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DEGUSTATIE
DEGUSTEER & BESTEL DÈ WIJN VOOR UW FEESTDAGEN

05 NOVEMBER
ZAAL VIVARIO

uitgebreide wijnkaart met meer dan 35 wijnen!

toegang: 8€ (avondkassa 10€)
graag reserveren vóór 25/10 via:
dewijnwijzer.vbs@gmail.com - telefonisch: +32 (0)477 24 17 72dewijnwijzer.vbs@gmail.com - telefonisch: +32 (0)477 24 17 72
www.dewijzer.school/wijnraad

8€

VAN 18H00 
TOT 22H00

SCHANSSTRAAT 43, 3850 WIJER

geen zin in een degustatie, maar Wél in een gezellige avond?
geniet mee, In onze SFEERVOLLE Wijnbar
met een selectie wijnen + passende kazen & charcuterie

EN/OF



KAASSCHOTEL 14€
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. 

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

WIJNTIP bij de kaasschotel!
WIJN NR 10 - € 9,65 / FLES
WIJN NR 29 - € 10,30 / FLES



Extra Brut
Bodega del Fin del Mundo

1 € 15,35
per fles

Argentiniê / Patagonia

Een verrassend lichtroze kleur door de rijpe Pinot Noir 
druiven. Fijne en persistente belletjes. Delicieuze aro-
ma’s van tropisch wit fruit, citrusfruit met een stevige 
scheut limoen, een vleugje kersen en delicate geuren 
van bloesems. Een verrukkelijk aperitief. Geen aanduid-
ing op het label dat deze wijn in feite een rosé is. De 
pinot noir zorgt hier voor wat kleur. In de mond zacht 
en makkelijk drinkend. Allemansvriend die past op het 
terras, bij tapas en bij de maaltijd.

ONS ABSOLUUT SUCCESNUMMER OP HET 
TERRAS VAN DE URBAN RUN. 
een waardig champagne alternatief.

Chardonnay / Pinot Noir

Mousserend

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti

Cava Reyes de Aragon
Brut Reserva ‘El Casto’

2 € 12,55
per fles

Spanje / Aragon

Strogele kleur en verfijnde bubbels. In de neus aroma’s 
van tropisch fruit zoals passievrucht en mango maar ook 
van versgebakken brioche, honing en noot. De aanzet 
is fris en het middenstuk boordevol structuur met een 
elegante finale.

Top Cava

Chardonnay, Macabeo

Mousserend

Méthode Traditionnelle, 17 maanden “sur lattes”

Aperitief, Schaal- en schelpdieren

Cava divina3 € 9,90
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, ...

ALCOHOLVRIJ
Zero Zero - Weingut Gutavshof4

€ 8,00
per fles

Duitsland / Rheinhessen

Dit is de beste alcoholvrije wijn van het moment (juni 2022). 
Daarnaast is het waarschijnlijk ook de meest ‘gezonde’, 
aangezien deze Zero Zero zowel Vegan als Biodynamisch is! 
Het is een echt natuurlijke wijn, ongezwaveld en laag in his-
tamine. 

Deze alcoholvrije Zero Zero is vooral lekker. We ruiken rijpe 
druiven, citrus, appel en ananas. In de mond is deze wijn ver-
frissend, met tonen van groene appel en kweepeer, spannende 
zuren en een bite. De wijn heeft een sterke, frisse afdronk.

Zero, Alcoholvrij, Biodynamisch

Birstaler Musskat

Fris , fruitig wit

Aperitief, tapas, antipasti

Deze wijn bieden we aan in samenwerking met VeriVino



Lavasieux Chardonnay 20215 € 7,25
per fles

Frankrijk / Languedoc

Helder tot lichthelder gele kleur. Mooie fruitige aroma’s 
van kweepeer en citrusfruit. Zeer mooie Chardonnay met 
een goede verhouding tussen fruit en zuren.

