Samen sterker in het creëren
van kansen!

Beste (wijn)sympathisant
Al meer dan twintig jaar bieden we in samenwerking met onze gerenommeerde wijnleveranciers kwalitatieve wijnen aan. Zij selecteren steeds de beste wijnen tegen de scherpste prijzen.
Laat je meevoeren op een wolk van smaken, geuren en kleuren.
Genieten en tegelijkertijd kansen creëren voor kwetsbare jongeren.
Kom samen met vrienden, familie, collega’s,… naar onze cosy ‘Wine Tasting’ op vrijdag 14 oktober vanaf 19u in
MFC Heynsdaele te Ronse. Je kan alle producten van onze lijst proeven tot 20u45. De leveranciers geven met
plezier een woordje uitleg. Wij zorgen voor sfeer en gezelligheid!
Je betaalt ter plaatse een bijdrage van € 10 (inclusief broodjes).
Laat je veilig thuis brengen en breng jouw ‘BOB(ette)’ mee (slecht € 5 voor broodjes en drankkaart).
Reserveren kan tot dinsdag 11/10 op tel. 09 280 89 60 of via acties@wagenschot.be
In ons Pedagogisch Centrum Wagenschot krijgen ruim 130 jongeren met ernstige en langdurige problemen een geschikte begeleiding, training, opleiding en vaak ook een thuis.
Onze jongeren hebben veel talenten. Met de opbrengst van de wijnactie kunnen jongeren een hobby of
sport beoefenen in één van de lokale ateliers/clubs. Verder bieden we ook zaken aan waarvoor de subsidies alleen ontoereikend zijn: nieuwe fietsen voor de zorggroepen, een nieuwe outfit, schoolbenodigdheden... Wij proberen steeds het mooiste uit elke jongere te halen! En dit in een warme en veilige
omgeving.
Aarzel niet om te informeren naar een voorstel op
maat voor jouw relatiegeschenken.

Bestellen kan tot 14 november 2022
 via www.wagenschot.be/wijnverkoop
 of door het bestelformulier op te sturen

Hartelijk dank, namens alle jongeren & medewerkers
van PC Wagenschot

Jouw bestelling staat klaar vanaf 30 november
2022 ruim op tijd voor de eindejaarsfeesten.

Debbie Verlinden, PR & fondsenwerving
Marc Tieberghien, Zakelijke leiding

PS Héérlijke wijnen en in tussentijd onze ecologische voetafdruk verkleinen? Het kan!
Ons centrum streeft ernaar om stap voor stap een duurzame organisatie te worden. Door onze lijst met
‘wijnen en meer’ niet meer af te drukken, dragen we bij om onze ecologische voetdruk te verkleinen. Je kan
ons aanbod steeds raadplegen via www.wagenschot.be/wijnverkoop. Wil je toch graag een papieren versie
per post ontvangen, laat het ons gerust weten.

PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT vzw—www.wagenschot.be
ondernemingsnummer 0435 055 505
Multifunctioneel centrum Wagenschot
Multifunctioneel centrum Heynsdaele
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap

Campus Wagenschot
Steenweg 2, 9810 Eke-Nazareth
 09 280 89 60
Campus Heynsdaele
Eisdale 1, 9600 Ronse
 055 23 09 10
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RODE WIJNEN
1

6,20

2

Puy 178, 2020 (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2025
nieuw in ons aanbod

6,65

6

39,90

3

Amoras Reserva 2018, Lisboa (Portugal)
Bewaarpotentieel tot 2026

6,80

6

40,80

4

Château Les Chênes 2016, Bordeaux
(Frankrijk) - Bewaarpotentieel tot 2025

7,30

6

43,80

5

Côtes du Rhône 'Roulepierre' 2020,
Domaine Pierre Amadieu (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024
Arrogant Frog Croak Rotie 2020
Syrah-Viognier, IGP d’Oc (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024
Coto de Hayas tinto crianza 2018,
D.O. Campo de Borja (Spanje)
Bewaarpotentieel tot 2023

7,85

6

47,10

7,90

6

47,40 Een wijn met dieppaarse en robijnrode tinten. Eerst ruik je zachte kruiden, viooltjes en

