
drive-in VIVARIO
schansstraat 43, 3850 WIJER

LEVERINGAAN HUISMOGELIJK

TUSSEN
11u.& 12u30.

in samenwerking met

Stelt voor:

2E LIVE EDITIE

W JN
DEGUSTATIE
DEGUSTEER & BESTEL UW WIJN VOOR DE FEESTDAGEN

27 NOVEMBER
OC DE BRUG

RESERVEER & WEES ZEKER VAN EEN PLAATS AAN DE DEGUSTATIETAFEL

DEGUSTEER JE LIEVER IN DE VEILIGHEID VAN JE EIGEN  
WOONKAMER? KIES & BESTEL JE WIJN & SCHOTEL(S) VIA 
HET BESTELFORMULIER IN DEZE FOLDER EN KOM AFHALEN

7€

WIJNBAR *
* MET EEN SELECTIE WIJNEN, PASSENDE KAZEN & CHARCUTERIE

VANAF 18H00 
TOT . . .

toegankelijk MET COVID SAFE PASS  KERKSTRAAT 129, 3850 NIEUWERKERKEN



KAASSCHOTEL
(Hoofdgerecht 250g/pers)

13€
per persoon

Een mooie selectie van 5 à 6 kazen met fijne garnituur. 
Gepresenteerd op bordjes per 2 personen. Deze kaas-
schotels worden samengesteld in samenwerking met 
slagerij Vandevelde. Coronaveilig gemaakt en verpakt. 

een gezellig avondje thuis met enkele
gekozen wijntjes en een overheerlijke...

WIJNTIP bij de kaasschotel!
WIJN NR  4 - € 6,65 / FLES
WIJN NR 27 - € 9,65 / FLES



Franciacorta Brut Millesimato 
2017 - Monzio Compagnoni

1 € 18,95
per fles

Italië / Lombardia

Heerlijk frisse mousserende wijn met een volle mousse 
in de mond. In de neus vind je aroma’s van perzik, appel 
en toast. In de mond dezelfde frisse aroma’s waarin 
de appel overheerst met hints van geroosterde aman-
delen. Een heerlijk bittertje in de uitgebalanceerde af-
dronk.

Chardonnay / Pinot Noir

Mousserend

Méthode Traditionnelle, 37 maanden 
“sur lattes”

Aperitief, Schaal- en Schelpdieren.

Cava Reyes de Aragon - Brut 
Reserva ‘El Casto’

2 € 11,85
per fles

Spanje / Catalunya

Strogele kleur met staalachtige reflecties. Fijne bubbels 
van ononderbroken parelende snoeren die een kroon vor-
men aan het oppervlak. In de neus een verscheidenheid 
aan tropisch fruit (passievrucht, mango), samen met aro-
ma’s van versgebakken brioche en lichte boventonen van 
honing en noten. De aanzet is luchtig, overgaand in een 
aangename sensatie, boordevol structuur, met een zal-
vend evenwicht tussen alcohol en zuurtegraad.

Durf deze bubbels eens te schenken bij 
een feestmaal.

Chardonnay, Macabeo

Mousserend

Méthode Traditionnelle, 17 maanden “sur lattes”

Aperitief, Schaal- en schelpdieren

Cava divina3 € 9,45
per fles

Spanje / Catalunya

Cava Divina: na de pluk per druivensoort worden de 
druiven, de steel en de pulp afgekoeld tot 14°C voor de 
pneumatische druk op 0,2 bar. De gisting vindt plaats in 
roestvrijstalen tanks bij een gecontroleerde temperatuur 
van tussen de 16°C en 18°C. De tweede gisting vindt plaats 
in de fles met de traditionele methode, met een minimum 
aan veroudering op moer van minimum 12 maanden. Heer-
lijk floraal met een fruitig boeket. Zachte mousse. Droog 
en strak in de mond met bloemige aroma’s. Toetsen van 
groene appel en witte bloemen. Elegant en mooi in balans.

top bubbels als aperitief

Xarel.lo, Macabeo, Parellada

Mousserend

Méthode Traditionnelle, Minstens 9 maanden “sur lattes”

Aperitief, Oesters, Zeevruchten, ...