Chardonnay

Vol Wit

Aperitief, Schaal- en Schelpdieren, vis in saus

Chasteronne Chardonnay 
Grand Réserve 2021

6 € 8,60
per fles

Frankrijk / Languedoc

Deze Chardonnay heeft alle kenmerken van een verfijnde 
Réservé. De houtlagering,  het rijpe fruit en het licht notige 
karakter bepalen het smaakprofiel. De smaak is 

lekker fris en tegelijkertijd vol en rijk.

zeer goed, houtgelagerd,
ERG goeie PRIJS KWALITEIT
bourgognestijl

Chardonnay

Vol Wit

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti,
Gegrilde vis, Vis in saus

Viognier de Fontgaline 2020
Domaine Coudoulet

8 € 10,70
per fles

Frankrijk / Languedoc

Gastronomisch breed inzetbare, houtgerijpte Viognier 
uit Zuid-Frankrijk met verleidelijke tonen van toast, rijp 
tropisch fruit en eikenhout. Fraaie mediterrane wijn, vol 
en soepel in de mond met een aanhoudende finale. Nu 
perfect op dronk!

Viognier

Vol Wit

Gevogelte, vis in saus

WITTE WiJN
& ROSÉ

Touraine ‘Sauvignon Blanc’ 
2021 - Domaine Gibault

7 € 8,80
per fles

Frankrijk / Loire

Licht heldergele kleur met groene reflecties. Aroma’s van 
verse kruiden, vuursteen, cassisbladeren. Uiterst zuivere 
Sauvignon blanc. Zeer expressief met een mooie mond-
vulling. Evenwichtig met een lange finale. Als klein broertje 
van de Sancerre een koopje!

Het kleine broertje van de sanserre

Sauvignon Blanc

Fris , fruitig wit

Aperitief gegrilde vis, schaal- en schelpdieren 6 maanden in fusten



Lazio Bianco ‘Bellone’ 2021 
Casale del Giglio

11 € 11,50
per fles

Italië / Lazio

Heerlijke aroma’s van rijp tropisch fruit zoals mango en 
papaja. Rijk, ruim en aanhoudend in de mond met lichte 
florale en kruidige tonen. Kenmerkend zijn de uitgesproken 
zuurtegraad, de pittige toets en lange finale. De aanhou-
dende zeewind zorgt voor een perfecte afrijping van de 
druiven. De hoge concentratie van zowel suiker als zuren 
zorgt voor een vroege rijping van de druiven en het ac-
centueert de uitgesproken minerale tonen van de wijn.

Fantastisch bij een lekkere vissoep!

bellone, kaas, raclette, een zeer oude 
inheemse druif

Bellone

Expressief wit

Aziatische keuken, Rauwe vis, Vis in saus

Sutto Chardonnay 202012 € 13,60
per fles

Italië / Veneto

Een bijzonder fruitig en elegant bouquet met levendige 
aroma’s van wit fruit en citrus, onderbouwd met subtiele 
hints van vanille. Een harmonieuze wijn met een sterke

persoonlijkheid, een mooie mineraliteit, een afgemeten 
zuurgraad en een lange afdronk.

Geweldige binnenkomer

Chardonnay

Expressief Wit

Gegrilde vis, Pizza en pasta met vis, Vis in saus

Rioja White 2020
Bodegas Vivanco

13 € 8,85
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.

Op de VIVANCO etiketten staan tekenigen 
van Miro. de wijnmaker is een grote fan 
van de tekenaar. 
Met deze wijn scoor je op je familiefeest. 
Dit is een mooi alternatief voor je gasten 
die geen rood drinken.

Maturana Blanca, Tempranillo Blanco, Viura

Expressief wit

Charcuterie, tapaz, antipasti, licht gekleurd vlees, 
gevogelte, schaal- en schelpdieren, vis in saus 

Jorn Nou ‘Petit Blanco’ 202114 € 9,20
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 WITTE WIJN was JAREN DE huiswijn 
bij HET VROEGERE el bulli

Chardonnay, Garnacha Blanca, Macabeo

Expressief Wit

Aperitief, Rauwe vis

Colpasso Grillo 20219 € 9,00
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!

Onze absolute topper voor wit !!

Grillo

Expressief Wit

Aperitief, pure visgerechten, wit vlees, ...

Custoza 2021 - Monte del Frà10 € 9,65
per fles

Italië / Veneto

Lichtgele kleur. Uitgesproken intensiteit met florale aroma’s 
van bloesems, abrikoos, perzik, groene appel en tropisch 
fruit. Droog, elegant en gebalanceerd in de mond. 

Een uitblinker op je zomerterras!

