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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.:  ……………………………………………………………………………………………………

 haalt wijn zelf af (kantooruren)  thuis bezorgen

Bestelt hierbij: prijs x aantal = bedrag

Rode wijnen
1. 2016 Les Rochers Cathares Merlot Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

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

2. 2017 Mission Royale Cabernet Sauvignon - Syrah Vin de pays d’Oc
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

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

3. 2017 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

4. 2016 Autocarro nr. 27 Portugal (Alentejo)
 per 3 flessen € 27,00 x …………… = € ……………

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

5. 2017 Tapiz Malbec Argentinië (Mendoza)
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

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

6. 2016 Château Peymouton St-Emilion Grand Cru
 per 3 flessen € 50,00 x …………… = € ……………

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

Rosé wijnen
7. 2018 Pico de Aneto Rosado Somontano Spanje
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

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

8. 2018 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

Witte wijnen
9. 2018 Les Rochers Cathares Chardonnay Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 20,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 38,00 x …………… = € ……………

10. 2018 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 46,00 x …………… = € ……………
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11. 2018 Wild Rock Sauvignon Blanc Nieuw-Zeeland
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

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

12. 2018 Domaine de Tholomies Chardonnay BIO
 per 3 flessen € 28,00 x …………… = € ……………

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

13. 2018 Grand Bateau Blanc (Château Beychevelle)
 per 3 flessen € 25,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 48,00 x …………… = € ……………

Porto
14. Burmester Tawny (rood)
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

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

15. Burmester White (wit)
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

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

Bubbels
16. Pere Ventura Cava Brut ‘Primer’ Spanje
 per fles € 11,00 x …………… = € ……………

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

17. Azienda Fidora Prosecco extra dry Italië 
 per fles € 12,00 x …………… = € ……………

 per karton 12 fl. € 135,00 x …………… = € ……………

Olijfolie
18. Olijfolie Vale de Arca BIO
 Gourmet handpicked fles 50 cl € 13,00 x …………… = € ……………

 Cube Oil Bib 2 liter € 17,00 x …………… = € ……………

Geschenkpakket
19. Trio RAM Red, rosé, white
 2017 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika                        
 2018 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc                                
 2018 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid-Afrika
     € 23,00 x …………… = € ……………

Totaal bedrag: € ……………………

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

Hier zijn we alweer met onze eindejaarsactie! 
Dit jaar hebben we enkele opvallende nieuwig-
heden die u zeker moet uitproberen:
Met Les Rochers Cathares hebben we in rood 
en wit voor nieuwe  huiswijnen gekozen. In de 
moderne keuken passen wijnen met een frisse 
toets. Les Rochers Cathares komt daar perfect 
aan tegemoet.
Het gamma RAM in rood, wit en rosé biedt 
uitstekende eigentijdse  blends, samengesteld 
door een ambitieuze jonge Belgische wijnboer 
die zijn druiven selecteert in Zuid-Afrika en 
Frankrijk.
Voor het eerst op onze flyer: BIO-olijfolie. Een 
trendy topproduct dat door onze leverancier 
toevallig werd ontdekt in Portugal. Zeker eens 
proberen!



3. 2017 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 Een unieke blend van shiraz, mourvèdre, grenache en 

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

4. 2016 Autocarro N°27 - Portugal
 Assemblage van cabernet sauvignon, aragonez en touriga
 nacional. Verfijnde rode wijn met expressief boeket van rood 

fruit en kersen, impressies van vanille en cacao. Elegante, frisse
 afdronk.

5. 2017 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. 2016 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.

 2016 is een topjaar voor de Bordeaux!

2. 2017 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. 2016 Les Rochers Cathares Merlot
 Vin du Languedoc
 Sappige merlot, rood fruit met aangename fraîcheur. Passende 

wijn in de moderne keuken.

12. 2018 Domaine de Tholomies Chardonnay BIO
 Schitterende wijn met charmant boeket van witgeel fruit met 

droge afdronk. Vanwege de biocultuur zijn de aroma’s en de 
smaak heel zuiver en verfijnd.

RODE WIJNEN

9. 2018 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.

10. 2018 RAM White Chenin blend Stellenbosch
 Zuid-Afrika
 Een intens gele kleur met aroma’s van fruitsalade, meloen, perzik 

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

17. Azienda Fidora Prosecco extra dry Italië
 Heel verfijnde mousserende wijn met aangenaam boeket van 

fris fruit en rijpe appel. Zacht van karakter met een toets zoet in 
de afdronk.

11. 2018 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.

8. 2018 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc
 De Master blender van RAM selecteerde zijn druiven in Frankrik 

om deze trendy rosé te componeren. Bleke kleur, open fruitboe-
ket en een tedere afdronk.

WITTE WIJNEN

7. 2018 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.

ROSE WIJNEN

18. Olijfolie
 De olijfolie van Val de Arca is een topproduct. Exclusief en recht-

streeks geïmporteerd vanuit de Bio-farm in Portugal.
 Prijs/kwaliteit een topproduct. In ons aanbod: 
 - Een fles gourmet extra virgin olijfolie van 50 cl. Olijven met de  

   hand geplukt. Fijne olijfolie voor koude bereidingen.
 - Een bag in box van 2 liter extra virgin olijfolie voor dagelijks    

   gebruik.

16. 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.

BUBBELS

OLIJFOLIE

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

PORTO

13. 2018 Grand Bateau Blanc (Château Beychevelle)
 Een pure sauvignon blanc waarvan een gedeelte houtlagering 

heeft ondergaan. Fris geurenpallet van wit fruit en jonge kruiden 
met een gedoseerde houttoets. Sappige afdronk waarbij een ge-
brand accentje de wijn aanvult.


