Pomerol
€ 21,00
Een pareltje uit Lalande-de-Pomerol gemaakt door het team van
Château Latour en dit aan een prijs die slechts een fractie is van
wat, spijtig genoeg, de grote Pomerol’s nu kosten. De wijn heeft een
prachtige kleur, een fruitig boeket en een volle sensuele afdronk. Hij
kan reeds gedronken worden maar heeft nog veel bewaarpotentieel.
Hij past perfect bij rood vlees en wild.
Druivensoort: cabernet franc en merlot
Drinken: nu – 2026
Te bestellen per 12 flessen
44 Bourgogne Pinot Noir 2015,
Domaine Lamarche, Vosne-Romanée
€ 22,00
Dit domein is één van de topdomeinen uit Vosne-Romanée, gelegen
vlak naast het mythische domein la Romanée-Conti. Deze wijn is voor
een “gewone Bourgogne” top: hij wordt gemaakt van wijnstokken met
een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Hij wordt op flessen getrokken
zonder filtratie, wat een klein “dépôt” kan geven. Deze wijn is voller
dan de 2014 maar behoudt zijn elegantie, uitzonderlijk voor deze
appelatie. Een zuivere pinot noir-smaak. Deze wijn kan gewoon op
zichzelf gedronken worden, maar past ook bij de meeste gevogelteen vleesbereidingen voor zover deze niet klaargemaakt zijn met al te
fel doorsmakende sauzen. Ideaal op keldertemperatuur.
Druivensoorten: pinot noir
Drinken: nu – 2022
Te bestellen per 12 flessen
45 Givry 1° Cru “Les Bois Gauthiers” 2016,
Domaine Sarrazin
€ 22,50
Ook deze wijn is uit het uitstekende 2016. De oogst is beperkt tot
6 trossen per steel, wat een uitstekende maturiteit mogelijk maakt.
Deze wijn is vol en heel evenwichtig, met een zekere finesse en veel
elegantie. Een zeer mooie Bourgogne aan een nog redelijke prijs.
Aan te raden bij rood vlees, varkensvlees en klein wild.
Druivensoort: pinot noir
Drinken: nu – 2026
Te bestellen per 12 flessen

46 Châteauneuf-du-Pape, Les Olivets 2015,
Domaine Roger Sabon
€ 28,00
Roger Sabon maakt nog steeds uitstekende prijs/kwaliteitswijnen in
de Rhône-streek. Deze Châteauneuf is uit het topjaar 2015, gemaakt
van meer dan 40 jaar oude druivenstokken. Hij heeft een mooi,
fruitig boeket. Hij is vol, rond met een zekere elegantie. Deze wijn
past perfect bij rood vlees en wild.
Druivensoort: assemblage van Rhône variëteiten
Drinken: nu – 2023
Te bestellen per 12 flessen
47 Pernand-Vergelesses, Les Belles Filles 2016,
Domaine Rapet
€ 31,50
Het domaine Rapet is de specialist voor zijn Pernand-Vergelesses
wijnen. De romantische benaming maakt allusie op het feit dat
dit vroeger een galante rendez-vous plaats was voor jonge
koppels. Deze wijn heeft fruitige, frisse aroma’s, zijn smaak is
ook fruitig maar vol en rond. Een zeer mooie bourgogne aan
een nog aanvaardbare prijs. Deze wijn past zeer goed bij vlees
en ook bij de meeste pastagerechten (weet dat men bij pasta
niet alleen « spaghettiwijntjes » kan drinken maar ook mooie
bourgognes).
Druivensoort: pinot noir
Drinken: nu – 2025
Te bestellen per 12 flessen
48 Nebbiolo d’Alba, Albino Rocca 2014 Piëmonte,
Italië – ENKEL IN MAGNUM
€ 37,00
Deze wijn wordt speciaal op magnums getrokken voor onze
wijnverkoop, en daar zijn we dan ook fier op. Niet alleen dit
maakt hem zo bijzonder, maar ook de typische complexe neus
en aroma’s van de nebbiolo-druif uit Piëmonte. Komende uit
de streek van de Barolo, heeft hij ook zijn stevige structuur met
aangename tannines. Deze wijn heeft een uitstekende prijskwaliteitsverhouding en begeleidt uitstekend alle mogelijke vleesen wildgerechten.
Druivensoorten: nebbiolo
Drinken: nu – 2025
Te bestellen per 6 magnums
49 Château La Croizille 2015, Saint-Emilion
grand cru
€ 34,00
Deze wijn staat op de lijst om als grand cru classé geplaatst te
worden. Hij is dus nu echt de topper bij de grand crus. Deze wijn uit
het uitzonderlijke jaar 2015 heeft een donkere scharlaken kleur met
een geconcentreerde geur van rode vruchten. Hij is rijk, complex en
sappig. Hij past perfect bij rood vlees, grillades en wildgerechten,
maar is ook een uitstekende compagnon om onder vrienden te
degusteren. Om ons te bedanken voor de jarenlange samenwerking

heeft de eigenaar, de familie De Schepper uit Gent, besloten om
deze aan een meer dan uitzonderlijke prijs aan te bieden.