Schitterend bij de kaasschotel

Cortese, Garganega, Trebbianello, Trebbiano Toscano

Expressief Wit

Aperitief, gegrilde vis, pizza en pasta met vis,
rauwe vis, kaas



Skok Pinot Grigio 202117 € 14,10
per fles

Italië / Friuli

Een zinderende neus van nootjes, beboterde toast, abrikoos 
en perzik. Mediumbody. Soepel en elegant in de mond en 
met een licht zalmrose kleur. Een charmeur!

pinot gris met een licht roze schijn.  
die komt er door de schilmaceratie 
om  extra smaak te geven. Deze wijn 
wordt door iedere wijn drinker wel 
gewaardeerd

Pinot Grigio

Expressief wit

Charcuterie, tapaz, antipasti, gevogelte, schaal- en 
schelpdieren

Alentejo Branco 2019
Quinta do Paral

15 € 11,80
per fles

Portugal / Alentejo

In het glas een heldere, lichtgele kleur met aroma’s van 
grapefruit, citrus en sinaasappel, maar ook van vochtige 
klei en humus. Aangenaam droog, een goed gebalan-
ceerde blend met een ongelooflijk lichte textuur. De finale 
doet je verlangen naar een volgend glas.

lijkt op bourgogne, ziltige MINERALE 
smaak. Dit is een breeddragende wijn,
geweldig als kerStwijn, met romige-, 
vanille- en honing indrukken,

Antao Vaz, Verdelho, Vermentino, Viognier

Expressief wit

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte, Pizza en
pasta met vlees

Grüner Veltliner ‘Fruchtspiel’ 
2021 - Weingut Kolkmann

16 € 9,70
per fles

Oostenrijk / Wagram

In de neus groene appel, citrus, een vleugje witte peper en 
verse marsepeinaroma’s. Elegante pruimpjes, frisse zuren 
en mineraliteit. Dit is zo’n Grüner Veltliner die je heerlijk 
laat tintelen. De aperitiefwijn bij uitstek!

Grüner Veltliner

Expressief Wit

Aperitief, Aziatische keuken, Rauwe vis

Gris de Gris ‘Les Reflets’202120 € 8,85
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 af-
dronk. Ons prijsbeest!

Cinsault, Grenache noir

Rosé

Aperitief, Charcuterie - Tapas - Antipasti

Black & Pink Rosé 202119 € 7,10
per fles

Frankrijk / Languedoc

Fris rood fruit in de neus met een licht exotische toets. In de 
mond lekker crispy met een mooie mineraliteit en consis-
tente, fruitige finale. Top rosé in een schitterende fles aan 
een aantrekkelijke prijs!

Cinsault, Grenache Noir, Merlot, Syrah

Rosé

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

Cengelle Soave 2021 - Corte 
Mainente

18 € 9,50
per fles

Italië / Veneto

Intens strogele kleur in het glas, met een zongouden glans. 
Groene en gele pruimen, bergamot, lelie, witte abrikoos 
en perzikbloesems dicteren het parfum. Mooi sappig qua 
smaak, vol conferencepeer, necatarine en gekonfijte citrus. 
Kortom, een Soave met kenmerkende floraliteit en frisheid. 
Mondvullend en perfect in balans!

Als laatste witte wijn een terug-
komer. een succesnummer vanop onze 
eerste degustatie.
Onmisbaar op je feesttafel !

Garganegra, Trebbiano

Expressief wit

Aperitief, Gegrilde vis, Wit vlees
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CHARCUTERIESCHOTEL

€ 11
per persoon

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

GRAAG een vleesje bij de wijn? dat kan.

WIJNTIP bij de CHARCUTERIESCHOTEL
WIJN NR 13 - € 8,85 / FLES
WIJN NR 32 - € 8,95 / FLES



O’Sud Merlot
Cabernet Sauvignon 2017

21 € 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.

Dit is één van onze toppers voor rood, 
en terecht, want dit is een zeer aan-
gename wijn

70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon

fruitig rood

Traditionele vinificatie in inox met temperatuurcontrole

Charcuterie, Tapas

Château Fontarèche ‘Pierre 
Mignard’ 2020, PIERRE MIGNARD

22 € 8,45
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.

CHATEAUWIJN, CORBIERES

Carignan, Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Soepel Rood

Lams, wild

Château Haut Jamard  
2019Lussac Saint-Emilion

23 €12,80
per fles

Frankrijk / Bordeaux

Intens rode kleur met aroma’s van rood fruit en kruiden. 
Vlezig mondgevoel en zachte tannines en een lange, 
aanhoudende finale.

