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Herbert Beaufort - Cuvée du 
Mélomane - Brut Grand Cru - 
Chardonnay de Bouzy
Champagne  I  Frankrijk

Deze uitstekende Blanc de Blancs situeert zich in 
de Montagne de Reims (Bouzy) en wordt enig mooi 
gepresenteerd in een doorzichtige fles verpakt in alu-
folie ter bescherming tegen het licht.

Fijne aanhoudende pareling in het glas. Deze strogele 
verfijnde champagne etaleert aroma’s van citrusvruchten 
en smaakt heel verfrissend.

 100 % Chardonnay

 Op dronk tot 2025

 Aperitief, crustacés

29,95 €/fles 6 flessen per karton

Guy Méa Tradition Brut
Champagne  I  Frankrijk

Lions Club Izegem verkoopt deze champagne sinds vele 
jaren en het is dan ook een echte topper.

Verkozen in de top 2 bij blindproeverijen met tientallen 
champagnes, waarbij hij vele grote huizen achter zich 
liet.

De familie Méa heeft respect voor de terroir en liefde 
voor het vak.

Dit uit zich: zacht en fruitig, deze champagne is een 
perfect huwelijk tussen 2 druivenrassen: Pinot Noir en 
Chardonnay.

 65 % Pinot Noir – 35 % Chardonnay

 Op dronk

 Aperitief, dessert

22,75 €/fles 6 flessen per karton

Zensa - Rosé - Organico IGP
Puglia  I  2021  I  Italië

Bij het inschenken zien we al een prachtige lichte roze kleur die ons doet denken aan schelpen en koraal. Hij stuift het glas uit en 
geeft onze neus indrukken van rijp rood fruit met daarbij wat groene meloen. De smaak is vol en fris op de tong met nuances van 
exotisch fruit, rode vruchten en wat grapefruit. De zachte smaak in combinatie met de frisheid van citrus fruit maakt dat alles perfect 
in verhouding is.

 50 % Primitivo – 50 % Negroamaro

 2021- 2023

 Aperitief, visgerechten, salades, kip

9,95 €/fles 6 flessen per karton



Tesselae Chardonnay - Côtes Catalanes
Languedoc  I  2021  I  Frankrijk

Het geheim van Domaine Lafage is de zoektocht naar krokant 
fruit bij de samenstelling van hun terroirs. De wijngaarden 
van het domein kunnen opgedeeld worden in drie zones: 
de leisteen terroir van de vallei van Agly naar Maury, de 
zeeterrassen tussen Canet en Cabestany, en op de flanken 
van rode galet steen voor de frisse en lichte rosé wijnen en de 
citrusstyle witte wijnen.
Dicht bij de Spaanse grens op een hoogte van 400 meter 
met een ondergrond vol leisteen, en door middel van lage 
rendementen worden schitterende “fruity druiven” wijnen 
gemaakt.
Mediumvolle wijn. Een frisse, krokante en eveneens 
bloemige Chardonnay die u ongetwijfeld zal doen 
wegdromen. Dit is een Chardonnay met een uitstekende prijs/
kwaliteit verhouding.

 100 % Chardonnay

 2021- 2025

 Harde kazen, stevige visgerechten, gevogelte

9,95 €/fles 6 flessen per karton

Château Burgozone - Viognier - PGI
Danube Plain  I  2021  I  Bulgarije

De wijngaarden van Château Burgozone zijn gelegen 
aan de oevers van de Donau. Viognier is een druif 
die prachtige resultaten geeft mits ze aangeplant is 
op het juiste terroir. Dit in combinatie met het grote 
temperatuurverschil tussen dag en nacht zorgt voor een 
droge wijn met elegante aroma’s van rijpe abrikozen, een 
vleugje citrus en mango. De wijn is vol van smaak maar 
heeft een mooie frisse afdronk.

 100 % Viognier

 Op dronk tot 2025

 Apero, Aziatische gerechten, asperges

9,95 €/fles 6 flessen per karton

Grand Bateau - Sauvignon Blanc
Bordeaux  I  2021  I  Frankrijk

In samenwerking met de wijnmaker van Château 
Beychevelle weet men deze witte wijn op te krikken tot 
een ‘specialleke’.

De wijnstokken zijn minimum 30 jaar oud, geselecteerd 
uit betere gronden, de vinificatie verloopt met de 
modernste technieken.