8

Era Nero d'Avola 2020, IGT Sicilia (Italië) bio/vegan - Bewaarpotentieel tot 2024

8,60

6

51,60

9

Paul Mas 1892 Languedoc rood 2021
(Frankrijk) - bio
Bewaarpotentieel tot 2024

8,85

6

53,10

10 Rufo 2018, Vale D. Maria, Douro (Portugal)
Bewaarpotentieel tot 2026

9,00

6

54,00

11 Montepulciano d'Abruzzo 2020,
DOC Jasci (Italië) - bio/vegan
Bewaarpotentieel tot 2025
12 Gardacho Crianza 2017,
Alzania, Navarra (Spanje)
Bewaarpotentieel tot 2028

9,10

6

54,60

9,20

6

55,20 Een rijke en vlotte wijn uit de heuvels van Navarra. Gemaakt van 50% tempranillodrui-

13 Chateau Fardel Laurens 2018 (Frankrijk) bio - Bewaarpotentieel tot 2024
nieuw in ons aanbod

9,60

6

14 Château Le Clos du Notaire 2016,
Côtes de Bourg (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2026
15 Due Uve Bertani 2018, Veneto (Italië)
Bewaarpotentieel tot 2025

10,80

6

10,90

6

16 Château Labadie 2018,
Médoc Cru Bourgeois Bordeaux (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2027
17 Abbasc 2020, primitivo di manduria (Italië)
Bewaarpotentieel tot 2025
nieuw in ons aanbod
18 Les Amoureuses, Le Liby 2019,
IGP Ardèche (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2026
nieuw in ons aanbod
19 Blauer Zweigelt 2020, Weingut Leth
(Oostenrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024

11,50

6

11,60

6

6

7

12

74,40 Onze huiswijn met een speciaal door ons ontworpen etiket. Een vlotte, ronde wijn, met

Huiswijn Wagenschot - Dragon de Flandres
2021, Vin de Pays d'Oc (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2025

een klassieke smaak, stijl bordeaux. Een combinatie van druiven uit de regio van Béziers
nl. merlot, cabernet en syrah. Een allemansvriend die past bij de klassieke keuken, bij
kaas, voorgerechten of gewoon onder vrienden.
Gemaakt van merlotdruiven uit de regio van Bergerac met HVE certificatie (= behoud
van biodiversiteit, plant- en gewasbeschermingsmethoden, aard en toepassing van
bemesting en watermanagement). De wijn heeft een mooie diepe kleur met aroma’s
van rood fruit (o.a. kersen en aardbeien). De smaak is rond met een zijdezachte afdronk.
Past bij klassieke vleesgerechten en kazen of om gewoon van te genieten.
Een zachte Portugese wijn met een volle smaak en een aangename afdronk. De wijn
werd 9 maanden verouderd in eiken vaten, maar toch niet overdonderd door het hout.
Minder gekende druivensoorten (Touriga Naciona, Castelão & syrah) die goed gedijen in
het Atlantisch klimaat. Kortom: een verrassende wijn.
Een klassieke en vlotte bordeaux uit de buurt van St.-Emilion, gemaakt van merlotdruiven en een jaar verouderd op eiken vaten. Verenigt soepelheid, kracht en volume in de
mond. Geschikt bij de meeste gebakken of gegrilde vleesgerechten.
Een klassieke Rhône wijn, gemaakt van 80% grenache en 20% syrahdruiven, door dezelfde eigenaar als de Gigondas. Een aangename wijn, vlot met een flinke dosis kruidigheid.
Ideaal bij vleesgerechten, barbecue en lichtgekruide schotels.
blauwe bessen die geleidelijk evolueren naar tonen van aardbeienjam. Een weelderige,
maar toch volle en zachte smaak tegelijkertijd.

