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L A A T  J E  V E R L E I D E N
D O O R  O N Z E  H E E R L I J K E

W I J N E N

Tijdens deze degustatie nemen we je mee op een wijnreis door Europa. Naast enkele
klassiekers, zijn er opnieuw een aantal nieuwe parels toegevoegd aan het
assortiment. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van een heerlijke gastronomische rosé
die zowel in de zomer als in de winter overtuigt. Daarnaast bieden we vanaf nu ook
enkele niet-alcoholische wijnen aan.

Geniet van deze gevarieerde degustatie!

levendig met fijne 
pareling

wit fruit, beetje brioche

droog, aangenaam fris en
fruitig

aperitief

xarel-lo, parellada, 
macabeo

Cava Peregrino de Sant
Joan  
brut
75 cl

bleke, strogele kleur, fijne
pareling

fijn boeket met
acaciabloesem
 
fruitige smaak (appel)
 
aperitief
 
glera

Prosecco D.O.C. Contarini
brut
Millesimato
75 cl

€ 9,29
incl. btw

€ 9,95
incl. btw



3 4

5 6

helder geel

expressief, florale en vegetale
toetsen die overgaan in
aroma’s van exotisch fruit

fris, rond en mooi evenwichtig,
expressieve finale met toetsen
van exotisch fruit

zeevruchten, rauwkost

nog 1 jaar

sauvignon blanc

Parlez-vous? Sauvignon
Blanc
Vin de France

lichtgoud
 
aromatisch, exotisch (lychee,
abrikoos)

vol, fruitig en rijp

voorgerechten, salades met
vis

jong op z’n best
 
chardonnay, viognier

Charles Montclair
Chardonnay-Viognier
I.G.P. Pays d’Oc

€ 5,89
incl. btw

€ 6,55
incl. btw

lichtgeel

floraal boeket met geuren van
balsem en tropisch fruit
(ananas)
 
fris, levendig en mineraal

aperitiefhapjes, (pasta met) vis,
schaal- en schelpdieren, wit
vlees

nog 2 à 3 jaar

pecorino

I.G.T. Terre di Chieti
Pecorino Sistina d'Abruzzo 
Codice Citra

lichtgeel

intense neus met getoaste
toetsen
 
soepel, fruitig (wit fruit) en
fris

asperges, salades

nog 1 à 2 jaar

pinot blanc

Domaine Schoepfer
Pinot Blanc 'Tradition'
A.O.P. Alsace

€ 7,29
incl. btw

€ 8,95
incl. btw



7 8

9 10

helder goud

fris en fruitig (citroen), florale
toets

smaakvol, beetje vettigheid,
ook heel fris en elegant

aperitief, vis, schaaldieren

nog 1 à 2 jaar

chardonnay

Mâcon Villages A.O.P.
Chardonnay
Eugène Blanc

levendig lichtgeel

verfijnd boeket met vanille,
geel en wit fruit, citrus, wat
kruiden van de houtrijping

krachtige aanzet met zeste
van citrusfruit, vol midden
met abrikoos, honing en
citroenmelisse, brede finale
met kruiden

vis, wit vlees, kreeft à
l’armoricaine

nog 2 à 3 jaar

sauvignon blanc, sauvignon
gris

Château de Lussac ‘Le
Blanc’ 2021
A.O.P. Bordeaux

€ 9,95
incl. btw

€ 16,89
incl. btw

intens roze

verfijnde neus met rood fruit
(granaatappel) en bloemen,
licht kruidige toets 

soepele aanzet, fris en
gebalanceerd midden met
toetsen van bloemen en fruit,
harmonieuze, frisse en
aangename finale

aperitief, barbecue, gevogelte,
dessert

jong op z’n best

cabernet franc

Parlez-vous? Cabernet
Franc Rosé
Vin de France

zalmroze

intense fruitaroma’s van kers
en aardbei, aangevuld met
de geur van petunia

evenwichtig, harmonieus en
lange finale

BBQ, aperitiefhapjes,
vegetarische gerechten

nog 1 à 2 jaar

montepulciano

Cerasuolo d’Abruzzo  
D.O.C. Sistina 
Codice Citra

€ 5,89
incl. btw

€ 7,29
incl. btw



11 12

13 14

zalmroze

fris, klein rood fruit (aalbes,
aardbei), witte peper, toets 
van garrigue

soepel, fris en gestructureerd

aperitiefhapjes, vegetarische
gerechten, gegrild gevogelte

nog 1 à 2 jaar

grenache gris, grenache noir,
carignan, cinsault

Domaine Le Champ des
Murailles
‘Camin Nostre’ rosé
A.O.P. Languedoc

robijnrood

expressief boeket met rood
fruit

harmonieus, mooi
gestructureerd

pittige kazen, gegrild vlees

nog 2 à 3 jaar

malbec

Parlez-vous? Malbec
Vin de France

€ 10,99
incl. btw

€ 5,89
incl. btw

intens rood

fruitig, kruidig (garrigue)