BUBBELS ALS
APERITIEF OF
ALS CADEAU.
FEESTPAKKET
Rioja White 2020 - Bodegas Vivanco
Cava Reyes de Aragon - Brut Reserva ‘El Casto’
Langa Classic Extreme Viticulture Bodegas Langa 

3 heerlijke wijnen in een mooie verpakking

€ 35,20
3 flessen



Domaine Fontarèche Viognier 
‘Les Mijanelles’ 20204 € 6,65

per fles

Frankrijk / Languedoc

Zuivere Chardonnay, medium-body, fruitige aroma’s

met een exotische toets, evenwichtig geheel met een

verfrissende en aanhoudende afdronk.

Viogner

Expressief Wit

5 maanden deels inox, deels eik

Aperitief, gegrilde vis, vis in saus

TOURAINE ‘SAUVIGNON BLANC’ 
2019 - DOMAINE GIBAULT

5 € 8,25
per fles

Frankrijk / Loire

Licht heldergele kleur met groene reflecties. Aroma’s

van kruiden, vuursteen, cassisbladeren. Uiterst zuivere

Sauvignon blanc.

Zeer expressief met een mooie mondvulling.

Evenwichtig met een lange finale. Als klein broertje

van de Sancerre een koopje!

Sauvignon Blanc

Fris, Fruitig Wit

Aperitief, terraswijn, gerookte vis, mosselen,
oesters, geitenkaas, asperges, . . .

Menetou-Salon ‘Les Marnes’ 
2019 - Madame des Fontaynes

7 € 15,95
per fles

Frankrijk / Loire

Deze Menetou-Salon smaakt strak en delicaat. Met zijn 
fruitige bouquet van citrusvruchten en abrikoos is het een 
perfecte aperitief.

Sauvignon Blanc

Expressief Wit

Aperitief, perfect bij oesters, kreeft, gamba, fruits de 
mer, geitenkaas.

WITTE WiJN
& ROSÉ

LITTLE JAMES BASKET PRESS 
BLANC 2019 - CHÂTEAU DE SAINT COSME

6 € 9,60
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

De Little James Basket Press is een combinatie van rijke, 
fruitige Viognier en minerale Sauvignon blanc. De perfecte 
mix! In de neus sappig wit fruit, dat met de tijd exotischer 
wordt, een spoortje sinaasappelschil en een tikkeltje 
kruidigheid. In de mond ook heel overtuigend met sappige 
abrikoos, mango, peer, appel. En een vleugje frisse 

citrusvruchten, harmonieuze wijnzuren en presente

mineralen.

Viogner, Sauvignon Blanc

Expressief Wit

Rijping op inox vaten

Mooi bij blauwe kazen, kaasfondue, asperges,
vegetarische quiche, gegrilde vis, gevogelte, rauwe vis



Langhe Chardonnay ‘Da Bertu’ 
2020 - Albino Rocca

10 € 13,85
per fles

Italië / Piemonte

Deze wijn is licht strogeel van kleur en heeft aroma’s van 
exotisch fruit, bloemen en perzik. Net zoals bij de Cortese 
van Albino Rocca vinden we hier frisse zuurtjes en een 
nootachtige, minerale smaak terug en een fijn bittertje in 
de afdronk. Door zijn frisse zuren en overschot aan struc-
tuur kan de wijn enkele jaren kelderrijping aan.

Een wijn van een italiaanse top wijn- 
maker

Chardonnay

Expressief Wit

Rijping in inox cuves

Te genieten bij romige visgerechten of vliegwild

Jorn Nou ‘Petit Blanco’ 201911 € 8,65
per fles

Spanje / Catalunya

Fruitige neus met aroma’s van appel, banaan en een tik-
keltje citrus. In de mond heeft deze wijn een mooie body 
dankzij de Garnacha druif. Sappig en ronde smaak met 
een heerlijke frisheid en een fantastische zuurtegraad. 