Druivensoorten: merlot en cabernet sauvignon
Drinken: nu – 2027
Te bestellen per 12 flessen
50 Barbaresco Ronchi 2014, Albino Rocca,
Piëmonte, Italië
€ 37,00
Een topwijn die ondertussen een klassieker is geworden op
onze wijnverkoop. Hij behaalt trouwens nog steeds topscores in
prestigieuze tijdschriften (95/100 door Antonio Galloni, één van
de leidinggevende wijnproevers uit Italië). Volledig gemaakt van de
nebbiolodruif en met 18 maanden rijping op eiken vaten, ontwikkelt
deze wijn zijn volheid en kracht; dit, gecombineerd met een
complexe neus van klein rood fruit, geeft ons een intense ronde en
volle smaak en lange afdronk. Hij past perfect bij een avond aan de
haard of bij rood vlees of wild.
Druivensoort: nebbiolo
Drinken: nu – 2028
Te bestellen per 12 flessen
51 Nuits-Saint-Georges « Les Chaboeufs »
1er Cru, Domaine Gavignet
€ 50,00
Een uitzonderlijke premier cru van dit prachtig domein. Deze wijn
heeft een typische rode vruchtengeur. Hij is vol en rond in de mond
en geeft nu reeds veel plezier. Hij is krachtig maar behoudt zijn
finesse. Uit het topjaar 2015 is deze wijn dan ook uiterst geslaagd
en heeft hij een goed bewaarpotentieel. Hij past perfect bij rood
vlees, wild of vergezelt best een avondje onder vriend(in)en.
Druivensoort: pinot noir
Drinken: nu – 2025
Te bestellen per 6 flessen
52 Châteauneuf-du-Pape 2015,
Domaine du Vieux Télégraphe
€ 53,00
Deze wijn is één van de toppers uit de Châteauneuf-du-Pape en
wordt met lof geprezen in alle toonaangevende wijnmagazines. Hij
scoort maar liefst 94/10 in de Wine Cellar Tracker. Hij heeft een
intens robijnrode kleur, en een boeket van zwart fruit en kruiden. Hij
is heel lekker bij gebakken of geroosterd vlees, éénpansgerechten
en mooi wild. Een aanrader!
Druivensoort: grenache, mourvèdre, syrah, cinsault
Drinken: nu – 2025
Te bestellen per 6 flessen
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Wegwijzer
Vanuit Brussel
E40 richting Oostende tot afrit Wetteren. Aan de verkeerslichten (groot
kruispunt), links richting Gent (= oude baan Aalst-Gent).
U komt aan een spoorwegviaduct, hieronderdoor en dadelijk naar
rechts richting Wetteren.
Deze baan (Kwatrechtsesteenweg die na +/- 1 km verandert in
Noordlaan) volgen tot aan n° 170 “Garage Willy-Opel” gelegen aan
de linkerkant van de baan.
Vanuit Kortrijk
E17 richting Gent tot verkeerswisselaar van Zwijnaarde, daar richting
Brussel E40 tot afrit Wetteren.
Aan de verkeerslichten (groot kruispunt),
links richting Gent (= oude baan Aalst-Gent).
U komt aan een spoorwegviaduct: verder idem als hierboven.
Vanuit Oostende
E 40 tot aan de afrit Wetteren.
Aan de verkeerslichten (groot kruispunt),
links richting Gent (= oude baan Aalst-Gent).
U komt aan een spoorwegviaduct: verder idem als hierboven.
Vanuit Antwerpen
E17 richting Gent nemen tot afrit Lochristi, Beervelde-Wetteren.
Verder bewegwijzering Wetteren volgen.
In Wetteren eens over de Scheldebrug tot aan rondpunt rijden, hier
rechts richting Gent-E40 volgen en U komt automatisch
op de Noordlaan.
Na +/- 1 km hebt U op uw rechterkant n° 170 “Garage Willy-Opel”.
Vanuit Dendermonde
N 416 richting Gent.
In het begin van Wetteren aan Rusthuis St. Jozef links afdraaien,
“Andere Richtingen” volgen, de 18 Augustuslaan tot aan de spoorweg,
dan de spoorweg volgen langs het station.
Voorbij het station rechts tot U aan het rondpunt komt, richting Gent-E40
nemen en U komt automatisch op de Noordlaan. Na +/- 1 km hebt U op
uw rechterkant n° 170 “Garage Willy-Opel”.
Voor GPS gebruikers
Noordlaan 170 te Wetteren.
Achteraan de garage is er ook een grote parking.
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