Wijnactie

In samenwerking met

1 FLES = €1 VOOR HADES
Beste leden en sympathisanten,
Zoals aangekondigd, organiseert Hades Kiewit BBC dit
jaar voor de eerste maal een wijnactie. De reden is
dubbel: enerzijds willen we de clubkas spijzen. Dit seizoen
vielen reeds de inkomsten weg van de familiedag,
Pukkelpop en de mosselslag, die in een gemiddeld jaar
samen €25.000 tot €30.000 opbrengen, op een jaarbudget
van ongeveer €100.000. Anderzijds willen we jullie de
mogelijkheid geven in deze moeilijke tijden thuis te
genieten van lekkere wijnen uit een aantal prestigieuze
wijnregio’s, zoals Bordeaux, Languedoc, Puglia, Rioja en de
Zuid-Afrikaanse Westkaap.
Voor deze actie hebben we de handen in elkaar
geslagen met een lokale wijnspecialist, New Cork City.
Voor elke fles die je via deze actie koopt, gaat er €1 naar
de clubkas, voor elk cadeaupakket tot zelfs €5.

Hoe werkt het?
In deze gids vind je de verschillende soorten wijnen en
cadeaupakketten terug. Via de link www.hadesbbc.be/
wijnactie kan je je bestelling plaatsen. Flessen zijn per 6 te
bestellen, cadeaupakketten per stuk. Prijzen zijn inclusief
BTW.
De bevestiging van je bestelling en je factuur krijg je
per email. Bestellen kan tot 1 december 2020. Enkel na
betaling (per overschrijving) wordt je bestelling verwerkt
en geleverd. Leveringen gebeuren centraal in de Sporthal
van Kiewit op vooraf bevestigde data in de week van 14
december. Meer informatie kan altijd opgevraagd worden
via wijnactie@hadesbbc.be.

Wij hopen natuurlijk dat jullie deze actie
massaal kenbaar maken bij vrienden,
familie, zakenrelaties, …
Alvast bedankt voor jullie steun in deze moeilijke tijden
en hou het veilig!
Het bestuur van Hades Kiewit BBC

DOMAINE LASSERRE
In het hart van de Languedoc, bevindt zich Domaine
Lasserre. Sinds 1898 bewerkt de familie de wijngaarden
met veel passie en enthousiasme. De wijngaarden worden
traditioneel en met veel respect voor de natuur
onderhouden. Het resultaat zijn eerlijke en pure wijnen.

€7,25

DOMAINE LASSERRE CÔTEAUX DE
BÉZIERS IGP CHARDONNAYVIOGNIER 2018

80% Chardonnay, 20% Viognier. Een intense en
expressieve wijn met aroma’s van witte bloemen. Een
ronde, romige smaak met plezierige zuren.

DOMAINE LASSERRE CÔTEAUX DE BÉZIERS
IGP MERLOT-GRENACHE-SYRAH 2018
Deze wijn is een prachtig samenspel van drie
verschillende druivenrassen. Elk van deze rassen
€7,25
heeft haar karakter en dat komt mooi tot uiting. De
Merlot geeft soepelheid en toegankelijkheid, terwijl
de Grenache de nodige fruittonen biedt. De krachtigste
van de drie, de Syrah, geeft deze wijn een extra bite en
de nodige kruidige nuances. Een sublieme wijn voor
een goede prijs.

CADEAUPAKKET ‘DOMAINE LASSERRE’
2 flessen (wit en rood) verpakt in een kartonnen
duopak.
€18,50

3 flessen (wit en 2 x rood) verpakt in
een kartonnen triopak.
€26,25

HEAVEN WESTERN CAPE
Op het zuidelijkste punt van Afrika, in de schaduw van
de Tafelberg, ligt Kaapstad, de toegangspoort tot het ZuidAfrikaanse wijngebied en een van de grootste
wijnhoofdsteden van de wereld. Met een gunstige
combinatie van klimaat en bodem bewerken meer dan
4000 boeren zo’n 108.000 hectare wijnland. Jaarlijks wordt
er meer dan 800 miljoen liter wijn geproduceerd.