Deze wijn was ooit de huiswijn bij 
El Bulli.

Chardonnay, Garnacha Blanca, Macabeo

Expressief Wit

Aperitief, Rauwe vis

Rioja White 2020 - Bodegas 
Vivanco

12 € 8,65
per fles

Spanje / Rioja

Rafael Vivanco combineert de druiven viura, tempranillo 
blanco en maturana blanca in een loepzuivere, witte wijn 
met frisse, rijpe fruittonen. Een verademing vergeleken met 
de zware, houtgerijpte traditionele stijl van veel andere 
producenten.

voor u getest met parelhoen en
champignonsaus. Top combi !

Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Viura

Expressief Wit

Rijping in inox cuves en geen nieuw hout

Heerlijk bij charcuterie - tapas - antipasti, gevogelte, 
schaal- en schelpdieren, vis in saus

Asia Blend 2020 - Weinwurm13 € 10,90
per fles

Oostenrijk / Niederösterreich

Een heldere, citroengele kleur met groene schakeringen. 
Limoen en citroenzeste zijn prominent aanwezig naast een 
karakteristieke frisheid van witte peper en gele bloemen. 
Lichte zuurtegraad en met een lange, subtiele finale.

Grüner Veltliner, Pinot Blanc

Expressief Wit

Aperitief, Aziatische keuken

COLPASSO GRILLO8 € 8,05
per fles

Italië / Sicilia

Typisch Siciliaanse Grillo met een prominent, fris en 
bloemig boeket in de neus. In de mond zijn er enkele

heerlijke citrus- en tropische fruitsmaken, met verfrissende 
zuren die de wijn lekker veel pit geven!

TOPPER EDITIE 2019 + 2020

Grillo

Expressief Wit

Aperitief, pure visgerechten, wit vlees, ...

CAPOFILA DEL POZZO BUONO 2020 
VICARI

9 € 11,95
per fles

Italië / Marche

Intense, strogele kleur met lichtgroene tinten. Fris en ele-
gant. In de neus aroma’s van bloemen. Frisse smaak met 
een klein bittertje tijdens de heerlijke, aanhoudende finale. 
Dé signatuurwijn uit de Marche regio.

Verdicchio

Expressief Wit

Rijping in inox cuves

Heerlijk bij pasta en rijstgerechten gecombineerd
met vis of wit vlees, rauwe vis, schaal- en schelpdieren



Château Fontarèche Tradition 
Rosé 2020

16 € 6,80
per fles

Frankrijk / Languedoc

Prachtige rosé! Uniek in zijn soort door het gebruik van de 
Picpoul Noir. Fris rood fruit in de neus met hints van exotisch 
fruit. In de mond lekker crispy met een frisse mineralige 
smaak en fruitige finale.

Misschien wel de beste rosé die je voor 
dit geld kunt kopen !

Grenache Noir, Picpoul Noir, Syrah

Rosé

Aperitief, zomerwijn, Charcuterie - Tapas - Antipasti, 
Rauwe vis

MARCO REAL GARNACHA ROSADO 
2019

18 € 6,95
per fles

Spanje / Navarra

Donkerroze kleur. Fris met aroma’s van aardbei, framboos 
en citrus. Ideale balans tussen het fruit, de structuur en de 
zuurtegraad. Een uitzonderlijk ronde rosé. Perfecte wijn 
voor op uw terras in de zomer.

DOOR ONS MET PLEZIER VOOR U GETEST EN 
GOEDGEKEURD ALS BBQ WIJN

Garnacha Tinto

Rosé

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti, gevogelte, 
pizza, pasta met vlees

GRIS DE GRIS ‘LES REFLETS’ - 
2019

17 € 7,95
per fles

Frankrijk / Languedoc

Deze topper heeft een zeer lichte Provençaalse kleur met 
zalmtinten. Frisse en mineralige neus. Aroma’s van witte 
perzik en pompelmoes en ook rood fruit met een toets 
van kruiden. 

