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WIJNACTIE
2022

BESTELFORMULIER
Afgeven, mailen of opsturen naar vzw De Loods
Godtschalckstraat 3, 8950 Loker (Heuvelland)
E info@vzwdeloods.be
Rek. nr. BE56 0013 7847 5888

Naam: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

Tel.:  ……………………………………………………………………………………………………

l haalt wijn zelf af (kantooruren) l thuis bezorgen

Bestelt hierbij: prijs x aantal = bedrag

Rode wijnen

1. 2020 Les Rochers Cathares Merlot Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 40,00 x …………… = € ……………

2. 2021 Mission Royale Cabernet Sauvignon - Syrah Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 46,00 x …………… = € ……………

3. 2020 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 46,00 x …………… = € ……………

4. 2019 Jonquères d’Oriola – Cuvée La Canaille
 per 3 flessen € 27,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 52,00 x …………… = € ……………

5. 2021 L’Enfant Rebelle  - Antoine de La Farge, pinot noir
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 58,00 x …………… = € ……………

6. 2019 Sette Vigne Orion Wines Italië
 per 3 flessen € 33,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 63,00 x …………… = € ……………

7. 2020 Château Saint-André Corbin St-Georges-St-Emillion
 per 3 flessen € 48,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 95,00 x …………… = € ……………

Rosé wijnen

8.  2021 Jonquères d’Oriola – Rosé Gris Gris
 per 3 flessen € 27,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 52,00 x …………… = € ……………

9. 2021 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 46,00 x …………… = € ……………

10.  2021 Zensa - Orion wines Italië
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 58,00 x …………… = € ……………

Witte wijnen

11.  2021 Les Rochers Cathares Chardonnay Vin du Languedoc 
per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 40,00 x …………… = € ……………

12.  2021 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid Afrika 
per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 46,00 x …………… = € ……………

13. 2021 Carrasvinas Verdejo – Rueda Spanje
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 58,00 x …………… = € ……………

14. 2021 Tesselae Chardonnay Côtes Catalanes
 per 3 flessen € 32,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 60,00 x …………… = € ……………

15. 2021 Rocking RAM Chardonnay Stellenbosch Zuid Afrika
 per 3 flessen € 48,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 95,00 x …………… = € ……………

Porto

16. Burmester Tawny (rood)
 per 3 flessen € 33,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 65,00 x …………… = € ……………

17. Burmester White (wit)
 per 3 flessen € 33,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 65,00 x …………… = € ……………

Bubbels

18. Pere Ventura Cava Brut ‘Primer’ Spanje
 per fles € 12,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 66,00 x …………… = € ……………

Mocktails The Mocktail Club

19. Basil & Elderflower
 per fles € 15,00 x …………… = € ……………

20.  Grapefruit & Vanilla 
 per fles € 15,00 x …………… = € ……………

21.  Lemongrass & Chili 
 per fles € 15,00 x …………… = € ……………

Geschenkpakket
22. Trio RAM Red, rosé, white
 2020 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika                        
 2021 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc                                
 2021 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid-Afrika
     € 24,00 x …………… = € ……………

Totaal bedrag: € ……………………

Wijnen kunnen afgehaald worden,
enkel op weekdagen tussen 8 en 17 uur.



3. 2020 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 Een unieke blend van shiraz, mourvèdre, grenache en 

censault. Sappig, elegant, licht kruidig, perfecte balans.

4. 2019 Jonquères d’Oriola La Canaille Côtes du 
Roussillon.

 Blend van Mourvèdre, Grenache en Syrah. Wat een charmeur van 
een wijn ! Wordt door iedereen graag gedegusteerd. Warme wijn-
stijl van zoetrijp fruit met zachte kruidigheid, veel nasmaak door 
de diepe concentratie.

5. 2021 L’Enfant Rebelle - Antoine de La Farge,
 pinot noir
 Ook zin in een fris te serveren rode wijn ? Kies dan deze Pinot Noir 

uit een Cool Climate zone en  geniet van zijn sappige wijnstijl. Met 
een knipoog naar de gegeerde rode Bourgognewijnen waar Pinot 
Noir staat voor uitzonderlijke klasse.

6. 2019 Sette Vigne Orion Wines Italië
 Unieke blend van de zeven beste en meest autochtone druiven 

doorheen Italië. Diep geconcentreerde wijn, geurend naar rood 
en donker fruit met een vleugje violet. Krachtige en tegelijk 
flatterende afdronk.

2. 2021 Mission Royale Cabernet Sauvignon - Syrah
 Vin du Languedoc
 Neusaroma’s van primair fruit, kleine donkere vruchten en
 gekruide impressies. Perfect evenwichtige wijn met een zalige 

balans tussen souplesse en stevigheid. Zeer lekker bij vlees-
 gerechten, gevogelte in saus en harde kazen.

1. 2020 Les Rochers Cathares Merlot
 Vin du Languedoc
 Sappige merlot, rood fruit met aangename fraîcheur. Passende 

wijn in de moderne keuken.

14. 2021 Tesselae Chardonnay. Maison Lafage, Côtes 
Catalanes.

 Een pure Chardonnay wijn van hoog gelegen wijngaarden tegen 
de Spaanse grens. Aantrekkelijk boeket van rijp witgeel fruit 
met citrusaccenten verweven. Een volle en zachte nasmaak 
in de mond. Geniet als aperowijn, serveer bij allerhande 
visgerechten, slaatjes, veggie gerechten.

RODE WIJNEN

11. 2021 Les Rochers Cathares Chardonnay Vin du
 Languedoc.
 Een fris getinte chardonnay, geurend naar witgeel fruit. Bekoort 

vanwege zijn kundige eenvoud. Perfecte apéro of tapas wijn.

12. 2021 RAM White Chenin blend Stellenbosch
 Zuid-Afrika
 Een intens gele kleur met aroma’s van fruitsalade, meloen, per-

zik en mineraliteit. Een complexe body met smaken van perzik en 
floraliteit. De rijke Roussanne druif zorgt voor stevigheid en volheid.

13. 2021 Carrasvinas Verdejo – Rueda Spanje.
 100% Verdejo druif. Spanjaarden genieten dagelijks van een 

goede Verdejowijn vanwege zijn tedere en frisse structuur. Aan-
genaam aromatisch, accenten van rijpe vruchtjes met opstuiven-
de frisheid in neus en mond.

 

9. 2021 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc
 De Master blender van RAM selecteerde zijn druiven in 

Frankrijk om deze trendy rosé te componeren. Bleke kleur, open 
fruitboeketten en een tedere, frisse afdronk.

WITTE WIJNEN

8. 2021 Jonquères d’Oriola Rosé Gris Gris Côtes du 
Roussillon.

 Assemblage van grenache noir en grenache gris. Le vin Rosé 
“Porte-Bonheur”! De meest geliefde rosé vanwege zijn perfecte 
karakter: bleke tint, geuren van klein rood fruit en witgeel fruit, 
smaakrijkelijke droge afdronk.

ROSÉ WIJNEN

19. Basil & Elderflower 1 liter
20. Grapefruit & Vanilla 1 liter
21. Lemongrass & Chili 1 liter
 Heel interessant gamma mocktails vanwege de lage suikers, 

zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen noch bewaar-
middelen. Alles puur natuur! Perfecte smaakbeleving en ge-
makkelijk te serveren. Deze mocktails staan op de kaart van 
verschillende (sterren)restaurants, bars en conceptstores.

18. Pere Ventura Cava Brut ‘Primer’ Spanje
 Xarel-lo, macabeo, en parellada. Geuren van citrus en groene 

appel, met toetsen van rijp wit fruit.
 Deze cava behaalde een gouden medaille op de internationale 

wijnbeurs Mundus Vini 2021. Rijping van 18 maanden op fles.

BUBBELS

THE MOCKTAIL CLUB

16. Burmester Tawny (rood)
17. Burmester White (wit)

PORTO

15. 2021 Rocking RAM Chardonnay Stellenbosch Zuid 
Afrika.

 Een schitterende Chardonnay met rijkelijke concentratie, tegelijk 
houtgelagerd waardoor charmante vanilleaccenten in neus en 
mond voor complexiteit zorgen. Zalige toasty afdronk. Serveren 
bij warme visgerechten, BBQ, wit vlees en gevogelte.

7. 2020 Château Saint-André Corbin. St-Georges-St-
Emilion.

 Een diep geconcentreerde rode wijn met aantrekkelijke geuren 
van kersen en donker fruit, cacao en zoethout met houttoetsen 
verweven. Vlezig in de nasmaak met gebrande tonen in de afdronk. 
Serveren bij rood vlees en kruidige gerechten. Te bewaren tot 2028.

10. 2021 ZENSA Organic Orion wines Italië
 Een originele roséwijn vanwege het exotisch getinte karakter 

met aroma’s van blauw fruit. Tegelijk een frisse doorsmakende 
afdronk. Als aperitiefwijn of bij allerhande zomerse gerechten.