8,55

12 102,60 Een wijn die de mond vult, met heldere violette kleuren en aroma’s van rijp fruit en
kruiden. Zacht van smaak met een vanilletoets, geïntegreerde eiktannines en een lichtrokerige nuance. Garnacha en tempranillodruiven. Best te serveren bij 18°, kan bij alle
vleesgerechten, wild & harde kazen.
Een robijnrode wijn met een intens kruidig en fruitig bouquet van braambes en moerbei.
Droog, maar toch harmonisch van smaak. Een ideale wijn voor mediterrane schotels,
hartige salades, pasta’s, geroosterd vlees en wild.
1892 verwijst naar het geboortejaar van stichter Paul Mas. Een blend van Carignan,
grenache, mourvedre en cabernet sauvignon. Een donkerrode wijn, met aroma’s van
bosbessen, rode peper en kruidige toetsen in de neus. In de mond proef je een mooi
evenwicht tussen zuren, soepele tannines en rijp fruit. Een wijn die past bij rood vlees
(BBQ), een stoofpotje en wildbereidingen of een kaasplank.
De Rufo (trommel in het Portugees) liep vooraan bij de oogst en wijst op de ‘instapwijn’
van het prestigieuze domein Vale Dona Maria met eigenaar Christiano Van Zeller. Hij
was één van de pioniers van de appellatie Douro die deze tot een hoog niveau wist op te
trekken. Dit wijntje wordt gemaakt van touriga franca en touriga nacionaldruiven. Verfijnd, maar toch krachtig en vol. Past bij gevogelte en licht wild.
Een robijnrode en intense wijn met manueel geselecteerde en geoogste Montepulciano
druiven. Een zachte en droge smaak. Door de vatrijping komen er subtiele tannines vrij.
Een droom bij pasta’s, tomatenbereidingen en rood vlees.

ven, 25% cabernet-sauvignon en 25% merlot. Een jaar verouderd in eiken vaten. Een
ideale combinatie van de finesse van bordeaux met de Spaanse stevigheid. Past bij de
meeste vleesgerechten, ook met wat kruidigheid. Lijkt verrassend jong.
57,60 De wijngaarden liggen ten noorden van Béziers en Pézenas. Een wijn gemaakt van 50%
syrah, 40% grenache en 10% mourvèdre. De oogst gebeurt manueel. De wijn veroudert
6 maanden op houten vaten. Een intense kleur met aroma’s van rijp fruit, zwarte bessen, munt en leisteen. Een volle ronde smaak met veel complexiteit. De afdronk is lang
met nadruk op fruittoetsen en vanille. Past bij alle vleesgerechten en rijke kazen.
64,80 Deze klassieke bordeauxwijn van de rechteroever van de Gironde bestaat uit 75% merlot, 16% cabernet-sauvignon en 9% cabernet-franc druiven. Geschikt bij klassieke vleesgerechten (gebakken of gegrild) maar ook bij kaas of lichter wild.

65,40 Deze parel, rechtstreeks van het Gardameer, bestaat uit twee druivensoorten: franc en
merlot. Met de corvinadruif maakt men ook Valpolicella die zorgt voor een fruitige frisheid. Merlot zorgt voor een rondere stevigheid. Een wijn die past bij vleesgerechten,
pasta, gebraad en de typische Italiaanse keuken.
69,00 Een elegante bordeauxwijn, afkomstig uit Bégadan in de Médoc streek. Deze wijn bestaat uit 55% cabernet-sauvignon en 40% merlot. Geschikt bij lichtere vleesgerechten
zoals kalf, lam & varken.

69,60 Een gestructureerde wijn, krachtig van smaak maar zeer evenwichtig. Ondanks het hoge
alcoholgehalte heeft de wijn een lange afdronk. Een complexe en uitgesproken geur:
bouquet met heerlijke hints van vanille, fruitige toets van pruimen en marasca-kers.

13,30

6

79,80 Een volle en complexe wijn gemaakt van grenache noir en de syrahdruif. Verouderd op
Franse eiken vaten. Heeft een rijke smaak met verfijnde tannines en lange afdronk. Past
bij rode vleesgerechten, lichtgekruide bereidingen.

13,50

6

81,00 Deze dieprode wijn is een kruising van saint-laurent en blaufrankisch. Een krachtige
druivensoort die zorgt voor een volle en zacht kruidige smaak.
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20 Viñedos Terra Noble Carmenère Gran Reserva 13,80
2019 (Chili) - Bewaarpotentieel tot 2027

6 82,80 Verras uw tafelgasten met deze diamant. Een krachtige en volle wijn die past bij alle

21 Premium du Château Le Destrier 2016,
St.-Émilion Grand Cru (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2028

15,10

6 90,60 De 100% merlotwijnstokken van deze wijn zijn 60 jaar oud en liggen vlak onder de

22 Chateau Roudier 2018, Montagne SaintEmilion (Frankrijk) - Bewaarpotentieel tot
2027 nieuw in ons aanbod
23 Gigondas 'Romane-Machotte' 2020,
Domaine Pierre Amadieu (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2029

15,60

6

17,90

6 107,40 De kleinere buur van Châteauneuf-du-Pape met iets meer elegantie. Gemaakt van de

24 Château de la Commanderie 2019,
AC Lalande Pomerol (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2027
25 Château des Graviers 2016,
Margaux (Frankrijk) - bio
Bewaarpotentieel tot 2028
26 Château Montlisse 2016,
Saint-Émilion Grand Cru (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2030
27 Château Tour Baladoz 2020,
AC Saint-Émilion Grand Cru (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2035

18,60

wild- en vleesgerechten.
illustere toppers zoals Château Pavie. De wijn veroudert gedurende 12 maanden in 60%
nieuwe eiken vaten. Deze wijn is geschikt is bij alle soorten rood vlees, ook met een
stevige saus.
93,60 Een zachte bordeaux, samengesteld uit voornamelijk merlot en aangevuld met cabernet franc en cabernet sauvignon. Een prachtig boeket van rood fruit, zacht versmolten
smaak met lange evenwichtige afdronk. Ideaal bij steak, côte à l’os en pastagerechten.
klassieke rhônedruiven: 80% grenache en 20% syrah, en een jaar verouderd op eiken
vaten. Afkomstig van de wijngaarden Romane en Machotte die elkaar aanvullen qua

6 111,60 Wijn met een diepe kleur. De grote aromatische complexiteit evolueert van rood fruit
naar gedroogd fruit, kruiden en kreupelhout met een verfijnde houttoets. In de mond is
het een vlezige wijn met fijne tannines en een lange afdronk.

25,00

6 150,00 Een absolute klassewijn! De 70% cabernet-sauvignondruiven geven een grote elegantie
aan deze wijn. 100% verouderd op eiken vaten. De eigenaar is niet alleen bio gecertifieerd, maar werkt ook biodynamisch. Geschikt bij wit vlees en vederwild.

27,30

6 163,80 Een nobele, krachtige en volle wijn. De strenge selectie van de merlotdruiven (gelegen
vlakbij topkastelen) geeft aan deze wijn een edele smaak en een lange afdronk.
Geschikt bij alle soorten rood vlees en bij kaas.

28,70

12 344,40 Château Tour Baladoz dankt zijn donkere kleur aan de overheersende merlotdruif en
heeft een expressieve neus van rood fruit met een elegante houttoets. Het is een
krachtige wijn, soepel in de mond maar met een mooie materie en structuur. Vlaamse
eigenaar!

ROSÉ WIJNEN
28 Marcel rosé gris de gris 2021,
IGP d’Oc (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2023
29 Finca Bacara 2021 Rosé Garnacha (Spanje)
Bewaarpotentieel tot 2024
nieuw in ons aanbod

7,15

6 42,90 Een zalmkleurige wijn met grijstinten. Geurt helder en expressief naar rode vruchten.
Deze wijn smaakt heel mooi in balans tussen fruit en aciditeit.

10,50

6 63,00 Een elegante en levendige helderroze wijn met grote aromatische intensiteit. Typische
garnacha-aroma’s: wilde bessen, aalbessen, frambozen en braambessen. Een elegante
en zoete smaak met een interessante zuurtegraad die de wijn verfrist en verjongt. Een
wijn met een lange afdronk en een mooie verfijndheid.

WITTE WIJNEN
30 Domaine Lugel 2021, IGP d'Oc (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024
31 Fleur du Sud, Chardonnay 2021,
Vin de Pays d'Oc (Frankrijk)

6,60

6 39,60 Een wijn die qua prijs-kwaliteit onklopbaar is in zijn appellatie. Een elegante en fijne
wijn, ideaal als aperitief of om zeevruchten en vis te begeleiden.

6,70

12 80,40 Een volle en droge wijn uit de buurt van Béziers met een houttoets die niet dominant is
doordat de wijn slechts enkele maanden veroudert in eiken vaten. Geschikt bij visbereidingen met of zonder sausje, maar kan evengoed bij een gezellige avond zonder diner.

32 Bodegas Sommos Taoz Chardonnay/
6,90
Gewürtztraminer DO Somontano 2021
(Spanje) - Bewaarpotentieel tot 2023
33 Château Anniche 2021, Bordeaux (Frankrijk)
6,90
Bewaarpotentieel tot 2025
34 Domaine Loubadère Gascogne 2021 (Frankrijk) 7,30
Bewaarpotentieel tot 2024

6 41,40 Een fruitige wijn, aan de voet van de Pyreneeën, met een prachtige blend van chardon-

35 Monte Araya blanc Rioja 2021 (Spanje)
Bewaarpotentieel tot 2023

8,05

6 48,30 Een wijn gemaakt met viura en sauvignon blanc druiven, met veel intensiteit en heel

36 Virginie La Grange Viognier 2021,
Pays d'Oc IGP (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024
37 In vino Erotico Chardonnay/Sauvignon/
Viognier 2021 (Frankrijk) - Bewaarpotentieel

8,40

6

8,45

6 50,70 Een wijn afkomstig uit de streek van Béziers/Languedoc. Een combinatie van druiven-

38 La Forge Estate Chardonnay 2021,
IGP d’Oc (Frankrijk)

8,75

39 Viñedos Terra Noble Sauvignon 2021 (Chili)
Bewaarpotentieel tot 2024
40 Viñedos Terra Noble Chardonnay 2021 (Chili)
Bewaarpotentieel tot 2024

9,40

41 Pipoli Bassilicata greco/Fiano 2021 (Italië)
Bewaarpotentieel tot 2023

nay & gewürtztraminerdruiven. Een zachte wijn met fijne zuren. Je staat versteld van
de prijs/kwaliteitsverhouding.

6 41,40 Een droge bordeaux met een overwegende frisse sauvignonsmaak. Geschikt als aperitiefwijn of bij gebakken vis, schelpdieren en geitenkaas. Belangrijk om fris te serveren.

6 43,80 Een wijn afkomstig uit Gascogne en gemaakt van volgende druiven: colombard, ugni
blanc, gros manseng en sauvignon. De Loubadère is een fruitige, zachte wijn met veel
pompelmoes en citrus in de neus en met een frisse afdronk. Ideaal als aperitiefwijn.
expressief. Een ware fruitsensatie, met rijpe citrus en mango gemengd met tonen zoals
brandnetel en een bloemigheid. Geschikt als aperitief, bij frisse gerechten en sushi.
50,40 Een fijne en elegante wijn. Met zijn bloemige toetsen en weinig zuren is dit een mooie
aperitiefwijn. Aangewezen bij romige visgerechten, schelpdieren, asperges, fijne salades, gerechten met fruit, niet te gekruide oosterse gerechten. Serveren bij 8 à 12°C.
soorten die zorgt voor een ware smaaksensatie in de mond. Delicaat fruit en fijne houtlagering. Een ware kameleon wijn die zich aanpast bij vele gelegenheden en gerechten.

6 52,50 Een goudgele wijn met een bouquet aan aroma’s, waaronder tropische vruchten, ananas, hazelnoot, linde en kweepeer, met een geroosterde toets van vanille. In de mond
geniet men van een rijke en ronde smaak met een mooie aciditeit en lange afdronk.

6 56,40 Een wijn met een schitterende afdronk en een exotisch bouquet. In Zuid-Amerika behoort deze wijn tot de top van de droge wijnen. Een ontdekking qua prijs-kwaliteit.

9,40

6 56,40 Een wijn die niet mag ontbreken op de kaart van vele toprestaurants. Zeer evenwichtig

10,15

van smaak met een aangenaam bouquet. Een wijn die past bij alle visgerechten of om
zo te genieten.
60,90 Een wijncoöperatie opgericht door zes vrienden zes jaar geleden op de flanken van de
Monte del Vulture. Deze uitgedoofde vulkaan zorgt voor aroma’s van abrikozen, perzik,
citrus, zoete bloemen en een subtiele nootachtige toets. Geschikt bij allerhande visge-

6

€ per
fles

Flessen
per
doos

42 Vignes de Nicole 2020, Paul Mas,
Chardonnay-Viognier (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2023
nieuw in ons aanbod

10,50

6

43 Pinot Gris 2019,
Emile Boeckel Alsace (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2024
44 Château Pont de Brion blanc 2020,
AC Graves (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2030
45 Babich Sauvignon 2021
(Nieuw-Zeeland)
Bewaarpotentieel tot 2024
46 Sancerre la Vauvelle 2021,
Loire (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2026

11,00

Wijn

€ per
doos

Omschrijving

63,00 Een verfijnde wijn met een briljante, goudgele kleur en een bouquet van witte vruchten zoals
perzik en citrusvruchten. Toetsen van vanille en geroosterd brood verrijken het geheel. Een evenwichtige smaak met een frisse aciditeit en een mooie fruitige lengte.

6

66,00 Een zachte en licht geparfumeerde klassieker. Geschikt bij gerookte vis en bij oosterse gerechten.
Past verder ook bij salades, pasta’s en lichtere vleesgerechten.

11,70

6

70,20 Deze wijn heeft een mooie, goudgele kleur en een bouquet met aroma's van honing, gekonfijt
fruit, was en abrikoos. In de mond is hij vettig, krachtig en zeer harmonieus.

83,40 Een echte aanrader met zijn exotische neus en weelderige afdronk.

13,90

6

17,80

6 106,80 Een zeer droge Loire wijn gemaakt met de sauvignondruif. Een wijn met een sterk aroma, evenwichtig en toch expressief van smaak. Geschikt bij gebakken vis, schaal- en schelpdieren. Uitermate geschikt als aperitiefwijn.

47 Domaine Séguinot-Bordet 2021,
18,20
AC Chablis Vieilles Vignes (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2028

6 109,20 Een zeer mooie lichtgele kleur met groene reflecties. Geurt innemend, expressief en fris. Smaakt
naar frisse vegetale en discrete florale aroma’s met mooie fruit en vanille toetsen. De lange afdronk is resoluut mineraal en geeft perfect de degelijkheid en de charme van deze wijn weer.

BUBBELS, PORTO, VERMOUT, GIN, … al dan niet alcoholvrij
48 Cava Creador (Spanje)
nieuw in ons aanbod

9,20

6

55,20 Een bleke kleur met een fijne, aanhoudende mousse. Ruikt naar aroma’s die het contact met de

49 Porto Golden River tawny
Wiese & Krohn (Portugal)
50 Porto Golden River white
Wiese & Krohn (Portugal)

10,00

1

gisten oproepen en evolueert vervolgens naar een fruitige ondertoon die doet denken aan de
gebruikte druivensoorten. Proeft zeer aangenaam, met een lichte zoete toets. Harmonieus, verfrissend, elegant en verleidelijk met karakter.
10,00 Een uitmuntende rode porto, diep en smaakvol, elegant en geraffineerd. Rijping op vat.

10,00

1

10,00 Een uitmuntende witte porto met klasse en stijl. Rijping op vat.

51 Blanquette de Limoux
Domaine Rosier (Frankrijk)

12,40

6

74,40 Blanquette de Limoux wordt aanzien als één van de oudste mousserende wijnen ter wereld en

52 Kolonne Null schuimwijn cuvée
blanc, alcoholvrij (België) - vegan
nieuw in ons aanbod

13,50

1

grenst aan champagnekwaliteit. Door zijn fijne mousse een zeer feestelijke wijn die bestaat uit
90% mauzacdruif, aangevuld met 10% franc. Heel lekker te serveren bij exquise hapjes. Deze
topper werd geselecteerd door Le Guide Hachette 2021.
13,50 Geniet met vrienden of alleen van een smaakvol, alcoholvrije schuimwijn (<0,2% alcohol). De
alcohol wordt onttrokken uit de schuimwijn waardoor de geur en smaak bewaard blijft. De
schuimwijn is caloriearm en vegan. Kolonne Null schuimwijn cuvée blanc heeft een fijne smaak
van peer en mirabellen met een vleugje brioche. Fijne perlage en elegante zuurgraad.

53 Crémant d'Alsace,
Emile Boeckel 2020 (Frankrijk)
Bewaarpotentieel tot 2026
54 Prosecco rosé Doc Treviso brut
Conca d'Oro (Italië)

13,80

6

82,80 Een schuimwijn van het hoogste niveau, gemaakt volgens de ‘Méthode Traditionelle Champenoi-

55 Kruit Vermout rood (België) - 20%
vol - 750 ml

20,00

se.’ Een edele, fijne, ‘gemillésimeerde’ wijn (met een jaartal), die het schitterend doet als aperitief.

15,00

6

90,00 Net zoals iedere spumante is deze rosé ook gemaakt volgens de ‘Méthode Charmat’. Heeft aroma’s van vers rood fruit en appel en behoorlijk wat aciditeit, wat deze rosé lekker fris maakt!

1

20,00 Kruit rood is een frisse moderne bitterzoete vermout op basis van rode wijn in de Terra Alta en

56 Kruit Vermout wit (België) - 20% vol 20,00
- 750 ml

1

20,00

57 Champagne Michel Furdyna - Brut
Carte Blanche (Frankrijk)

25,00

1

25,00

58 Nona June, een alcoholvrije gin
(België) - 700 ml

29,90

1

29,90

59 Nona Spritz, alcoholvrij (België),
700 ml - nieuw in ons aanbod

29,90

1

29,90

60 WaGINschot, onze huisgin (België) - 40,00
40% vol - 700 ml

1

40,00

61 TiberGIN, een frisse gin (België) 40% vol - 700 ml - nieuw in ons
aanbod

1

40,00

40,00

toevoeging van 13 kruidenextracten. De neus verklapt een boeket van zoete Thaise basilicum,
kaneel, citrus en kers, met een subtiele toets van eucalyptus, munt en laurierbloesem. Bij de
eerste aanzet proeft men een frisse, fruitige aciditeit. Bitters van eik, sandelhout, absint, laurier
en engelwortel en umami van wilde paddestoelen zorgen voor een lange en aangename afdronk.
Een heerlijk alternatief voor gin tonic of aperitief. Kruit wordt gemaakt door het toevoegen van
14 smaken aan een basis wijn uit de Terra Alta (Spanje). Met de juiste mix (on)kruiden uit de
stadsberm kan uw proefervaring niet meer stuk. Hef het glas op perfect afgekruid flessengeluk en
geniet van o.a. bijvoet, absint, ananassalie en nog 11 andere verse ingrediënten!
Een frisse en elegante champagne, met een complexe neus van witte bloemen, rozen en tabak.
Mooi afgerond en evenwichtig van smaak, ondersteund met een frisse toets van citrusvruchten.
Een fijne pareling als structuur en mooi licht goudgeel van kleur. Bestaat uit 80% pinot noir, 10%
franc en 10% pinot blanc.
NONA Drinks is een Gentse bedrijf. Nona – 9 in het latijn – verwijst naar de 9 botanicals waaruit
de alcoholvrije spirit is gemaakt. Met als hoofdcomponent van de gin, de jeneverbes (juniper
berry). Nona June heeft een perfect uitgebalanceerd smakenpallet waar een dominante citrussmaak gevolgd wordt door een kruidige toets.
Nona Spritz is de eerste alcoholvrije Spritz op basis van bloedsinaasappel en sinaasappelzeste met
een subtiele toets van bittere gentiaanwortel. Ontwikkeld op basis van 100% natuurlijke en hoogkwalitatieve ingrediënten.
WaGINschot, één van onze twee huisgins. Uniek van smaak, geïnspireerd door de natuur, gekruid
met wilde eik uit onze tuin. Met toetsen van parasolden, cipres, sukade citroen, sandelhout en
kaneel.
TiberGIN, onze andere huisgin. Een frisse en fruitige gin met o.a. toetsen van kafferlimoen,
bittersinaas, bergamot en grote engelwortel.