Merlot

Stevig Rood

4 maanden op eikenhouten vaten

Gegrild vlees, Harde kazen, Wild

Côtes du Rhône 2021
Domaine des Espiers

24 € 13,20
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!

Reeds drie generaties lang wordt 
de wijnmicrobe van moeder op                 
dochter overgedragen. Ze staan met 
hun Vacqueras op de lijst van de 100 
beste wijnen ter wereld. 

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Stevig Rood

biowijn

RODE WIJN



Colpasso Appassimento Nero 
d’Avola 2020

29 € 10,30
per fles

Italië / Sicilia

Zeer intens fruitboeket van kers, pruim en zwarte bes. 
Krachtig met veel diepte en mooi fruit. Appassimento is de 
methode waarbij de wijnmaker de druiven gaat drogen. 
Dit gebeurt in een ‘fruttaio’, een droogkamer met optimale 
ventilatie, waar de druiven op matten van bamboe of stro 
of in houten bakjes een siësta mogen houden. Bedoeling 
is vocht verliezen met als resultaat verschrompelde druiv-
en. De wijn is rijk aan smaak, geconcentreerd en met een 
zoete toets!

deze wijn vind je in toprestaurants !

Nero d’Avola

fruitig rood

BIO

Harde kazen, Pizza en pasta met (pittig) vlees

Livruni Primitivo 2020 - Vetrère30 € 12,40
per fles

Italië / Puglia

Mooi donker en robijnrood met purperen tinten en een 
intens bouquet van zwarte bes. Tikje zoet met verfijnde 
en zacht gepolijste tannines in de afdronk.

wijn gemaakt door 2 vrouwen die 
genomineerd zijn tot beste
wijnmaaksters van italiË.
veel gebruikt in toprestaurants.

Primitivo

Soepel Rood

Gegrild vlees, Harde kazen

Héritage Rouge 2019
Château de Nages

25 € 13,55
per fles

Frankrijk / Côtes du Rhône

De gekende Vieilles Vignes Rouge van Château de Nages 
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.

Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

Soepel rood

12 maanden op eikenhouten vaten

Lams, Runds - kalfs, Wild

Château Pontoise Cabarrus 2016 
Haut-Médoc Cru Bourgeois

26 € 16,95
per fles

Frankrijk / Bordeaux

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

een klassewijn met Zeer verfijnde      
Cabernet Franc indrukken

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Stevig Rood

Enkele maanden op eikenhouten vaten

Larinum Sangiovese Merlot27 € 7,40
per fles

Italië / Puglia

Deze wijn spreekt voor zichzelf

Dit is het alternatief voor onze Ventus. 
Ventus was de topwijn bij de vorige 
edities van dit wijnevenement.
Deze wijn staat graag bij wat verse 
charcuterie.

Sangiovese, Merlot

Soepel Rood

Pizza en pasta met vlees, Runds - kalfs

Luccarelli Sangiovese 202028 € 8,30
per fles

Italië / Puglia

Een Sangiovese met stevig wat karakter. Maraschino kers 
met wat geroosterde aroma’s. Soepel, sappig en speels. 
Een niet te versmaden zuidelijke Sangiovese!

Pizza smeekt om deze wijn !

Sangiovese

Soepel rood

Pizza en pasta met vlees, Runds - kalfs

4 maanden in inox cuves



Alentejo Tinto 2019
Quinta do Paral

34 € 11,80
per fles

Portugal / Alentejo

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.

Durif, Petit Verdot, Touriga Franca, Touriga Nacional

Soepel Rood

Charcuterie - Tapas - Antipasti, Gevogelte, Pizza en 
pasta met vlees

Valpolicella Classico
Superiore 2018 - Le Calendre

31 € 14,60
per fles

Italië / Veneto

Robijnrode kleur met granaatrode schakeringen. Een ele-
gante en frisse neus met aroma’s van rood fruit en kruiden. 
Een aangename wijn met een mooie structuur en een lange 
afdronk. Sappig en goed gestructureerd met krokante tan-
nines en retour van snoepgoed en zoethout. Houdt van mooi 
rood vlees.

Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella

Soepel rood

8 maanden op Sloveense eikenhouten vaten

Runds

Langa Pásion 2019
Bodegas Langa

32 € 8,95
per fles

Spanje / Aragon

Intense kersenrode kleur met violet tinten. In de neus vin-
den we aroma’s van rijp rood fruit zoals aardbei en fram-
boos, florale toetsen en kreupelhout. Aroma’s van toast, 
tabak en licht rokerig. Een gestructureerde wijn, mooi geb-
alanceerd en frisse aciditeit. Pittig doch zijdezachte flu-
weelachtige tannines.

onze charcuterie aanbeveling. 
Top prijs-kwaliteit verhouding in een 
mooie designfles

Garnacha Tinto

Soepel rood

Charcuterie, Tapas, Antipasti, Pizza en pasta met vlees

PAKKET “TOPPERS 2020 & 2021” € 26,65
3 FLESSEN

COLPASSO GRILLO 2021
O’Sud Merlot
Cabernet SauvignoN
LUCCARELLI
SANGIOVESE 2020 

3 heerlijke WIJNTJES
in een mooie geschenk-   
verpakking

4 tot 6 maanden op eikenhouten vaten

Caprasia Crianza Anfora 2017 
Bodegas Vegalfaro

33 € 14,35
per fles

Spanje / Valencia

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!

Bobal

Stevig Rood

14 maanden op eikenhouten vaten

Gegrild vlees, Wild

Almazia Reserva 2018
Bodegas Arlequin

35 € 8,85
per fles

Chili / Curico Valley

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

Cabernet Sauvignon, Carmenère, Merlot

Soepel Rood

Gegrild vlees, 

36



Porto Noval Fine Ruby37 € 10,85
per fles

Portugal / Douro

Een ‘ruby’ rijpt 3 jaar op eiken vaten alvorens verkocht te 
worden.  Het profiel is fruitig en jeugdig in geur, smaak 
en kleur. 

Top prijs/kwaliteit verhouding.
TOPTIP voor chocolade liefhebbers.

Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca

Dessert

3 jaar op eikenhouten vaten

Desserts, Harde kazen

OLIO EXTRA VERGINE 
DI OLIVA 75CL 
VETRÈRE (bio)

39

€ 17,95
per fles

100% Biologische olijfolie. Deze extra vergine olijflolie wordt ge-
produceerd door het onmiddellijk persen van het fruit (maximaal 
3 uur na de oogst) op een lage temperatuur. Dit productiepro-
ces waakt over de natuurlijke en gezonde parameters in de oli-
jf. 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.

https://www.dewijzer.school/wijnraad
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Chocolate in a bottle 0,0%  
Alcoholvrij

38 € 20,00
per fles

Frankrijk / Languedoc

Chocolate in a Bottle is een mousserende witte gastron-
omische wijn uit Zuid-Frankrijk, gemaakt van Chardon-
nay-druiven en extracten van cacao en hazelnoten. In 
de mond wordt het delicate aroma van de hazelnoten 
versterkt door de chocoladetoets, dankzij de cacao. 
Serveer zeer koel. Geweldig om desserts of fruit te be-
geleiden. Chocolate in a Bottle is exclusief, gastronomisch 
en uniek. Chocolate in a Bottle is ontstaan met het idee 
om het meest bekende product van België te mengen 
met het meest bekende van Frankrijk. Chocolade en Wijn. 
De Chardonnay-druiven worden, op 11 km van Perpig-
nan, traditioneel gevinifieerd tot een prachtige klassieke 
mousserende wijn.

Deze wijn bieden we aan in samenwerking met VeriVino.

Niet alledaags !!   Over deze wijn zijn de 
meningen uitéénlopend. Het beste van     
België en Frankrijk in 1 fles.  Alcoholvrij

Chardonnay

Dessert

Fruitige en krachtige desserts

zeker niet vergeten te reserveren (voor 25 okt 2022):
• voor je plaats bij de degustatie 
• om te genieten van een lekkere kaas- of charcuterie 

schotel in onze GEZELLIGE wijnbar

Plaats je bestelling (vOOr 25 nov 2022) OM OP 3 DEC 2022:
• je wijnbestelling af te halen
• je kaas- en/of charcuterieschotelS af te halen

Dit Dit KRANTJE  en eenen een  BESTELFORMULIERTJE  vind je ook via:vind je ook via:

www.dewijzer.school/WIJNRAAD

DEWIJNWIJZER.vbs@gmail.com  .vbs@gmail.com  of of  telefonisch: +32 477 24 17 72 telefonisch: +32 477 24 17 72



MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Schansstraat 4  - 3850 Nieuwerkerken -  Gsm : 0474 26 17 85 - mypawfriends@hotmail.com