Daarbovenop wordt het geheel gelagerd op houten vaten 
waardoor extra complexiteit wordt verkregen.

Geniet van een open boeket dat exotisch aandoet met 
frisse tonen doorweven, tegelijk een elegante toasty 
ervaring in neus en mond.

 100 % Sauvignon blanc

 2021- 2024

 Apero, visgerechten, veggie, slaatjes allerhande, geitenkaasje

8,95 €/fles 6 flessen per karton

Domaine Pons - Chardonnay - Pays d’Oc
Languedoc  I  2021  I  Frankrijk

Deze wijngaard is gelegen in het zuiden van Frankrijk. 
Het domein behoort aan twee families van wijnmakers 
die ervoor gekozen hebben om hun vaardigheden en 
expertise te verenigen rond een gemeenschappelijke 
passie: de productie van goede wijn. Domaine Pons 
belichaamt de nieuwe golf van ambitieuze wijnmakers 
in Zuid-Frankrijk die moderniteit en traditie willen 
combineren om van hun beste druiven evenwichtige en 
aromatische wijnen te maken.

Mooie fijne Chardonnay met een prachtige finale.

 100 % Chardonnay

 2022 - 2025

 Gevogelte, vegetarische- en pastaschotels

8,45 €/fles 6 flessen per karton

Witte wijnen



Château Vitallis “Les Vignes du Château” 
- Pouilly-Fuissé
Bourgogne  I  2018  I  Frankrijk

Château Vitallis is gelegen in de gemeente Fuissé in het hart 
van de prestigieuze Pouilly-Fuissé appellatie in Bourgogne. 
De Dutron familie is hier sinds 1835 wijnmaker van vader op 
zoon.
Ze zet al haar expertise in de wijngaard en de wijnmakerij in 
voor wijnen van hoge kwaliteit en is trouw aan haar terroir.
De talrijke medailles die Château Vitallis heeft verzameld 
zijn het bewijs dat hun harde werk loont. Strogele wijn met 
gouden schijn die 12 maanden op houten vaten heeft gerijpt.
Discrete aroma’s van licht getoast hout die zeker de geuren 
van citrus en fruit niet overstemmen.
Romige aanzet in de mond gevuld met toetsen van marsepein 
en een botertje. Aanhoudende afdronk.

 100 % Chardonnay

 2022 - 2024

 Schaaldieren en visgerechten

17,50 €/fles 12 flessen per karton

Château La Nerthe - Les Cassagnes
Côtes-du-Rhône  I  2020  I  Frankrijk

Deze wijn is een blend gemaakt van gemiddeld 25 jaar oude 
wijnstokken. De bodem bestaat uit zand, klei en kalkhoudend 
steen, die zorgen voor een natuurlijke filtratie wat resulteert 
in een evenwichtige, uitgebalanceerde witte wijn. De druiven 
zijn met de hand geplukt en hydraulisch langzaam geperst. 
Na 24 uur start de fermentatie op een lage temperatuur die 
zorgt voor het behoud van aroma’s. De wijn wordt 6 maanden 
gerijpt op de schillen.
La Nerthe Les Cassagnes Rhone Blanc is een lichtgele wijn, 
met groene hints, is aromatisch, met tonen van peer en perzik 
en lime. De smaak is fruitig met een fijne balans tussen 
intensiteit en elegante frisheid.

 30 % Viognier – 30 % Grenache Blanc – 
30 % Roussanne – 10 % Marsanne

 2022 - 2025

 Gevogelte, gerechten met roomsauzen, gepocheerde 
vis, rijkelijke salade’s en kazen.

17,90 €/fles 6 flessen per karton

J. Drouhin - Montagny Premier Cru
Bourgogne  I  2020  I  Frankrijk

Deze Montagny 1er Cru is een van de paradepaardjes van 
de familie Drouhin. De 1er Cru ligging van de wijngaard 
zorgt er voor dat de Chardonnay druif optimaal kan 
rijpen. Enkel de beste druiven werden geselecteerd voor 
deze wijn die wordt gerijpt op eiken vaten. Het hout is 
subtiel aanwezig naast de verfijnde aroma’s van appel en 
amandelen. In de mond is de wijn mooi gestructureerd.

 100 % Chardonnay

 Op dronk tot 2025

 Visgerechten en gevogelte

21,90 €/fles 6 flessen per karton

Domaine du Roc des Boutires - 
Mâcon-Solutré
Bourgogne  I  2018  I  Frankrijk

Domaine du Roc des Boutires is sinds 2016 eigendom van 
de familie Parinet van Château Moulin-à-Vent. Ze hebben 
energie en dynamiek in dit domein geïnjecteerd en maken 
nu uitstekende wijnen. Gelegen in het hart van de appellatie 
Pouilly-Fuissé, ontleent het domaine zijn naam aan zowel 
de nabijheid van de uitstekende wijngaard ‘Aux Bouthières’ 
als de beroemde ‘Roche de Solutré’, een kalkstenen helling 
die uitkijkt over de gemeente Solutré-Pouilly. ‘La Roche de 
Solutré’ getuigt van de buitengewone geologische rijkdom 
van de omliggende wijngaarden en is een embleem van de 
regio geworden.
Deze Mâcon-Solutré is expressief op de neus met tonen 
van steenvruchten, citroenschil en vanille. Hij is rijkelijk 
gestructureerd in de mond met een verhoogde zuurgraad,  
wat een geweldige balans en frisheid aan de wijn toevoegt.

 100 % Chardonnay

 2022 - 2026

 Gevogelte, vegetarische- en pastaschotels

16,50 €/fles 6 flessen per karton

De Morgenzon - Chardonnay
Stellenbosch  I  2021  I  Zuid-Afrika

Deze wijngaarden worden de “mountain vineyards” genaamd 
vanwege hun hoge ligging, de wingerds zien dan ook 
‘s morgens de zon als eerste opstaan.
Eigenaresse Mevr. Appelbaum spreekt echter liever van 
“Garden Vineyards” vanwege de wilde bebloeming tussen de 
wijnranken die het leefklimaat verbeteren.
Rijkelijke wijn die charmant exotisch aandoet, witgeel 
steenfruit op de voorgrond, aangevuld met vanille en notige 
accenten.
Een mondje vol wijn met de nodige fraîcheur in de afdronk.

 100 % Chardonnay

 2022 - 2024

 Allerhande visgerechten, ook gerookt en/of BBQ,  
wit vlees en gevogelte

12,20 €/fles 6 flessen per karton

Celler Masroig - Les Sorts - Blanc
Montsant  I  2021  I  Spanje

Deze bodega werd gesticht in 1917 en is één van de 
belangrijkste wijndomeinen in de streek rond Priorat die er 
prat op gaat te werken met de modernste technieken.

Stokken van min. 35 jaar oud. Gegist in Franse eiken vaten 
waarna de wijn nog een 6-tal maanden ‘sur lie’ rust in 
dezelfde vaten.

Intense aroma’s van bloesem, honing en kruid met een 
subtiele hint van toast.

Vol in de mond, sappig en toch heel verfrissend.

 100 % Granacha Blanca

 Op dronk tot 2027

 Vis met sauzen, wit vlees, rijpe kazen

14,95 €/fles 6 flessen per karton



Celler Masroig - Les Sorts - Sycar
Montsant  I  2019  I  Spanje

Deze bodega werd gesticht in 1917 en is één van de 
belangrijkste wijndomeinen in de streek rond Priorat die er 
prat op gaat te werken met de modernste technieken.
13 maanden gelagerd op eiken vaten, waarna verdere rijping 
op fles.
Complexe aroma’s van zwart fruit, pruimen, violetten.
Hinten van koffie, tabak, toast en cacao, mediterraan kruid.
Zachte tannines, medium-bodied, perfect evenwichtig met 
een lange, smakelijke afdronk.

 60 % Carignan – 40 % Syrah

 Op dronk tot 2029

 Past bij vederwild, geroosterd lamsvlees, rood & wit 
vlees op de grill, schapenkaas, stevige charcuterie

14,50 €/fles 6 flessen per karton

Shelter Winery - Spätburgunder
Baden  I  2020  I  Duitsland

Shelter Winery is het levenswerk van Silke en Hans-Bert 
Espe. Met hun spaargeld kochten ze enkele percelen aan 
rond Kenzingen. Ze huurden een oude bunker (vandaar 
de naam “Shelter Winery”) voor de vinificatie van 
hun wijnen, maar ondertussen hebben ze een volledig 
opererend wijndomein. Hun manier van wijn bouwen is 
volgens de biodynamische principes; geen filtering en 
een uiterste minimum aan sulfiet. Deze instapwijn van 
Shelter hoort al jaren bij de beste rode wijnen in deze 
prijsklasse in Duitsland. Een glas wijn Spätburgunder 
met opvallend veel strakheid!

 100 % Spätburgunder

 Bewaarpotentieel 6 tot 8 jaar

 Ideaal bij gevogelte of wit vlees

13,85 €/fles 6 flessen per karton

Velenosi - Solesta - Rosso Piceno 
Superiore DOC
Marche  I  2019  I  Italië

Volle en sappige rode wijn met veel rood fruit en 
een aangename kruidigheid. De Montepulciano 
en Sangiovese druif worden met elkaar geblend 
en gedurende twee jaar gerijpt op eiken vaten. Het 
productie gebied voor deze wijn omvat twee gemeenten 
Offida en Ascoli Piceno. Deze liggen tussen de  
200-300 m hoogte met een overwegend klei, kalkbodem. 
Een wijn met veel finesse en kruidige toetsen.

 70 % Montepulciano – 30 % Sangiovese

 Op dronk tot 2027

 Rood vlees, stoofpotjes en rijpere kazen

15,95 €/fles 6 flessen per karton

San Marzano - Susco - Salento IGP
Puglia  I  2020  I  Italië

Vergis u niet: “Susumaniello” is wel degelijk de 
naam van de druif. Qua karakter schommelt ze 
tussen de rassen Primitivo en Negroamaro in: ze is 
minder alcoholisch en rijp dan de Primitivo en meer 
geparfumeerd dan de Negroamaro. De 6 maanden 
houtlagering in Franse en Amerikaanse eiken vaten 
zorgen voor een intens floraal en fruitig aroma. Mooi 
verweven tannines in een elegant jasje en een heerlijke, 
lange afdronk. Opvallend frisse en specifieke zuren 
geven de wijn een interessante touch.

 100 % Susumaniello

 Bewaarpotentieel 5 tot 6 jaar

 Prachtig bij wild en stoofpotjes of lichtjes gekoeld bij 
gegrild vlees

15,45 €/fles 6 flessen per karton

Rode wijnen

Château Mirambeau Papin
Bordeaux Supérieur  I  2018  I  Frankrijk

Eigenaar Xavier Landeau heeft indertijd het bankiersleven 
verlaten om zich te storten in zijn passie: wijn maken.
Hij heeft daarbij de “petit verdot” druif rijkelijk aangeplant, 
een wat vergeten druif in Bordeaux die nochtans sterke 
kwaliteiten bezit van kleur, kruidigheid & kracht.
Zijn domein telt 25 ha waaruit 4 verschillende wijnen worden 
gemaakt.
Wij selecteerden voor u zijn topper, een stevig type wijn 
waarbij donker fruit, drop en kruidigheid de bovenhand 
nemen in neus en smaak.

 60 % Merlot – 40 % Cabernet Sauvignon

 2022 - 2025

 Vleesgerechten, grillades

12,25 €/fles 12 flessen per karton

Jade de Fleur de Lisse
Bordeaux  I  2018  I  Frankrijk

Deze wijn wordt gemaakt door één van de wijnmakers van 
Château Pétrus (Pomerol)!
De productie van Fleur de Lisse bedraagt slechts 60.000 
flessen, de gemiddelde leeftijd van de stokken is 30 to 40 jaar. 
Fleur de Lisse wordt 12 maanden op hout gelagerd, waarna 
hij wordt gebotteld.
De wijn is donker en intens van kleur, in de geur tonen van 
fruit, zwarte bes, tabak en een hint van vanille. De smaak is 
rijk, vol en rond.
Een Bordeaux A.O.P. om te koesteren!

 95 % Merlot – 5 % Cabernet Franc

 2022 - 2026

 Runds- en kalfvlees

9,15 €/fles 6 flessen per karton



Château Rollan de By - Cru Bourgeois 
- Médoc
Bordeaux  I  2015  I  Frankrijk

Met de overname van Château Rollan de By in 1989 
realiseerde Jean Guyon een droom. Château Rollan de 
By, oorspronkelijk ontwikkeld voor zijn vrienden, is een 
Médoc die menigen zal weten te bekoren en heeft alle 
kwaliteiten van een grote Bordeaux. 2015 is een topjaar 
voor deze harmonieuze cuvée, die smaakt naar rijp fruit 
(pruim/kers). De houtlagering geeft hem de nodige 
complexiteit. Deze uiterst verfijnde en elegante wijn 
haalt dan ook internationale topscores 88-92.

 70 % Merlot – 10 % Cabernet Sauvignon – 
10 % Cabernet Franc – 10 % Petit Verdot

 2022 - 2026

 Rundsvlees, lam, gevogelte

19,95 €/fles 12 flessen per karton

Château Tayac - Margaux
Bordeaux  I  2016  I  Frankrijk

Margaux op Grand Cru niveau (wijnmaker Eric 
Boissenot is ook adviseur bij Latour, Margaux,  
Mouton-Rotschild).

Aroma’s van zwarte kersen, cassis en ceder met een 
stevige vleug mokka, vanille en cacao van het nieuwe 
eiken.

Mondvullend breed, stevig en complex van smaak 
met een enorme intensiteit aan rijke Cabernet (zwarte 
bessen), romige Merlot en zoetkruidig eiken met de 
typische lange zilt/zoete Margaux-afdronk.

 48 % Cabernet Sauvignon – 40 % Merlot –  
10 % Petit Verdot – 2 % Cabernet Franc

 Op dronk tot 2027

 Rood vlees, stoofpotjes en rijpere kazen

22,50 €/fles 6 flessen per karton

Château Haut-Lagrange - Péssac-
Léognan
Bordeaux  I  2016  I  Frankrijk

Château Haut-Lagrange is een familiedomein opgericht 
in 1989 door Francis Boutemy, in het hart van de 
appellatie Pessac-Léognan en in de buurt van enkele 
Graves Crus Classés. Dit is een fijne, evenwichtige en 
elegante wijn. Het bouquet van rijpe rode bessen, peper 
en gebrand hout is subtiel aanwezig. De smaak is vol 
en soepel, wat ervoor zorgt dat deze wijn nu reeds kan 
gewaardeerd worden, maar door de pittig aanwezige 
tannines is er zeker voldoende bewaarpotentieel. Mooie 
wijn van het topjaar 2016!

 55 % Cabernet Sauvignon – 45 % Merlot

 2022 - 2029

 Rundsvlees, lam en kaas

21,95 €/fles 12 flessen per kist

Marques de Murrieta - Reserva - 
Finca Ygay
Rioja  I  2017  I  Spanje

De wijngaarden van Marqués de Murrieta liggen in 
noordoosten van Rioja, “Rioja Alta”: het beste deel van Rioja.
Deze wijn illustreert zeer duidelijk waarom Marqués de 
Murrieta wordt beschouwd als de top van de Rioja.
De wijn rijpt 19 maanden op Amerikaans eik en is een 
karaktervolle, harmonieuze wijn met tonen van rijp rood 
fruit, geroosterd eikenhout, kruiden en ceder.
Qua mondgevoel zacht, met mooie, rijpe tannines en een 
lange, intense afdronk.

 84 % Tempranillo – 5 % Mazuelo – 2 % Garnacha – 
9 % Graciano

 2022 - 2026

 Rood vlees, wild, bœuf bourguignon, paté, jamón, 
gegrilde vis en harde kazen

22,30 €/fles 6 flessen per karton

Château Prieuré Sainte Anne - 
Cadillac
Bordeaux  I  2019  I  Frankrijk

Met Château Prieuré Sainte Anne gaat een jeugddroom 
in vervulling van het Belgische koppel Herwig Callewier 
en Annelies Corne. Een klein domein dat met de 
grootste precisie wijn maakt in Bordeaux. De wijn rijpt 
gedurende een jaar in eiken vaten (1/3 nieuwe vaten, 
1/3 vaten van één jaar oud, 1/3 vaten van twee jaar oud). 
Dit proces zorgt er voor dat de subtiele houttoets perfect 
in balans is met de volle smaak van de wijn. De wijn kan 
nu reeds gedronken worden (maar dan best in een karaf 
gieten). Tussen 5 en 10 jaar bewaring is de wijn op zijn 
best.

 90 % Merlot – 10 % Cabernet Sauvignon

 Bewaarpotentieel 5 tot 10 jaar

 Krachtige vleesgerechten, wild

19,80 €/fles 6 flessen per karton

Château Carteau - Saint-Emilion 
Grand Cru
Bordeaux  I  2019  I  Frankrijk

Château Carteau (22 hectare) is gelegen aan de Zuidkant 
van Saint-Emilion, aan de voet van de Tertre Daugay. De 
familie Bertrand beheert dit domein sinds jaar en dag. 
Traditionele wijngaard met traditionele technieken. Van 
de wijnranken worden zorgvuldig een aantal trossen 
weggesnoeid. Een maand voor het oogsten worden de 
bladeren weggeknipt rond de trossen. Beide technieken 
worden toegepast om de kwaliteit van de druif de 
optimaliseren.

 70 % Merlot – 25 % Cabernet Franc – 5 % Cabernet 
Sauvignon

 Op dronk van 2023 tot 2034

 Zeer breed inzetbaar, of gewoon per glas om te 
genieten

18 €/fles 6 flessen per karton



Château de Saint Cosme - Gigondas
Côtes-du-Rhône  I  2019  I  Frankrijk

Château de Saint Cosme kijkt uit over hun wijngaarden... 
Dit domein wordt aanzien als één van de mooiste 
referenties in Gigondas. Wijnmaker Louis Barruol kent 
zijn wijngaarden door en door. Deze selectie op basis 
van Grenache, aangevuld met Syrah, Mourvèdre en 
Cinsault onderging een rijping gedurende 12 maanden: 
20 % nieuwe houten vaten,  
50 % houten vaten (1-4 jaar) en 30 % in cementen vaten. 
In het glas vooral aroma’s van zwart fruit (braambes) 
gemengd met wat florale toetsen (violet). Ongefilterd 
gebotteld! Deze wijn is nu reeds op dronk maar kan nog 
jaren bewaren.

 70 % Grenache – 14 % Syrah – 15 % Mourvèdre – 
1 % Cinsault

 2022 - 2029

 Stevige vleesgerechten met saus, harde kazen

31,95 €/fles 6 flessen per karton

Château Le Crock - Saint-Estèphe
Bordeaux  I  2019  I  Frankrijk
Deze cru van 32 ha is sinds 1903 eigendom van de familie 
Cuvelier (Château Léoville Poyferré en Château Moulin 
Riche). Het terroir is van hoge kwaliteit en ligt tussen 
de grote namen zoals Château Cos d’Estournel, Château 
Montrose en Château Haut Marbuzet. Het heeft een zeer 
kwalitatief kleisteen terroir. Het is het team van Léoville 
Poyferré, oenologe Isabelle Davin die sinds 2000 samen 
met behulp van de adviezen van Michel Rolland, er de 
wijn vinifieert volgens de regels van de kunst. Château 
Le Crock is een stevige, diepe, en zachte St. Estèphe met 
karakter. U krijgt waar voor uw geld. Château Le Crock 
2019 is een prachtige wijn. Vanaf de aanzet is het fruit rijp 
en zacht, de tannines zijn extreem fijn voor een St Estèphe. 
Wat een plezier om dit te proeven. De cabernets sauvignons 
bereiken hier een absolute hoogte punt in rijpheid, energie 
en subtiliteit! Ook de afdronk is enorm lang en blijvend. 
Geen wonder dat deze cru vorig jaar de titel “Cru Bourgeois 
Exceptionnel” kreeg! Meer dan verdiend!

 46 % Cabernet Sauvignon – 44 % Merlot – 
6 % Cabernet Franc – 4 % Petit Verdot

 2024 - 2030

 Rood vlees (met sauzen) alsook harde kazen zoals 
Comté or Gouda

27,90 €/fles 6 flessen per kist

Bodegas Mas Alta - Cirerets
Priorat  I  2013  I  Spanje

Bodegas Mas Alta is een jong wijndomein en is gevestigd in het stadje Vilela Alta te Priorat. Dit gebied in Catalonië heeft samen 
met Rioja de hoogst mogelijke kwalificatie (DOC). Dit wijndomein is van Belgische eigenaren en zij streven naar een hoge kwaliteit. 
Ze laten hun wijnen rijpen op kleine Franse barriques. Sinds 1999 is er 40 hectare aangeplant op geclassificeerde bodems in Priorat. 
De wijngaarden liggen op hoger gelegen gronden samengesteld uit leisteen en llicerlla. Deze bodem maakt hun wijn uniek. De oude 
wijnstokken zorgen voor karaktervolle en complexe wijnen. Internationale topscores!

 60 % Grenache – 40 % Carignan

 2022 - 2026

 Lam, gegrild rood vlees

34,40 €/fles 6 flessen per kist

Château Badette - Saint-Emilion 
Grand Cru Classé
Bordeaux  I  2018  I  Frankrijk

Lions Izegem heeft destijds mee deze wijn (jaar 2012) op de kaart 
gezet! Een ware voltreffer, eigendom van een Westvlaamse familie.
Intussen goed bekend en overal goed onthaald, is sinds medio 
september 2022 Grand Cru ‘Classé’, een erkenning voor het prachtige 
werk dat sinds 10 jaar wordt geleverd. De wijn kent een houtrijping 
van 12 tot 18 maanden. De wijngaarden zijn niet ouder dan 45 jaar 
en alles wordt nog steeds met de hand geplukt. Veel houttonen met 
ceder, mokka en rokerige tonen in combinatie met zwart fruit en wat 
florale toetsen.
De smaak is doorspekt met hout, merkbaar door de royale 
hoeveelheid vanille en kruidige tonen van nootmuskaat en 
kruidnagel.
Een typische Bordeaux met stevige tannines. De erkenning als Classé 
zal in de toekomst ongetwijfeld een prijskaartje hebben...

 75 % Merlot – 15 % Cabernet Franc – 5 % Cabernet 
Sauvignon – 5 % Petit Verdot

 2022 - 2030

 Runds- en kalfvlees

26,95 €/fles 12 flessen per karton

Château Le Rey - Les Rocheuses - Côtes 
de Castillon
Bordeaux  I  2016  I  Frankrijk

De 12 ha wijngaarden van Château Le Rey liggen in het 
wijngebied Côtes de Castillon, vlakbij Saint-Emilion. De 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 30 jaar. Deze 
cuvée Les Rocheuses heeft een Bourgondische stijl met 
de nadruk op de terroir van kalksteen.

Deze prachtige wijn, met sterke mineralen, eik, donkere 
tannines en geconcentreerd bessenfruit etaleert zijn rijke 
smaak. Les Rocheuses wordt aanzien als de beste Côtes 
de Castillon!

 85 % Merlot – 15 % Cabernet Franc

 2022 - 2027

 Vlees- en wildgerechten met rijke garnituur

23,95 €/fles 6 flessen per karton



De volgende goede doelen steunen wij van harte:
VZW Samenspel (Tatsevoet), Open scouting, De Stamper, Menstruatie-armoede Prizmascholen 
Dranouter aan Zee, Palliatieve zorgen (sint-Jozefskliniek), Revivio, LCIF, School en Ziekzijn, 

Kerstherberg (25/12), Pat Paniek, Klimop, Urban Walk/Move, KSA/Chiro,
G-voetbal Mandel United, Samen na Kanker, Daguitstap voor Kankerpatiënten, Het Venster

Volgende Covid-19-aankopen werden uitgevoerd:
Beschermpakken voor Sint-Jozefskliniek,  

Mondmaskers voor Sint-Jozefskliniek / “t Venster / “t Pandje / ...
25 laptops voor Prizma Scholen / CAW / OCMW

“Lions Club Izegem en zijn sociale projecten
danken u van harte voor uw steun”

Geef aub uw bestelling door via onze webshop:
www.lions-izegem-shop.be

De leden van Lions Izegem

AMPE GEERT –  BONTE BART –  BONTE TOM –  CALLENS BOB –  CAUWELIER FILIP –  
COPPENS ALAIN –  COPPIN PIET –  COSAERT BENEDICT –  DE CUYPER STEVEN –  DEBAL FRITZ –  

DECLERCK BERNARD –  DECOOPMAN CARL –  DEJONGHE KOEN –  DELOBELLE JOHAN –  
DEMEY HANS –  DESCHEPPER CARL –  DESPIEGELAERE ERIC –  DEWULF LEOPOLD –  DOCHY 

REMBERT –  LAMBERT PIET –  LAMBRECHT JAAK –  MAELFAIT SYLVÈRE –  MARRANNES KRIS –  
MEEUWS STEVEN  –  NACHTEGAELE LUC –  NAESSENS WIM –  PILLEN DIETER –  POTTEAU PAUL –  

SCHRAMME GUY –  STOFFERIS OLIVIER –  VAN EECKHOUT PHILIEP – VAN HEVELE JAN –  VANACKER POL –  
VANDERSTEENE PIETER –  VANDEURSEN CHRISTIAN –  VANGHELUWE WOUTER –  VANHAVERBEKE 

JEAN-PAUL –  VERCAIGNE EMMANUEL –  VERCRUYSSE VINCENT –  VEREECKE THIERRY –  
VERSCHOORE CHRISTOPHE –  VLEGELS FRANCIS