Heerlijke droge smaak en een verfrissende afdronk.

één van de beste rosé wijnen.

Grenache, Cinsault

Rosé

Rijping op inox vaten

Ideale terraswijn, aperitief, heerlijk bij zomerse
salades, lichte visgerechten, ...

Reserva Chardonnay 2019 - 
Bodega del Fin del Mundo

14 € 12,95
per fles

Argentinië / Patagonia

Intens gele kleur met groenachtige reflecties. In de neus 
aroma’s van tropisch fruit, honing en vanille. Fris en fruitig 
in de mond. Een evenwichtige wijn met een voortreffelijke 
zuurtegraad en een zalvende afdronk.

Chardonnay

Vol Wit

12 maanden eikenhouten vaten

Aperitief, Gegrilde vis, Schaal- en Schelpdieren, Vis in Saus

Reserva Cuvée Colchagua 
Viognier 2019 - Casa Silva

15 € 9,95
per fles

Chili / Colchagua

Lekker aromatische Viognier. Smaken van perzik en meloen 
met hinten van kaneel en honing. Fruitig en frisse wijn, full 
bodied en met een goede zuurtegraad.

Casa Silva is de meest onderscheiden winery van Chili. 
Ook de grote verscheidenheid aan druivensoorten en ver-
schillende wijnstijlen zijn een grote troef voor dit nobele 
bedrijf!

Viognier

Expressief Wit

3 maanden deels op eikenhouten vaten, deels in 
inox cuves

Skok Pinot Grigio 202019 € 13,15
per fles

Italië / Friuli

Deze topper heeft een zinderende neus van nootjes, be-
boterde toast, abrikoos en perzik. Medium body. Soepel en 
elegant in de mond en met een licht zalmrose kleur. Een 
charmeur!

Pinot Grigio

Expressief wit met een rozige schijn

Schilmaceratie, 6 maanden ‘sur lie’ met batonage

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gegrilde vis, Schaal- 
en schelpdieren

Aziatische keuken, Rauwe vis



7

CHARCUTERIESCHOTEL
(Hoofdgerecht)

€ 10
per persoon

Een mooie selectie charcuterie met fijne garnituur. 
Gepresenteerd op bordjes per 2 personen. Deze 
charcuterieschotels worden samengesteld in 
samenwerking met slagerij Vandevelde.
Coronaveilig gemaakt en verpakt. 

Liever een vleesje bij de wijn? dat kan.

WIJNTIP bij de CHARCUTERIESCHOTEL
WIJN NR  19 - € 13,15 / FLES
WIJN NR 32 - € 6,85 / FLES



O’SUD MERLOT
CABERNET SAUVIGNON 2017

20 € 6,25
per fles

Frankrijk / Languedoc

Dieprode kleur, aroma’s van rood rijp fruit en kruiden, 
zachte aanzet in de mond en een aanhoudende finale met 
versmolten tannines.

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon

Soepel Rood

Traditionele vinificatie in inox met
temperatuurcontrole

Rood vlees, grillades, pasta met vlees,
pizza, gevogelte, ...

Château Fontarèche ‘Pierre 
Mignard’ 2018, PIERRE MIGNARD

21 € 7,95
per fles

Frankrijk / Languedoc

Deze cuvée is een eerbetoon aan de illustere schilder Pierre 
Mignard. Hij was schilder aan het hof van Louis XIV en voor-
malig eigenaar van Chateau Fontareche.

Diepe intense kleur met reflecties van violet. Krachtige neus 
met zinderende aroma’s van zwart fruit, zwarte peper, 
wervelende specerijen en een discreet vleugje vanille door 
de opvoeding op Franse eikenhouten vaten. Volle smaak 
met een uitstekend evenwicht en elegante tannines. Aan-
houdende en complexe afdronk.

