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

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 € 18,00 x …………… = € ……………

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

2. 2020 Mission Royale Cabernet Sauvignon - Syrah Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 21,00 x …………… = € ……………

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

3. 2019 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

4. 2018 Autocarro nr. 27 Portugal (Alentejo)
 per 3 flessen € 28,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 54,00 x …………… = € ……………

5. 2019 Sette Vigne Orion Wines Italië
 per 3 flessen € 33,00 x …………… = € ……………

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

6. 2019 Château Saint-André Corbin St-Georges-St-Emillion
 per 3 flessen € 48,00 x …………… = € ……………

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

Rosé wijnen
7. 2020 Jonquères d’Oriola - Rosé Gris Gris
 per 3 flessen € 25,00 x …………… = € ……………

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

8. 2020 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

Witte wijnen
9. 2020 Les Rochers Cathares Chardonnay Vin du Languedoc
 per 3 flessen € 18,00 x …………… = € ……………

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

10. 2020 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 per 3 flessen € 24,00 x …………… = € ……………

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

drukkerij Schoonaert

Bergenstraat 1 - 8972 Roesbrugge - Tel. 057 30 03 79 - info@drukkerijschoonaert.be

bv
bv

11. 2021 Pounamu Sauvignon Blanc Nieuw Zeeland
 per 3 flessen € 32,00 x …………… = € ……………

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

12. 2020 Tesselae Chardonnay Côtes Catalanes
 per 3 flessen € 30,00 x …………… = € ……………

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

13. 2019 Aldeneyck Pinot Blanc België
 per 3 flessen € 42,00 x …………… = € ……………

 per karton 6 fl. € 80,00 x …………… = € ……………

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

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

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

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

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

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

Olijfolie
17. Olijfolie Vale de Arca BIO
 Gourmet handpicked fles 50 cl € 10,00 x …………… = € ……………

 Cube Oil Bib 2 liter € 19,00 x …………… = € ……………

Geschenkpakket
18. Trio RAM Red, rosé, white
 2019 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika                        
 2020 RAM Rosé Syrah-Cinsault Vin du Languedoc                                
 2020 RAM White Chenin blend Stellenbosch Zuid-Afrika
     € 24,00 x …………… = € ……………

Totaal bedrag: € ……………………

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

Zomer 2021. De wereld likt zijn wonden … 
Corona, overstromingen en bosbranden hielden 
ons de afgelopen periode in hun greep, maar 
we blijven vooral hoopvol en positief naar de 
toekomst kijken!
Met onze jaarlijkse wijnactie willen we in 2021 
een steentje bijdragen tot het ondersteunen van 
een positieve sfeer! Dit jaar zijn we er vroeg bij 
want we rekenen op een heuse indian summer 
in het najaar zodat we nog kunnen genieten van 
de heerlijke roséwijnen. Is het toch wat frisser, 
dan is er voldoende keuze uit onze hartverwar-
mende rode wijnen. Kortom, we hebben weer 
voor elk wat wils, met dit jaar voor het eerst ook 
een witte Belgische topwijn op onze affiche: de 
Pinot Blanc van Aldeneyck. We zijn best wel 
trots op onze selectie. De nieuwkomers werden 
weer zorgvuldig geselecteerd en mogen er zijn: 
een fantastische rode Italiaanse blend: Sette 
Vigne en een heerlijke Franse rosé: Jonquères 
d’Oriola, le vin porte bonheur!

Laat het u smaken!



3. 2019 RAM Shiraz blend Stellenbosch Zuid-Afrika
 Een unieke blend van shiraz, mourvèdre, grenache en 

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

4. 2018 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. 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 flatteren-
de afdronk.

6. 2019 Château Saint-André Corbin
 St.-Georges-St.-Emillion
 Superieure St-Emilion uit het befaamde St-Georges district waar 

stevige wijnen geproduceerd worden. Een diep geconcentreerde 
rode wijn met aantrekkelijke geuren van kersen en donker fruit, 
cacao en zoethout met houttoetsen verweven. Vlezig in de nas-
maak met gebrande tonen in de afdronk. Serveren bij rood vlees 
en kruidige gerechten. Te bewaren tot 2027.

2. 2020 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.

12. 2020 Tesselae Chardonnay. Maison Lafage,
 Côtes Catalanes
 Een pure Chardonnay wijn van hoog gelegen wijngaarden te-

gen de Spaanse grens. Aantrekkelijk boeket van rijp witgeel 
fruit met citrus accenten verweven. Een volle en zachte nas-
maak in de mond. Geniet als aperowijn, serveer bij allerhande 
visgerechten, slaatjes, veggie gerechten..

RODE WIJNEN

9. 2020 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. 2020 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.

11. 2021 Pounamu Sauvignon Blanc  Marlborough 
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. 2020 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 fruitboe-
ketten en een tedere, frisse afdronk.

WITTE WIJNEN

7. 2020 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.

ROSE WIJNEN

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

streeks geïmporteerd vanuit de Bio-farm in Portugal.
 Prijs/kwaliteit uitstekend!  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 Mundus Vini 2021. Rijping van 18 maanden op fles.

BUBBELS

OLIJFOLIE

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

PORTO

13. 2019 Aldeneyck Pinot Blanc, Maaseik België
 Een werkelijk verfijnde Pinot blanc met sappige aroma’s, een 

vleugje mineraliteit en een lange crispy afdronk. Een Belgisch 
topproduct! De Maasvallei zorgt voor een eigen microklimaat met 
extra zon.