€6,50

HEAVEN CHENIN BLANC 2019

Ooit geïmporteerd uit Frankrijk, heeft ZuidAfrika zich deze druif als de hare gemaakt. Dit is een
frisse en fruitige wijn met aangename zuren.
Verfrissend. Lekker bij wit vlees, vis en salades.

HEAVEN PINOTAGE 2019
Dit is een echte “Braai” wijn. Fruitig met €6,50
aroma’s van kers, aardbei en banaan. Prima
voor een barbecue/gegrild rood vlees en rijpe kazen.

CADEAUPAKKET ‘HEAVEN’
2 flessen (wit en rood) verpakt in een kartonnen
duopak.
€17,00

3 flessen (wit en 2 x rood) verpakt in
een kartonnen triopak.
€24,00

VEUVE DU VERNAY
Veuve du Vernay is een weerspiegeling van de Franse
levensstijl; geraffineerd, spontaan, romantisch, elegant
en chique. Veuve du Vernay presenteert een reeks
mousserende wijnen, geproduceerd in Bordeaux, het hart
van de Franse wijnbouw. Mousserende wijnen spelen een
belangrijke rol in de dagelijkse Franse levensstijl. Ze
worden gedronken als aperitief, bij de maaltijd, bij
feestelijke gelegenheden. Een wijn niet weg te denken uit
het Franse "Joie de vivre”.

€9,95

VEUVE DU VERNAY ICE WHITE

Een lichtgele mousserende wijn met groene tinten op
basis van Airen en Ugni Blanc druiven. Met royaal
schuim, fijne en talrijke bubbels. Fruitig, bloemig en
fris met aroma’s van citrusvruchten. Fijn bruisend
zonder overdaad. Een jonge zachte bubbel.

VEUVE DU VERNAY ICE WHITE ROSE
Mousserende wijn op basis van Cinsault,
€10,95
Grenache Noir en Syrah druiven. De neus heeft
fruitige geuren, met frambozenaroma’s.
Uitgebalanceerd en vlezig toont deze prachtige rosé
in de mond dezelfde fruitige smaken als in de neus.
Sommige zure tonen op de finish geven het een
aangename frisheid. Een echt verleidelijke wijn.

CADEAUPAKKET ‘VEUVE DU VERNAY’
2 flessen (Ice White en Ice White Rosé) verpakt in
een kartonnen duopak.
€25,00

3 flessen (2 x Ice White en 1 x Ice White
Rosé) verpakt in een kartonnen triopak.

€35,00

SAN MARZANO
In 1962 bundelden 19 wijnboeren uit San Marzano hun
krachten en richtten zo "Cantine San Marzano" op.
Tegenwoordig telt deze coöperatie meer dan 1200 telers
en maakt ze het gebruik van moderne en technologisch
geavanceerde installaties zonder afbreuk te doen aan de
zeer oude wijntraditie van Puglia. San Marzano ligt in
Puglia, in het hart van de veelgeprezen DOC "Primitivo di
Manduria”, tussen de Ionische en de Adriatische Zee. De
provincies Taranto en Brindisi bieden een landschap waar
wijngaarden en olijfbomen zij aan zij groeien op een rode
ondergrond. Deze bodem en de Middellandse Zee terroir
spelen een essentiële rol in de productie van
hoogwaardige wijnen. Het klimaat is extreem, met
moeilijke omstandigheden: droogte, vorst, Sirocco wind.

TALO VERDECA 2019
100% Verdeca. Strogele kleur met gouden
tinten. De neus onthult verrassende aroma's van
witte bloemen en vanille. Fris en mineraal in de
mond met een aangename persistentie. Alcoholische
gisting in Frans eiken vaten. Ook de rijping gebeurt
in Frans eiken vaten gedurende 3 maanden. Lekker
met zeevruchten, schelpdieren en gekookte vis met
lichte sauzen.

€9,95

TALO CHARDONNAY 2019
€10,95

100% Chardonnay. Aroma’s van witte bloemen en
tropisch fruit met tonen van vanille. In de mond
elegant, fris en mineraal. De gisting vindt plaats in
roestvrijstalen tanks gedurende 13-15 dagen bij 15°C.
Rijping in Franse eikenhouten vaten gedurende 4
maanden. Lekker bij pasta’s met vis en voorgerechten.
Uitstekend bij kaas.