Carignan, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Soepel Rood

Lams, wild

Côtes du Rhône 2019 - 
Domaine des Espiers                      100% BIO

22 €11,95
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

Robijnrode kleur. Duidelijke aroma’s van rijp rood fruit, 
kers, pruim, toetsen van kruiden en peper. Levendig in de 
mond met een uitstekende balans tussen fruit, tannines 
en aciditeit en een evenwichtige structuur. Aanhoudende 
afdronk met versmolten tannines. 100% biologische wijn!

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Stevig Rood

Traditionele vinificatie, Warme maceratie, Lagering in 
betonnen kuipen 8 tot 10 maanden.

Pastagerechten, gegrilde kip of gesauteerde groenten

Héritage Rouge 2018 - 
Château de Nages

23 € 13,55
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

De gekende Vieilles Vignes Rouge van Château de Nag-
es in een nieuw jasje. Granaatrood in het glas met een 
krachtige en complexe neus van rijpe braam, peper en 
Oosterse kruiden. Fruitige aanzet in de mond met fijne 
tannines en een lange afdronk van kruiden, zoethout en 
minerale accenten. Château de Nages is een toonaan-
gevende naam voor AOP Costières de Nimes appelatie 
in de zuidelijke Rhônevallei.

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Soepel Rood

12 maanden op eikenhouten vaten

Lams, Runds - kalfs, Wild

RODE WIJN

Korte opvoeding in Franse Eik



LUCCARELLI  Primitivo - Merlot 
2019 Campo Marina

28 € 11,50
per fles

Italië / Puglia

Diepe, donkerrode kleur. Aroma’s van zwart fruit en kaneel. 
Vlezige, kruidige wijn met veel structuur en rijpe tannines. 
Heerlijk rond in de mond. De wulpse Merlot partnert hier 
perfect met de inheemse Primitivo.

Merlot, Primitivo

Soepel Rood

4 maanden op Franse eikenhouten vaten

Gegrild vlees, Lams, Wild, Vliegwild

Valpolicella Classico Superiore 
2017 - Le Calendre

29 € 13,85
per fles

Italië / Veneto

Robijnrode kleur met granaatrode schakeringen. Een 
elegante en frisse neus met aroma’s van rood fruit en 
kruiden. Een aangename wijn met een mooie structuur 
en een lange afdronk. 

Dirk Rodriguez (DM Magazine): Sappig en goed gestruc-
tureerd met krokante tannines en retour van snoepgoed 
en zoethout. Houdt van mooi rood vlees.

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Soepel Rood

Carpaccio, steak, zalm, gegrilde groenten

Cabarrus 2015 - Haut-Médoc 
Cru Bourgeois - Château Pontoise

24 € 16,35
per fles

Frankrijk / Bordeaux

Dieprood met paarse refelcties in het glas. Geconcen-
treerde neus van rood fruit en houttoetsen. In de mond 
goed gestructureerd met strakke, doch verweven tannines. 
Erg traditionele, elegante Médoc.

Een grote Bordeaux voor ieders budget.

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Stevig Rood

Enkele maanden op eikenhouten vaten

Bereidingen met champignons, wildgerechten,
rood vlees, grillades

Lussac Saint-Emilion ‘Prestige’ 
2017 - Château Haut Jamard

25 € 16,95
per fles

Frankrijk / Bordeaux

Diep robijnrode kleur met een krachtige neus van rood 
fruit, truffel en vanille. Rond in de mond met rijpe aroma’s 
van framboos, cassis, gegrild brood, mokka en vanille. 
Lang aanhoudende finale met aangename tannines. 