krachtig en fruitig

gebraad, stoofpotjes, pasta
met vlees

nog 1 à 2 jaar

cabernet sauvignon, syrah

Charles Montclair
Cabernet-Syrah
I.G.P. Pays d’Oc

intens rood

rijp rood fruit (framboos),
pruim, braambes, viooltjes

rijk, fruitig en harmonieus

pasta met vlees, rood vlees,
kaasschotel

nog 3 à 4

primitivo

Primitivo d'Abruzzo
D.O.C. Sistina
Codice Citra

€ 6,55
incl. btw

€ 7,29
incl. btw



15 16

17 18

intens rood

rood fruit, specerijen (vanille),
garrigue

zacht, rijpe tannines, lange
finale

rood vlees (lam), pasta met
vlees of groenten

nog 5 à 6 jaar

syrah, genache noir, carignan,
mourvèdre

Château Vaugelas
‘Cuvée Prestige’
A.O.P. Corbières

jonge, intense en inktzwarte
kleur

charmante neus van cassis,
rijp zwart fruit en peper

soepele aanzet, fris en stevig
middenstuk met voldoende
souplesse en diepgang,
levendige finale met nog
jonge tannines

rood vlees, stoofpotjes

nog 1 à 2 jaar

cabernet sauvignon,
cabernet franc, merlot

Château Balesté 2016
A.O.P. Buzet

€ 8,79
incl. btw

€ 9,89
incl. btw

dieprood

uitbundige neus met levendige
aroma’s van garrigue

zachte en complexe smaak,
perfect rijpe tannines,
zeldzame intensiteit

gegrilde gerechten, kazen,
cassoulet

nog 2 à 4 jaar

syrah, grenache

Château Mignan ‘Pech
Quisou’
A.O.P. Minervois

intens donkerrood

rijp rood en zwart fruit,
verfijnde toets van vers
hout, fijne specerijen
(zoethout, vanille, kaneel)

gul, rond, vlezig, charmant
en gestructureerd, van begin
tot eind heel veel fruit, rijpe
tannines en een likeurige
finale

wit vlees (kalf), rood vlees
(lam, rund, schaap), klein
wild, zachte of oude harde
kazen

nog 3 à 4 jaar

merlot, cabernet franc

Château de Lussac 2018
A.O.P. Lussac-Saint-Émilion

€ 10,89
incl. btw

€ 19,99
incl. btw



19 Freixenet 0,0 % vol
20 cl 20 21OEna0° White

25 cl

lichtgeel

citrus, exotisch fruit

fris en exotisch

aperitief, vis, grillades

jong op z’n best

sauvignon blanc

Bedankt om je wijnen bij ons te bestellen. Daarmee steun je kleine en grote projecten
voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Je zorgt er o.a. voor dat
we therapeutisch materiaal kunnen aankopen en onze therapeutische werking kunnen
verderzetten. Zo kunnen onze cliënten blijven revalideren.
Je steun is dus meer dan welkom!

Bestellen
Bestellen kan t.e.m. vrijdag 28 oktober 2022.

Afhalen
Je kan de bestelde wijnen afhalen op zondag 20 november 2022 van 9 tot 13 u.
in het dagcentrum van NAH Eindelijk, Klaverveld 1, 9255 Buggenhout.

Betalen
Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer BE60 2930 4302 1070 van
Blijdorp vzw, afdeling Eindelijk - Klaverveld 1 - 9255 Buggenhout
met vermelding van ‘wijnverkoop + je bestelnummer of naam’.

Vragen?
Aarzel niet om ons te contacteren op 052 47 46 14 of 
stuur een e-mail naar info@NAHeindelijk.be.

N A H  E I N D E L I J K  D A N K T
J U L L I E !

helder geel met
krachtige belletjes

floraal, exotisch, wit
fruit

rond, fruitig en fris

aperitief

moscatel

€ 3,15
incl. btw

€ 2,75
incl. btw

kersenrood

rood fruit (kers),
braambes

fruitig, subtiele
tannines

salades, pasta met
vlees

jong op z’n best

carignan

OEna0° Red
25 cl

€ 2,75
incl. btw

Ons vakmanschap drink je met verstand.

Alcoholvrij Alcoholvrij Alcoholvrij