GRAN TRIO ROSSO 2019

€8,95

40% Primitivo, 30% Malvasia Nera en 30%
Negroamaro. In de neus aroma's van rijpe kersen en
pruimen, chocolade en specerijen. De aanzet is vol en
rijk, gevolgd door een sappige, zachte en lange
afdronk. De wijn rijpt gedurende 4 maanden in
barriques van Frans eikenhout. Past goed bij rood
vlees, gegrilde vleesgerechten en rijpe kazen.

€19,95

VINO ROSSO D’ITALIA COLLEZIONE
CINQUANTA+4 2016

Primitivo en Negroamaro. De neus geurt intens en
complex naar pruimen, rode jam en specerijen
zoals vanille. De wijn is intens in de aanzet, rijk en zacht
met een lange afdronk. Gisting in roestvrijstalen vaten
met tot slot rijping in vaten van Frans eiken gedurende
12 maanden. Deze wijn past goed bij rijke

voorgerechten, rood vlees en wild. Award winning 🤩

SALENTO IGP LIB OLL VINO SPUMANTE
EXTRA DRY
80% Chardonnay, 10% Bombino, 10% Minutolo.
Strogeel met groene reflecties. Intens,
aangenaam en absoluut fruitig van witte perzik
en rijk aan bloemige tonen van pittige salie. Fris en
levendig, rond en goed gebalanceerd met een
aanzienlijke persoonlijkheid. Het perfecte aperitief.
Een absolute bestseller.

€11,95

SALENTO IGP LIB OLL VINO SPUMANTE
EXTRA DRY ROSE
Combinatie van inheemse rode druiven. In €11,95
het glas een heldere zalm rosé kleur met in
de neus intense aroma’s van bloesem,
pompelmoes en rijpe appels. De wijn geeft een
volle verfrissende “crispy bite” die een minerale
afdronk achterlaat. Perfect als aperitief en bij
voorgerechten met vis.

CADEAUPAKKET ‘SAN MARZANO’
2 flessen (Talo Verdeca en Gran Trio Rosso) verpakt
in een kartonnen duopak.
€23,00

3 fl e s s e n ( Ta l o V e r d e c a , Ta l o
Chardonnay en Gran Trio Rosso) verpakt
in een kartonnen triopak.
€34,00

FINCA EGOMEI
In 1856 werd Bodegas Camilo Castilla opgericht in
Corella, Navarra DO. Het domein is al generaties lang in
deze familie, die de tradities van het wijnmaken
combineert met de modernste technologieën. In 2006
nam Bodegas Camilo Castilla dit Rioja domein over. Finca
Egomei is 100 ha groot, waarvan 35 ha staan aangeplant
met oude stokken Tempranillo en Graciano.

RIOJA DOC CARPESS CRIANZA 2016
€10,95

100% Tempranillo. Aroma's van wild fruit (zwart
en rood), pittige tonen vanille en kaneel. In de
mond krachtig en smakelijk. Een wijn met volwassen
tannines en een lange afdronk. Rijpt 12 maanden op
Franse (70%) en Amerikaanse (30%) houten vaten.
Lekker bij octopus met salade, carpaccio,
stoofschotels, gegrild vlees of kip, tonijn of pasta met
gehaktballen.

RIOJA DOC TINTO 2016
85 % Tempranillo and 15% Graciano. Een wijn
€17,50
met een mineraal aroma met tinten zwart fruit en
zoete tonen. In de mond lekkere, rijpe en ronde
tannines. Goede balans tussen fruit en Franse eik. Rijpt
14 maanden op Franse eikenhouten vaten. Lekker bij
alle soorten geroosterd rood vlees, wild, Spaanse rijst
(paella), Iberico-ham en brood met tomaat en olijfolie.

CADEAUPAKKET ‘FINCA EGOMEI’
2 flessen (1 van elk) verpakt in een kartonnen
duopak.
€32,50

3 flessen (Carpess Crianza) verpakt in
een kartonnen triopak.
€37,00

DELBEAUX
Languedoc-Roussillon produceert 80% van de 'vins de
pays' van Frankrijk. Dit is een reactie op de huidige markt
waar veel vraag is naar fruitige, soepele en toegankelijke
wijnen. Deze uitdaging volbrengt Delbeaux met succes:
door gebruik van geavanceerde technologie kunnen zij het
beste uit deze rijke gronden te halen. De makers worden
gedreven door dezelfde passie: wijnen produceren die
zorgen voor plezier, sociale ontmoetingen en gezelligheid.