Het domein van Château Haut Jamard is gelegen in het 
hart van de Lussac St Emilion appellatie op ongeveer 
8 km ten noorden van Saint Emilion. Dit mooie domein 
wordt gekenmerkt door de diversiteit van zijn bodems 
bestaande uit klei-kalksteen, klei-leem en rode aarde..

Merlot

Stevig Rood

Aanrader bij wild, harde kazen.

12 maanden op eikenhouten vaten

LUCCARELLI SANGIOVESE 201926 € 7,70
per fles

Italië / Puglia

Een Sangiovese met stevig wat karakter in het glas. Mara-
schinokersen met een vleugje roostertoetsen. Soepel, sap-
pig en speels. Een niet te versmaden zuidelijke Sangiovese! 
Luccarelli wijnen is een project waar expert-wijnmakers en 
ervaren wijnboeren samenwerken om kwaliteitswijnen te 
produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé 
drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, 
zee en passie!

Pizza vraagt om deze Sangiovese.
onze TOPPER EDITIE 2019 & 2020

100% Sangiovese

Soepel Rood

Pizza, Pasta met vlees, rood vlees, charcuterie, gevogelte.

COLPASSO APPASSIMENTO NERO 
D’AVOLA 2019

27 € 9,65
per fles

Italië / Sicilia

Zeer intens fruitboeket van kers, pruim en zwarte bes. 
Krachtig met veel diepte en mooi fruit. 

Appassimento is een methode om wijn te maken waarbij 
de wijnmaker de druiven gaat drogen. Dit gebeurt in een 
‘fruttaio’,  droogkamer met optimale ventilatie, waar de 
druiven op matten van bamboe of stro of in houten bakjes 
even een siësta mogen houden. Bedoeling is dat deze een 
hoop van hun vocht verliezen en we zo van die verschrom-
pelde druifjes krijgen. Gevolg: een enorme concentratie 
aan suikers en aroma’s.

Nero D’Avola

Fruitig Rood

Kruidige pasta’s, harde kazen, konijn met pruimen,
sudderpotjes, Pizza, Pasta met (pittig) vlees.

8 maanden op Sloveense eikenhouten vaten



Reserva Malbec 2019 - Bodega del 
Fin del Mundo

33 € 12,95
per fles

Argentinië / Patagonia

Donkere, robijnrode kleur. Aroma’s van braam, pruim, 
viooltjes en een lichte kruidige toets van hout en 
specerijen. Zachte tannines, volle smaak en aangename 
zuren. Een heerlijk complexe Malbec.

De grote broer van ventus.

Malbec

Soepel Rood

Heerlijk bij charcuterie, tapas, antipasti, gegrild vlees, 
pizza en pasta met vlees

Langa Classic ‘Extreme Viti-
culture’ 2018 - Bodegas Langa

30 € 12,20
per fles

Spanje / Aragón

Deze wijn, van wijnstokken met een gemiddelde leeftijd van 
meer dan 100 jaar, heeft een mooie kersenrode kleur met 
tinten van violet. In de neus aroma’s van kers en zwarte bes 
met chocolade, zoethout en kruiden zoals vanille en kaneel. 
De aanzet in de mond is zacht. Mineraliteit van leisteen en 
grafiet. Lange gestructureerde wijn met veel body.

Garnacha Tinto

Stevig Rood

12 maanden op eikenhouten vaten

Runds - kalfs

Caprasia Crianza Anfora 2017 - 
Bodegas Vegalfaro                               Bio

31 € 13,60
per fles

Spanje / Valentia

Diepe, kersenrode kleur. Aroma’s van rijp fruit en subtiele 
geroosterde eiktonen. Fris in de mond met mooie ronde 
tannines en een ideale balans met smaken van zwarte 
pruim. Unieke Crianza die 6 maanden rijpt in 150 liter ter-
racotta amforen. Voor de echte liefhebber!

