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Bart Saeys – Krommestraat 2b - 9160 Lokeren
Tel: 0475/35 99 60 - bart.saeys@outlook.com

Champagne / Cava / Prosecco
Aantal Prijs per fles
Champagne –E. Legrand Brut

Prijs per 6

Totaal (incl. BTW)

€ 23,5

€ 141

€

€9

€ 54

Een tête de cuvée die er voor zorgt dat je je
hoofd erbij verliest door zijn uitzonderlijke
frisheid en z’n heel fijne belletjes. Champagne
brut met manueel geplukte druiven (80% pinot
noir & 20% chardonnay). Deze cuvée Réserve
wordt geregeld geciteerd in de vakpers.

Cava – Onada
Cava Onada is een blend van de traditionele
Cava druiven, namelijk Xarello, Perellada en
Macabeu. De wijn krijgt een tweede gisting op
fles, wat men de méthode traditionnelle
noemt. Dit is dezelfde methode die men
gebruikt voor de productie van champagne.

Geschenkverpakking

€3
Subtotaal: €

Wijn
Aantal Prijs per fles

Prijs per 6

Totaal (incl. BTW)

€7

€ 42

€

€ 9,5

€ 57

€

Frankrijk
Domaine du Bon Remède – Marzan – AOC Ventoux
Wit
Narcisse des Poètes
Witte wijn van Clairette 60% en Grenache Blanc
40% druiven. Neus van granny smith appel,
witte perzik, lentebloemen. Mooie fruitige
helderheid in de mond. De afdronk is zeer
gulzig en met altijd deze smakelijke intensiteit
van de witte vruchten. Aangenaam als aperitief,
met gebakken vis, verse kaas of asperges.

Rood
La Grange Delay
Grenache 70% Syrah 30% Letterlijk betekent
deze wijn de schuur van de familie Delay. De
familie Delay is 3de generatie wijnmakers aan
de voet van de Mont Ventoux. Deze rode wijn
van het zuiden heeft een diepe kleur, heldere
robijnrode reflecties en kruidige volle neus met
een achtergrond van rood steenfruit en pruim.
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Vieilles Vignes

€ 9,5

€ 57

€

€7

€ 42

€

€ 7,5

€ 45

€

€ 7,5

€ 45

€

€ 9,5

€ 57

€

€ 9,5

€ 57

€

Grenache 80% Syrah 20%
Letterlijk betekent deze wijn oude wijnstokken.
De wijngaard bevat dus wijnstokken meestal
ouder dan 25 jaar.
Deze wijn heeft een mooie neus van rood fruit
en is van in het begin heel mond vullend en
biedt duidelijke aroma's aan fijne, kruidige balsa

Rosé
Pensée Sauvage
Grenache 70% Syrah 20% Cinsault 10%.
Letterlijk betekent deze wijn wilde gedachten ...
De kleur is lichtroze en in de neus ruik je kleine
rode vruchten en citrusvruchten, vleugje snoep.
In de mond word je getrakteerd op frisheid en
sexy bloesem parfums.

Domaine de Ferrant – Esclottes – AOC Côtes de Duras
Wit
Sauvignon 100%
Witte wijn gemaakt van 100 % sauvignon
druiven.
De wijngaarden liggen op 60 km van Bordeaux
tegen het mooie stadje Duras.
Deze wijn heeft een briljante lichtgele kleur, een
zeer expressieve neus.

Rosé
Rosé
Druivenrassen: 50% Malbec en 50% Merlot
Bodem: Klei en kalksteen
In BIO-conversie vinificatie: Directe
koudpersen.en daarna rijping in thermogestuurde roestvrijstalen kuipen. In de mond
lichtheid, en een goede fruitigheid.

Rood
Empreinte (50% Merlot, 50% Cabernet Franc)
Empreinte betekent “voetafdruk”.
Prachtige granaatkleur voor deze mix van
Merlot en Cabernet franc, waarvan 70% in
Franse eikenhouten vaten is gerijpt. In de neus
geroosterde noten met aroma's van aardbei,
zwarte bes.

Aubert Vouvray
Wit
Vouvray Sec 2020
100 % Chenin blanc.
Traditionele vinificatie met
temperatuurscontrole tijdens de alcoholische
gisting. Complex en diep, deze droge Vouvray
gaat goed bij vis, schelpdieren en bij sterke
kazen of pittige gerechten.
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Domaine Maillard Grands Vins De Bourgondië
Wit
Chardonnay

€ 20,5

€ 123

€

€ 20,5

€ 123

€

€ 15

€ 90

€

Het wijnhuis is ontstaan in 1952 door Daniel
Maillard wiens familie al wijnmaker in
Bourgondië is, sinds 1766. Domaine Maillard
bezit nu meer dan 19 hectare en produceert
beroemde wijnen zoals Corton , Aloxe Corton ,
Pommard , Beaune , Ladoix , Chorey les Beaune
, Meursault , Volnay ...

Rood
Pinot NOIR
Het wijnhuis is ontstaan in 1952 door Daniel
Maillard wiens familie al wijnmaker in
Bourgondië is, sinds 1766. Zonen Pascal en
Alain zorgen voor de continuïteit zowel op het
veld als in de wijn kelder.

Domaine des Huards Loire biodynamische wijn
Rood
Envol ( 50% Gamay ; 50 % Pinot Noir)
Helder, Fris en fruitig op de neus. Een genot
voor het gehemelte. Aroma's van aalbes, kers,
citrus. Past bij gegrild vlees, rundvlees, wit vlees
en eventueel vis in. Kan ten allen tijden wat
frisser gedronken worden. Deze rode Loire wijn
kan ten allen tijden wat frisser gedronken
worden.
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Italië
Aantal

Prijs per fles

Prijs per 6

Totaal (incl. BTW)

€ 10

€ 60

€

Subtotaal:

€

€ 13,5

€ 81

€

€ 18

€ 108

€

€ 9,5

€ 57

Leone Conti – Faenza - Vini Biologici - Romagna
Wit
Duit – Trebbiano
Trebbiano 100%
Kleur: licht strogeel
Parfum: fris en aromatisch
Smaak: licht maar met een goede
consistentie Oogst: handmatig
medio september Rijping: 6
maanden: 70% in staal, 30%
barrique

Tenuta La Viola - Bertinoro - Romagna
Rood
Il Colombarone (100% Sangiovese)
Deze wijn vertegenwoordigt
perfect het domein Tenuta La
Viola. Deze cru van Sangiovese was
de eerste productie van het
landgoed in 1998, en het is de
ideale wijn om vrienden te laten
kennismaken met deze
druivensoort

Azienda Agricola Biagi – Colonnella – Abruzzo
Rood
Ipnosi – Montepulciano
d’Abruzzo
Druiven: 100% Montepulciano
Bodemtype: Klei, kalkhoudend
Locatie en ligging: Heuvel,150 m
zeeniveau met wijngaarden in het
zuiden, zuidoosten.

Wit
Pecorino
Druiven: 100% Pecorino
Hoogte: 150 meter boven
zeeniveau en op kleileisteen grond
De druiven worden geoogst in
kisten en gedurende 48 uur in de
celkoeling vervolgens zacht geperst

Totaalbedrag
(incl. 21%
BTW)
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€

Verhuur
Mobilobar

€ 100/dag

De mobilobar alsook te
toebehoren zijn enkel
voor verhuur
* zolang de voorraad strekt.
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