€8,95

PAYS D’OC IGP PREMIUM
VIOGNIER 2019

100% Viognier. De neus geurt naar zachte,
bloemige aroma's. De aanzet is rijk en zuiver,
gevolgd door een verfrissende en fruitige afdronk.
Heerlijk als aperitief, maar ook ideale match met
asperges, gegrilde vissoorten en goedgevulde
salades.

PAYS D’OC IGP RESERVE MERLOTCABERNET 2018
Merlot
kersen en
finesse en
Past goed
groenten.

€8,95

en Cabernet. De neus geurt naar
zwarte bessen. De smaak is zacht, vol
soepel. Een echt plezier om te drinken.
bij pasta, gegrild gevogelte en gewokte

CADEAUPAKKET ‘DELBEAUX’
2 flessen (wit en rood) verpakt in een kartonnen
duopak.
€22,00

3 flessen (wit en 2 x rood) verpakt in
een kartonnen triopak.
€31,00

CADEAUPAKKET ‘TAPAS’
Bevat 3 flessen wijn van Bodegas Piqueras (Castilla-LaMancha, SP), opgericht in 1915 door de familie Piqueras.
Oenoloog Juan Pablo en zijn broer Angel kozen voor
biologische druiventeelt en maken sindsdien de ideale
tapaswijnen:
El Picoteo Tinto: 70% Monastrell, 30% Syrah. Fruitige
aroma’s, sappige doch fluwelen tannines, zachte fruitige
afdronk.
El Picoteo Rasado: 100% Syrah. Vrije lichte rosé kleur.
Mooi evenwicht tussen body en aciditeit. Lekker veel rijp
fruit.
El Picoteo Blanco: 50% Verdejo, 50% Sauvignon. Frisse
geelgroene kleur, intense aroma’s van citrus, limoen en
tropische vruchten. Indrukwekkende afdronk.
En verder ook nog in het pakket: olijfolie, fuet (droge
Spaanse worst), en Torrechips. Dit alles gepresenteerd in
een wilgenmand.*

€ 49,95

CADEAUPAKKET ‘LA BELLA ITALIA’
Bevat 2 Italiaanse pareltjes:
Fattoria San Francesco Settemari 2017: 50% Greco
Bianco, 50% Chardonnay. Strogele kleur met lichte groene
toetsen. Complexe florale aroma’s, lichte impressies van
a b r i ko o s e n exo t i s c h e v r u c h t e n . We e l d e r i g e
mondstructuur. Aangename fruitige wijn. Deze wijn werd
door Robert Parker beloond met een score van 87 punten.
Lekker bij hors d’oeuvres alsook visgerechten en
zeevruchtenschotels.
Marinotti 2017: 100% Negroamaro. Dieprode purperen
kleur met violet indrukken. Intense aroma’s van wilde
bosvruchten en kruiden. Weelderige mondstructuur. Mooi
evenwicht met een aangename fruitige afdronk. Ideaal bij
vleesgerechten, rijpe kazen, zuiderse gerechten en
varkens- en kalfsvlees.
En verder ook nog in het pakket: olijfolie en Bruschetta.
Dit alles gepresenteerd in een houten kistje.*
€ 39,95

CADEAUPAKKET ‘GOUDEN BUBBELS’
Bevat 1 fles Spumante Liboll Extra Dry of Extra Dry Rosé.
Omschrijvingen vind je elders in dit document. Deze
Spumante is een absolute bestseller en doet het prima als
eindejaarskadootje. Mooi gepresenteerd in een ijsemmer
en geflankeerd door een pak organische Slow Dried
Sicilian Spaghetti en Bruschetta.*

€ 29,95

* afbeelding kan licht afwijken van werkelijke inhoud o.b.v.
beschikbaarheid. De waarde van het pakket zal echter steeds gelijk
blijven.