6 maanden rijping in terracotta
amforen en 14 maanden in eiken vaten

Bobal

Stevig Rood

Gegrild vlees, Wild

PAKKET “TOPPERS 2019 & 2020” € 25,10
3 FLESSEN

COLPASSO GRILLO 2020
VENTUS RED BLEND 2017
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO
LUCCARELLI
SANGIOVESE 2019 

3 heerlijke WIJNTJES
in een mooie verpakking

14 maanden op eikenhouten vaten

VENTUS RED BLEND 2017 
BODEGA DEL FIN DEL MUNDO

32 € 6,85
per fles

Argentinië / Patagonia

Intens rode kleur met purperen schakeringen. Aroma’s 
van rood fruit en pruimenjam, met hinten van chocolade,  
kaneel en tabak. In de mond lekker fruitig met een rijke 
zuurgraad en zachte tannines.

Zeer toegankelijke “red blend”, perfect in evenwicht!

Gouden medaille winnaar op zowel Berliner als Asian 
Wine Trophy 2018!

De favoriete wijn van jullie team.

60% Cabernet Sauvignon, 40% Malbec

Soepel Rood

Deels in inox cuves, deels 12 maanden
op eikenhouten vaten

Past perfect bij charcuterie, tapas, gegrild vlees, kruidige 
pasta’s of een kaasschotel

ALMAZIA RESERVA 2018 - BODE-
GAS ARLEQUIN

34 € 8,85
per fles

Chili / Curico Valley

Intense rode kleur met een blauwe schijn. Kruidige neus 
met bramen, vers hout en kersenlikeur. Vol in de mond, 
goed gestructureerd, met een lange, licht getoaste  
afdronk.

Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot

Soepel Rood

Heerlijk bij rood vlees, wild of harde kazen

12 maanden op eikenhouten vaten



THUIS FEESTEN IN STIJL
OUDeJAARSPAKKET
Franciacorta Brut Millesimato 2017 - Monzio Compagnoni
Menetou-Salon ‘Les Marnes’ 2019 - Madame des Fontaynes
Château Haut Jamard ‘Prestige’ 2017 - Lussac Saint-Emilion
3 heerlijke flessen in een mooie verpakking

Moscato d’Asti ‘Luminé’ 2020 - 
Ca’d’Gal

35 € 12,95
per fles

Italië / Piemonte

Lentearoma’s van bloesems, sinaasappel en perzik. Ver-
rukkelijk aromatisch. De lichtparelende bubbels reinigen op 
een gracieuse manier de mond. Vanwege zijn laag alco-
holgehalte en fijne balans tussen zoet en zuur is de Lumine 
een fantastisch alternatief voor veel zwaardere zoete 
aperitieven als Pineau en Porto. 

Lekker ook bij een fruitdessert, hazelnootcake of als des-
sert op zich. Probeer eens bij opgeklopte mascarpone 
met vanille, een crumble van meringue en aardbeien ge-
marineerd in diezelfde Moscato.

Topper als (ijs)dessertwijn 

Moscato Bianco

Mousserend, Dessert

Aanrader bij ijsdesserts maar kan ook als aperitief en 
zelfs bij rauwe vis kan deze veelzijdige wijn smaken

PORTO NOVAL RUBY36 € 10,35
per fles

Portugal / Douro

Een `Ruby’ blijft normaal 3 jaar op eiken vaten alvorens 
verkocht te worden, maar heeft meer fruit en jeugdigheid 
in geur, smaak en kleur. De kleur is jonger, wat feller en 
dieper rood dan die van Tawny.

De benaming ‘Ruby’ wil dan ook ‘robijnrood’ zeggen. Ook 
de smaak heeft wat meer pit, is voller en iets minder zacht 
door het langere contact van de most met de druivenschil 
tijdens de gisting.

Top prijs/kwaliteit verhouding.
TOPTIP voor chocolade liefhebbers.

Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca

Dessert

3 jaar op eikenhouten vaten

Desserts, Pralines, Blauwe kazen,
Harde kazen, Chocolade, ...

