
Bestel
formulier
Gelieve het totaal bedrag over te schrij-
ven op BE45 7376 0229 7089 met vermel-
ding van uw naam. De wijnen zullen ter 
beschikking zijn op 3 december tussen 
14 en 20 uur aan de sporthal De Klavers 
in Belsele. Gelieve hieronder uw gege-
vens te vervolledigen  en het ingevulde 
bestelformulier door te mailen naar 
josmd@hygiena.be

Naam en voornaam:

.................................................................................

Telefoonnummer:

.................................................................................

E-mail:

.................................................................................

Omschrijving

Duc de 
Bonneville
Luxemburg

Mousserende 
wijn

€12,00

€13,00

€14,00

€8,50

€8,50

€12,00

€13,00

€8,50

€11,00

€20,00

Segura Viudas
Spanje
Cava

Segura Viudas
Spanje

Cava Rosé

Juan de Juanes 
Spanje

Rosé wijn
2021

Juan de Juanes 
Spanje

Witte wijn
2021

Pomares
Portugal
Witte wijn

2021

Lukas Lehner
Oostenrijk
Witte wijn

2021

Juan de Juanes 
Spanje

Rode wijn
2020

Talamonti 
Moda
Italië

Rode wijn
2021

La 
Commanderie

Frankrijk
Rode wijn

2019

Prijs per fles Aantal flessen

TOTAALPRIJS

TotaalprijsFAVORIETVAN DE BEZOEKER
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DUC DE BONNEVILLE - BLANC DE BLANCS ‘BRUT’
Luxemburg

Deze mousserende wijn uit Luxemburg is een product dat u echt zal verrassen met zijn kwaliteit tegen een goede prijs. Hij staat 
zijn mannetje tegen zijn duurdere tegenhangers van over de grens in de Elzas. Hij heeft fruitige en bloemige aroma’s en fijne 

en aanhoudende belletjes. In de mond proeft u kamperfoelie, acacia en appel smaken. Kortom, deze mousserende wijn is zeer 
elegant en perfect als aperitief. € 12,00

SEGURA VIUDAS ‘BRUT RESERVA’ - CAVA D.O.
Spanje

Deze elegante Cava heeft een lichte zalmkleur met overvloedige stromen van bruisende bubbels. Het heeft een prachtige aanwezig-
heid in de mond, heeft een perfecte balans van droge zoetheid en een krachtige en gedistingeerde afdronk. Perfect voor een aperitief 
en zeevruchten.  € 13,00

CHÂTEAU DE LA COMMANDERIE - LALANDE-DE-POMEROL
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot - Frankrijk - 2019

Helder, medium kersenrood, zuivere aroma’s van aalbessen, krieken en bloemen. Deze wijn is rijp en zijdezacht in de aanzet, met 
een mooie elegante textuur en een zeer lange finale: kortom een heel mooie, evenwichtige wijn. € 20,00

TALAMONTI ‘MODA’ - MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC
Montepulciano - Italie - 2021

Deze wijn heeft een diepe en intens robijnrode kleur met paarse tinten. Hij heeft een intens bouquet van rijp rood fruit die mee komt 
in de mond waar het wordt gecombineerd met elegante eiken kruiden noten. Het is een perfecte aanvulling voor pasta met tomaten-
saus gerechten en Italiaanse antipasti. € 11,00

JUAN DE JUANES TINTO
Garnacha, Tempranillo, Syrah - Spanje - 2020

Typische volle, krachtige Spaanse wijn. Een schitterende blend van diverse Spaanse druivensoorten zorgen ervoor dat de braambes-
sen je tegemoet komen. Heerlijk fris aroma, lichte kruidigheid in de mond en een afdronk die volledig in balans is. € 8,50

SEGURA VIUDAS ‘BRUT ROSADA’ - CAVA D.O.
Spanje

Deze Cava Rosado heeft een mooie schitterende licht zalmroze kleur en consistente bubbels met mooie kroonvorming. De neus ont-
hult aroma’s van aardbeien, bessen en grenadine. Zeer verfrissend met mooie zuurtegraad. Perfect in evenwicht met zachte afdronk.
 € 14,00

JUAN DE JUANES ROSADO
Monastrell, Cabernet Sauvigno - Spanje - 2021

Deze zachte rosé heeft alle kwaliteiten van een goede passepartout wijn. Hij is fruitig met aroma’s van veel fris fruit. In de mond her-
kennen we zachte toetsen van aardbei, perzik en rode bessen, met in de afdronk mooie afgeronde taninnes. € 8,50

JUAN DE JUANES BLANCO
Sauvignon, Gros Manseng - Spanje - 2021

Deze passe-partout wijn heeft een elegante geelgroene jurk. In de zachte, verfijnde neus herkennen we naast bloemen ook ananas, 
perzik en wat mineraliteit. De smaak is vol dankzij de Chardonnay en sappig met frisse zuren dankzij de Macabeo. Het is een toegan-
kelijke wijn met een frisse, kruidige afdronk. € 8,50

QUINTA NOVA - POMARES BRANCO
Viosinho, Gouveio, Rabigato - Portugal - 2021

Quinta Nova Pomares is een frisse en citroengele witte wijn uit de Douro-regio met een aantrekkelijk aroma van citrusfruit en witte 
bloemen. Het bevat enkele abrikozengeuren, enkele tonen van kruisbes, witte kruiden en een grote mineraliteit. € 12,00

LUKAS LEHNER - GRUNER VELTLINER
Gruner Veltliner - Oostenrijk - 2021

Mooie fruitige en bovenal mineralige witte wijn uit Oostenrijk. Heeft veel smaak en een erg zachte body. Extreem elegant met tonen 
van witte peper, peer, citrus en bloemen. Mineraliteit in geur en smaak. Een fris fruitige wijn zonder gebruik van hout of overextractie, 
maar wel pure elegantie. Wijn met verfrissend zuur, maar toch een heel erg zachte en aangename smaak. Licht tintelende impressie 
bij de eerste slok. € 13,00

www.belvoc.be
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