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BESTELFORMULIER
Afgeven, mailen of opsturen naar vzw De Loods
Godtschalckstraat 3, 8958 Loker (Heuvelland)
E info@vzwdeloods.be
Rek. nr. BE56 0013 7847 5888

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

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

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

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

 haalt wijn zelf af (kantooruren)  thuis bezorgen

Bestelt hierbij: prijs x aantal = bedrag

Rode wijnen
1. 2015 Patriarche Merlot Vin de pays d’Oc
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 35,00 x …………… = € ……………

2. 2015 Mission Royale Cabernet Sauvignon - Syrah Vin de pays d’Oc
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

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

3. BIO 2016 Finca Bacara 3015 Vino Ecologica Monastril Spanje
 per 3 flessen € 26,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 50,00 x …………… = € ……………

4. 2016 Château Fontarèche Cuvée Pierre Mignard
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

5. 2016 Tapiz Malbec Argentinië (Mendoza)
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 59,00 x …………… = € ……………

6. 2013 Château Peymouton St-Emilion Grand Cru
 per 3 flessen € 50,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 98,00 x …………… = € ……………

Rosé wijnen
7. 2016 Pico de Aneto Rosado Somontano Spanje
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 35,00 x …………… = € ……………

8. 2016 Estacade Bordeaux Rosé
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

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

Witte wijnen
9. 2016 Coastline Chenin Blanc Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 35,00 x …………… = € ……………

10. 2016 Patriarche Chardonnay Vin de Pays d’Oc
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 35,00 x …………… = € ……………
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11. 2016 Wild Rock Sauvignon Blanc Nieuw-Zeeland
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 59,00 x …………… = € ……………

12. BIO 2016 Domaine de Tholomies Chardonnay-Viognier
 per 3 flessen € 28,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 55,00 x …………… = € ……………

Porto
13. Burmester Tawny (rood)
 per 3 flessen € 26,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 50,00 x …………… = € ……………

14. Burmester White (wit)
 per 3 flessen € 26,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 50,00 x …………… = € ……………

Bubbels
15. Pere Ventura Cava Brut ‘Primer’ Spanje
 per fles € 10,00 x …………… = € ……………

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

Hartversterker
16. Poppies Gin 14-18
 per fles € 22,00 x …………… = € ……………

Geschenkpaketten
17. Poppies-Geschenkpakket
 2014 Pico de Aneto Tinto (rood)
 2016 Pico de Aneto Rosado (rosé)
 2016 Pico de Aneto Blanco (wit)
   € 18,00 x …………… = € ……………

18. Geschenkpakket ‘de luxe’
 2013 Château Peymouton St-Emilion Grand Cru                        
 2016 Wild Rock                                                        
 Champagne Autréau Brut Premier Cru
   € 50,00 x …………… = € ……………

Totaal bedrag: € ……………………

Wijnen kunnen afgehaald worden,
enkel op weekdagen tussen 8 en 18 uur.

31 juli 2017. Dag op dag precies 100 jaar geleden 
begon de slag bij Passendale, ruim 170.000 soldaten 
lieten daarbij het leven. We hebben met zijn allen de 
herdenkingsplechtigheden live op TV kunnen volgen. 
Zoals velen onder u weten, is vzw De Loods ook nauw 
met de thematiek van de “Groote Oorlog” verbonden. 
In het toenmalige weeshuis, door de militairen omge-
doopt tot “Locre Hospice”, werden tijdens de oorlog 
zieke en gewonde soldaten verzorgd.  
In het kader van de herdenking 100 jaar Groote Oor-
log, is de Loods ook actief in een meerjarig project 
met de naam WWRT (We will remember them), een 
samenwerkingsverband met VZW De Korf én ge-
sponsord door Rotary-Groeninghe Kortrijk. Daarover 
kun je alles lezen op onze website. 
Die band met  de eerste wereldoorlog vind je even-
eens terug op onze wijnkaart met klassiekers als ons 
Poppies geschenkpakket en de Poppies Gin, en een 
nieuwkomer uit Nieuw Zeeland, de prachtige witte 
wijn “Wild Rock”. 
Verder bieden we nog enkele andere nieuwe wijnen 
aan naast een aantal vertrouwde klassiekers, allen 
zorgvuldig geselecteerd.



4. 2016 Château Fontarèche Cuvée Pierre Mignard
 Schitterende wijn, gemaakt uit krachtige druiven (carignan,
 syrah, mourvèdre, grenache). Vlezig type wijn met rijpe fruitaro-

ma’s, tedere kruidigheid en lichte houttoetsen. Sterke afdronk. 
Serveren bij allerhande vleesgerechten, BBQ.

5. 2016 Tapiz Malbec Argentinië (Mendoza)
 Mooie typische wijn uit Zuid-Amerika. Vol en vlezig van karakter, 

met variërend boeket van rood fruit, pruim en kersen. Verfijnde 
complexiteit van de houtlagering met lichte vanille en chocolade 
accenten. Een allround vleeswijn.

6. 2013 Château Peymouton St-Emilion Grand Cru
 Aangename St-Emilion met veel rood fruit in de neus- en
 mondaroma’s. Toch geniet deze wijn 12 maand vatlagering wat 

hem meer diepte en intensiteit geeft, waardoor toetsen zoethout 
in de finale naar boven komen.

3. 2016 Finca Bacara 3015
 Vino Ecologica Monastril Spanje BIO
 Prachtige wijn afkomstig uit zuid-oost Spanje en gemaakt van 

100% ‘mourvèdre’ druif bio gecultiveerd. Rijp boeket van don-
ker fruit, drop en zoethout, lichte terroire accenten. Volle ronde 
afdronk. Te genieten bij allerhande vleesgerechten, pasta’s, al-
lerhande groenteschotels.

2. 2015 Mission Royale Cabernet Sauvignon - 
 Syrah Vin de pays d’Oc
 Neusaroma’s van primair fruit, kleine donkere vruchten en gekrui-

de impressies. Perfect evenwichtige wijn met een zalige balans 
tussen souplesse en stevigheid. Zeer lekker bij vleesgerechten, 
gevogelte in saus, harde kazen.

1. 2015 Patriarche Merlot Vin de Pays d’Oc
 Een zwoele rode wijn, met een zacht drinkende fluwelen stijl. Rood 

fruit, bessen en pruimen in de smaak.

9. 2016 Coastline Chenin Blanc Zuid-Afrika
 Aangename ronde aroma’s van duidelijk zoet wit fruit, eerder 

zoete peren en fijne bloemengeuren. Vol van smaak zonder lomp 
te worden. Een sappige wijn die bekoort als aperitief, bij slaatjes 
of zuiver bereide vis.

16. Poppies Gin 14-18 (40° 50cl)
 Gebrouwd volgens het origineel recept van een Engelse soldaat 

die tijdens WO I in de omgeving van Ieper deze geestrijke drank 
stookte voor zijn kameraad-soldaten. Op basis van klaprozen en 
gepresenteerd in een decoratieve vintage aarden kruik.

17. Poppies-Geschenkpakket
 2014 Pico de Aneto Tinto (rood)
 2016 Pico de Aneto Rosado (rosé)
 2016 Pico de Aneto Blanco (wit)

18. Geschenkpakket ‘de luxe’
 2013 Château Peymouton St-Emilion Grand Cru                        
 2016 Wild Rock                     
 Champagne Autréau Brut Premier Cru

15. 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 in Madrid. Rijping van 18 maanden op fles.

10. 2016 Patriarche Chardonnay
 Vin de Pays d’Oc
 Rijke aroma’s van exotisch fruit, zachte lange afdronk, mollige 

stijl. Allures van een kleine Bourgogne.

11. 2016 Wild Rock Sauvignon Blanc Nieuw-Zeeland
 Heel expressief en opstuivend boeket van citrus, citroengras en 

frisse kruiden. Frisse, pittige afdronk waarin mineraliteit is verwe-
ven. Een perfect aperitief, begeleider bij schelp- en schaaldieren, 
witte vis, frisse slaatjes, sushi. Te vergelijken met een Sancerre uit 
de Loire.

12. 2016 Domaine de Tholomies
 Chardonnay-Viognier BIO
 Schitterende witte wijn gemaakt uit twee druiven die elkaar 

perfect aanvullen. Charmant boeket van witgeel fruit met exoti-
sche impressies, droge afdronk. Vanwege de biocultuur zijn de 
aroma’s en de smaak heel zuiver en verfijnd.

8. 2016 Estacade Bordeaux Rosé
 Bordeaux blijft verrassen op alle gebied. Deze rosé is dominant 

merlotdruif, geliefd voor zijn fruitigheid en veelzijdigheid. Estaca-
de weerspiegelt het boeket van klein rood fruit, is droog en fris 
afgewerkt. Kortom de gastronomische stijl waar iedereen van 
houdt.

RODE WIJNEN

WITTE WIJNEN

BUBBELS

HARTVERSTERKER

GESCHENK-
PAKKETTEN

7. 2016 Pico de Aneto Rosado Somontano Spanje
 Tempranillo met grenache. Mooi intens gekleurd met geuren van 

rijpe zoete vruchten doorweven met fijne kruidigheid. Sappige 
bouw met een mondstrelende afdronk. Een ‘echte’ rosé.

13. Burmester Tawny (rood)
14. Burmester White (wit)

ROSE WIJNEN PORTO