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 75CL 
VETRÈRE (bio)

37

€ 17,95
per fles

100% Biologische olijfolie. Deze extra vergine olijflolie wordt 
geproduceerd door het onmiddellijk persen van het fruit (maxi-
maal 3 uur na de oogst) op een lage temperatuur. Dit productie-
proces waakt over de natuurlijke en gezonde parameters in de  
olijf. Het resultaat is een olie met een intense geur met toetsen 
van rijpe olijf, amandel en een delicaat bittertje van artisjok en 
tomatenblad. Aanzien als zijnde de prins van het mediterrane 
dieet door zijn organoleptische en voedende karakteristieken en 
antioxidanten. De extra vergine olijfolie wordt beschouwd als het 
groene goud van Puglia. In de streek zijn meer dan 60 miljoen 
olijfbomen.

Misschien wel de beste olijfolie die je ooit mocht proeven! Al 
meermaals uitgeroepen tot beste olijfolie van Italië. Must have 
voor iedere hobbykok.

€ 54,35
3 FLESSEN



Nog steeds blijft covid ons dagelijks leven beïnvloeden. Ook als ouderraad moeten we ons aanpassen om toch de NODIGE 
inkomsten te VERZAMELEN VOOR ONZE SCHOOL. Dit jaar organiseren we een covid-safe versie van de degustatie en bar in de brug.
een covid-safe afhaalversie, zoals vorig jaar, voorzien we nog steeds. zodat iedereen kan genieten op een plaats naar keuze.

BESTEL UW WIJN & kaas en degusteer in de veiligheid van je eigen woonkamer.

Naam:

Adres:

Postcode:                                            Gemeente:

Tel.:                                                   Email:

BTWnr:      BE                   Factuur:           Afhaal 27nov:           Levering 27nov:            WijnBar 27nov:

                                                                                          Afhaal 18dec:           Levering 18dec:

BESTELFORMULIER:

wijn nr. wijn naam prijs
incl.BTW

totaal
incl.BTW

aantal
fles / personen

Datum: voor akkoord

CHARCUTERIESCHOTEL (bij voorkeur per 2 pers)     enkel 27 nov:      Afhaal           Wijnbar € 10 p/p

Luxe Cadeauverpakking 3 flessen € 3,00

Luxe Cadeauverpakking 2 flessen € 2,50

Luxe Cadeauverpakking 1 fles € 2,00

WIJNPAKKET Oudejaar (3 flessen in een mooie verpakking) € 54,35

WIJNPAKKET Feest wijn (3 flessen in een mooie verpakking) € 33,35

WIJNPAKKET Toppers 2019 & 2020 (3 flessen in een mooie verpakking) € 25,10

Overschrijving op rek.nr. BE95 9731 8377 8658 met als mededeling je naam en telefoonnummer

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 21 nov. = Degustatie en/of Wijnbar op zaterdag 27 nov.

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 21 nov. = Afhaal zaterdag 28 nov. tussen 11h00 en 12h30

Bestelling & Betaling ONTVANGEN ten laatste op 12 dec. = Afhaal zaterdag 18 dec. tussen 14h00 en 15h30

TOTAAL:

KAASSCHOTEL (bij voorkeur per 2 pers)                   enkel 27 nov:      Afhaal           Wijnbar € 13 p/p

WIJNDEGUSTATIE  (Van 18h00 tot 22h00)                 enkel 27 nov. € 7 p/p

Stuur het ingevulde bestelformulier naar:  DeWijnWijzer.VBS@gmail.com
             of bezorg het bij: Geusens-Bamps, Schansstraat 88, 3850 Wijer
                                       Vanhove-Dupont, Opperstraat 33, 3850 Wijer
Extra bestelformulier of de digitale folder nodig? Je vindt het op:
                                  https://www.dewijzer.school/ouderraad
Meer info nodig?   Vragen?   Bestelling plaatsen?    0477 24 17 72

https://www.dewijzer.school/ouderraad
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Samen met:


