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Wijnactie
2021-2022

Bestelling te plaatsen via onze website www.lcbm.be/wijnactie of uw contactpersoon bij Lions Brussel Munt

Beste Lionsvrienden en wijnliefhebbers,

Naar jaarlijkse traditie stellen we u opnieuw een selectie kwaliteits-
wijnen voor die onze leden verkopen voor het goede doel.

U vindt in onze brochure niet minder dan 20 Franse, Italiaanse en
Spaanse wijnen, naast uw vertrouwde champagne, een exclusieve cava
en een originele rosé crémant. Dit alles naar ieders smaak en beurs.

Omwille van de schaarste die ook de wijnproductie treft, is het mogelijk
dat een bepaalde wijn uitgeput raakt in de loop van de actie : wij zullen
u dan een alternatief voorstellen.

De opbrengst van de wijnactie gaat volledig naar de sociale werken van
Lions Club Brussel Munt.

We ondersteunen in het bijzonder DEBRA BELGIUM VZW dat patiënten
met een zeldzame huidziekte (EB) bijstaat, en LHIVING VZW dat kans-
armen in Brussel opvangt en aan woongelegenheid helpt. Daarnaast
helpen we occasionele projecten.

Dit werkjaar konden wemede dankzij de opbrengst van de wijnactie een
belangrijke gift doen aan de slachtoffers van de watersnood in Wallonië
via de Lions club van Verviers.

Zoals vorig jaar hebben we opnieuw een eindejaarsactie met
kwaliteitsvolle ambachtelijke Belgische chocolade. Er zijn twee
mogelijkheden : een pakket van 45 € voor familie en werknemers
(fiscaal aanvaard) en een pakket van 20 € voor.alle chocoladeliefhebers,
familie, vrienden en medewerkers. Het eerste pakket is vooral bedoeld
als eindejaarsge-schenk voor bedrijven. Bestellen via onze leden of via

de website.
Omwille van de sanitaire situatie hebben we er voor gekozen geen
klassieke wijndegustatie met verkoop te organiseren. Daarom hebben
we een proefpakket van 6 flessen (telkens 1 fles uit de selectie)
samengesteld zodat u een aantal nieuwe ontdekkingen kan proeven
alvorens uw definitieve bestelling te plaatsen.

Namens onze club en de sociale werken, danken we u alvast voor uw
zeer welkome aankopen.

Met vriendelijke groet,

Patrick Demeestere Dirk De Greef & Peter Talpe
Voorzitter Voorzitters Wijncomité

En de leden :
Daniël BAUWENS, Hans BEGEER, Jean-Philippe BONTE, Bert CLAES,
Bernard DE CORT, Dirk DE GREEF, Johan DE KEERSMAEKER, Patrick
DEMEESTERE, Karel DE MULDER, Bob DE PAUW, Carl DE WEVER, Peter
EVENS, Peter FLAMAND, Marc GEKIERE, Guy GELDHOF, Ward LABEEUW,
Filip LENS, Stefaan MICHIELSEN, Patrick O, Emmanuel ONGHENA, Carl
OCKERMAN, Marc PEETERS, Alain REYMOND, Piet ROOSE, Robert
SEGHERS, Peter TALPE, Carl TOYE, Bart VAN CAUWENBERGE, Hans
VANDENDRIESSCHE, Jan VAN PAESSCHEN, Stijn VANSCHOUBROEK,
Ortwin VERSCHUERE, Antoine VIDTS

U mag uw keuze van wijnen maken en uw bestelling online plaatsen. Vergeet niet om op het einde van uw
bestelling de naam van uw contactpersoon bij LCBM te vermelden! De betaling wordt later gedaan via uw
contactpersoon. Bestellingen worden pas gevalideerd als ze betaald zijn.
Bestellingen worden gedaan per doos van 6 flessen, behalve natuurlijk voor proefpakketten.
Transportkosten per levering : 20€. Gratis levering vanaf 400€. U kan ze ook afhalen bij of afspreken met uw

https://www.lcbm.be/wijnactie


Onze selectie

Bubbels Rosé

Frankrijk & Spanje
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Bestelling te plaatsen via onze website www.lcbm.be/wijnactie of uw contactpersoon bij Lions Brussel Munt

Cava Naveran
“Brut Nature”

Ref:
Priijs:

21P1
12,00 €

Millésimé, DO Bio

Heerlijk verfijnde aperitief zonder
toegevoegde suiker (liqueur d’expedition),
aroma’s met impressies van appel, peer en
witte bloemen.
Strakke, evenwichtige bubbel afkomstig
van een familiaal domeintje in Catalonië.
Macabeo, parellada, xarello en 20%
chardonnay druiven vormen de
assemblage.

Biologische landbouw.

Bubbels & Rosé

Crémant de Bourgogne
“Brut Rosé”

Ref:
Priijs:

21P2
17,00 €

Crémant de Bourgogne AOC van André
Delorme

Deze uitzonderlijke Crémant is het
resultaat van een zachte persing van de
pinot noir druif. De terroirs liggen in en
rond Rully, in de Côte Chalonnaise. Fijne
pareling, zachte structuur en aroma’s van
rood fruit (aardbei).
Heerlijk origineel aperitief, tevens bij lichte
visgerechten aan te bevelen.

Drink : 2021-2023

Champagne
Lionel Adam

Ref:
Priijs:

21P3A
25,00 €

« Blanc de Blancs » Brut

Een blanc de blancs van hetzelfde huis als
onze klassieker Saint-Germain des Crayes.

Drink 2021-2023

« Miss », Côteaux d’Aix-
en-Provence

Ref:
Priijs:

21RE
12,50 €

« Miss », Côteaux d’Aix-en-Provence, La
Venise Provencale

Heerlijke rosé, mede-gevinifieerd door Luc
Baudet (Clos des Centenaires). Zalige
aroma’s van framboos en witte bloemen.
Soepele structuur en een fijne afdronk.
Door de langere rijping ‘sur lie’, heeft deze
rosé een fluwelen zachtheid.

Ideaal als aperitief, bij slaatjes, zomerse
pasta’s enzovoort.

Drink 2021-2023

https://www.lcbm.be/wijnactie


Onze selectie

Wit

Frankrijk, Italië,
Spanje
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Bestelling te plaatsen via onze website www.lcbm.be/wijnactie of uw contactpersoon bij Lions Brussel Munt

Oltre Passo
Falanghina Campania

Ref:
Priijs:

21W1
8,00 €

Beneventano IGT, Italië

Leuke passe-partout uit Campanië, van de
plaatselijke falanghina druif. Intense aroma
‘s van williamspeer en rijpe appel. Zachte
structuur en mooie elegante afdronk.

Ideale begeleider voor allerhande recepties
en feesten.

Drink 2021-2022

Wit

Duquesa di Valladolid

Ref:
Priijs:

21W2
9,60 €

« Duquesa di Valladolid », LAN, Verdejo,
Rueda

Intense witte droge wijn uit Rueda.
Kruidige aroma’s, hints van citrus,
lentebloesem en een mooie mineraliteit.
De afdronk is levendig en in balans.

Prachtig aperitief, of gecombineerd met
hapjes, schaaldieren, mediterrane pasta’s.

Drink : 2021-2023

Domaine Le Portail
Cheverny, Loire

Ref:
Priijs:

21W3
10,00 €

Damien Cadoux, Loire, 2019/2020

Heerlijke frisse witte wijn van sauvignon
blanc (80%) en chardonnay (20%). Doet
denken aan een goede Sancerre, maar dan
met ietwat meer structuur door de
chardonnay. Kleinschalig familiedomein
die reeds jaren een vaste waarde vormt in
onze kelder.

Klassieker bij onze Noordzeegastronomie!

Drink 2021-2023

Tenuta Orestiadi
« Cattaratto »

Ref:
Priijs:

21W4
11,00 €

Tenuta Orestiadi, Sicilia, DOC, 2020

Cattaratto is één van Sicilië’s plaatselijke
specialiteiten. Deze komt van het westelijk
deel van het eiland. Een neus van abrikoos
en perzik, volle geconcentreerde smaak.

Prachtige wijn voor bij mediterrane
gerechten en tevens aan te bevelen bij
aziatische keuken.

Drink 2021-2022

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Château Simon
Graves

Ref:
Priijs:

21W5
13,50 €

Château Simon, Graves, Bordeaux
(Pauline Dufour), CDC

Grote witte klassieker uit de streek van de
Graves: 50% sémillon en 50% sauvignon
Blanc druiven.
De wijngaarden zijn gelegen in Barsac/
Sauternes, maar dit is de droge witte wijn
van het huis. Vergelijk dit met de grote
wijnen van Pessac-Léognan qua stijl. Een
koopje!

Drink 2021-2026

Wit

Mirabelle du Château de la
Jaubertie, Bergerac

Ref:
Priijs:

21W6
14,50 €

Mirabelle du Château de la Jaubertie,
Bergerac, Dordogne, AOC, Bio, 2017/2018

De topwijn van Hugh Ryman, de eigenaar
van dit prachtige domein, gelegen in het
hart van de Dordogne. Vinificatie op
eikenhouten vaten, maar zonder de wijn
echt te ‘boiseren’. Deze wijn bestaat uit
sauvignon blanc (80%) en semillon (20%).
Deze topwijn past perfect bij onze
noordzeegastronomie en kan een vijftal
jaar kelderrust aan.

Drink : 2021-2025

Nas-Cetta del Comune di
Novello, Le Strette

Ref:
Priijs:

21W7
16,30 €

Nas-Cetta del Comune di Novello, Le
Strette, Langhe DOC, Barolo/Piemonte

Zeldzame specialiteit uit Barolo; de Nas-
Cëtta is een oude varieteit die onder het
elan van het domein « Le Strette » te
Novello/Barolo een nieuw leven is
begonnen.

Volle rijke witte wijn die goed past bij
stevige visbereidingen en wit vlees.

Drink 2021-2028

« Terroir de la Chapelle »
Chablis

Ref:
Priijs:

21W8
23,40 €

Chablis AOC, Patrick Piuze, (Bourgogne),
2019/2020

Artisanale top-Bourgogne, naar de hand
van grootmeester Patrick Piuze. Deze
mineralige chardonnay is van het topjaar
2019. Handgeplukt op terroir La Chapelle-
Vaupelteigne, tegenover de Fourchaume
heuvel. Groot bewaarpotentieel!

Sublieme witte wijn bij visgerechten en
kaas.

Drink 2021-2028

https://www.lcbm.be/wijnactie


Onze selectie

Rood

Frankrijk, Italië,
Spanje…
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« Oltre Passo »
Primitivo, Puglia

Ref:
Priijs:

21R01
8,30 €

Oltre Passo, Primitivo, Puglia IGT, 2019

Naar zwart fruit (cassis, braambes) en
garrigue-kruiden geurende rode wijn,
fluweelzachte tannines en een mooie,
aangename afdronk. De primitivo-druif is
de specialiteit van de ‘hiel van Italië ‘.

Prachtige passe-partout bij allerhande
grillades en pasta’s.

Drink 2021-2023

Rood

Château La Communion
Bordeaux Supérieur

Ref:
Priijs:

21R02
12,30 €

Château La Communion, Bordeaux
Supérieur, AOC, 100% merlot, 2019 CdC

Zachte merlot uit het achterland van
Pomerol. Dit is een gloednieuw domein van
Thomas Hervé, de wijnmaker die jullie
reeds vele jaren kennen van zijn ander
domein : Chateau Hervé-Laroque.
Handgeplukt, 12 maanden vatrijping en
niet gefilterd gebotteld. Aroma’s van rood
fruit en sous-bois.
Drink deze heerlijke Bordeaux bij
alllerhande grillades en gevogelte.

Drink 2021-2024

Chateau Simon
Graves

Ref:
Priijs:

21R03
13,00 €

Chateau Simon, Graves AOC, Bordeaux,
(Pauline Dufour), 2018/2019

Klassieke Bordeaux uit Barsac: 70 %
merlot, aangevuld met 30% cabernet
sauvignon. Prachtige aroma’s van rijp
zwart fruit, met een vleugje peper. Volle
smaak, en fluwelen tannines!

Heerlijk bij wit en rood vlees, of bij de
zondagse braadkip... Topjaar 2015!

Drink 2021-2024

Barbera d’Alba Superiore
‘Persole’, Le Strette

Ref:
Priijs:

21R04
15,30 €

Novello/Barolo, Piemonte (Savio Daniele),
2017

Diepgekleurde rode wijn met intense en
complexe geur van zwart fruit, cederhout
en viooltjes. 12 maand vatrijping in
Bordeaux vaatjes die voorheen werden
gebruikt voor de Barolo wijn.
Deze druiven zijn afkomstig van superoude
stokken (1947) op de terrroir van Bergera-
Pezzole: de Barolo! Grote wijn met enorm
potentieel.

Drink 2021-2026+

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Bestelling te plaatsen via onze website www.lcbm.be/wijnactie of uw contactpersoon bij Lions Brussel Munt

Message in a botttle
Tenuta Il Palagio

Ref:
Priijs:

21R05
15,90 €

Message in a botttle, Tenuta Il Palagio,
Toscane IGT, Bio, (Trudie en Sting), 2019

Deze wijn wordt gemaakt naar het
bekenste liedje van Sting, de eigenaar van
dit prachtige domein. Leuke blend van
sangiovese, merlot en syrah.

Drink deze bij grillades, wit vlees, gevogelte
en mediterrane pasta’s.

Drink 2021-2024+

Rood

Domaine Amirault
« Côte 50 », Bourgeuil

Ref:
Priijs:

21R06
16,00 €

Domaine Yannick Amirault, « Côte 50 »,
Bourgeuil AOC, Loire, Bio, 2020

Yannick is de ‘wijnpaus’ van deze kleine
appellatie, gelegen aan de rechteroever
van de Loire. Heerlijke 100% cabernet
franc; rood fruit, stevige maar rijpe
tannines, lange zachte afdronk. Deze rode
krachtpatser past goed bij wit vlees,
gevolgelte en lam. Voor zij die geduld
hebben: deze wijn oudert subliem en
wordt complexer met de jaren.

Drink 2021-2030

Bodegas LAN « Reserva »
Rioja

Ref:
Priijs:

21R07
16,30 €

Bodegas LAN « Reserva », Rioja 2015
(Marian Saseta Ortiz)

Lions-classic...Stoere tempranillo, mooie
vat- en flesrijping; super prijs-
kwaliteitsverhouding! Aroma’s van
gestoofd fruit, leder, truffel. Fluwelen
tannines. Deze Spaanse godendrank is een
must voor iedere wijnkelder.

Geniet van deze uitzonderlijke wijn met
geroosterd vlees, lam, hartige stoofpotjes.

Drink 2021-2029

Domaine Joguet « Les
Petites Roches », Chinon

Ref:
Priijs:

21R08
17,00 €

Domaine Charles Joguet « Les Petites
Roches », Chinon, Loire, Bio, 2018

Onze tweede cabernet franc van onze
wijnactie. Ditmaal van de historische
appellatie Chinon, aan de oevers van de
Vienne, een zijrivier van de Loire, gelegen.
De wijnen van Charles Joguet doen qua
stijl denken aan grote Saint-Emilion;
geconcentreerd maar met die unieke
verfijning en zijdezachte textuur. Ook deze
cabernet franc oudert prachtig.

Drink 2021-2030

https://www.lcbm.be/wijnactie
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« Cantina Dei »
Montepulciano

Ref:
Priijs:

21R9
22,80 €

Vino Nobile di Montepulciano DOCG, «
Cantina Dei », Toscane, 2017

Klassieke Sangiovese uit het hart van
Toscane. Dit historisch huis is reeds lange
tijd een van de beste referenties in deze
prachtige regio. Een houtrijping van 24
maanden geeft deze wijn zijn complexe
geuren van truffel en rijp rood fruit.

Prachtig bij rood vlees en wildgerechten.

Drink 2021-2030+

Rood

Château Grand Ormeau
Lalande-de-Pomerol

Ref:
Priijs:

21R10
23,30 €

Château Grand Ormeau, Lalande-de-
Pomerol, Bordeaux, AOC, 2017/2018

Dit historische kasteel is reeds meer als
twee eeuwen een vaste waarde in
Bordeaux. De 13 ha wijngaard is beplant
met merlot (64%), cabernet franc (18%) en
cabernet sauvignon (18%). Veroudering
gedurende 12 maanden op eikenhouten
vaten van de beste tonneliers. De
ondergrond is kiezelhoudend op een
onderlaag van ijzerhoudende klei, net zoals
in Pomerol.

Côte de Nuits-Villages
« Mosaic »

Ref:
Priijs:

21R11
23,90 €

Côte de Nuits-Villages « Mosaic »,
Domaine Daniel Rion, Bourgogne,
2017/2018

Verfijnde pinot noir uit de gemeente
Comblanchien, net ten zuiden van Nuits-
Saint-Georges. Dit domein is sinds 1955
één van de vaste waarden in de Côte de
Nuits. Deze authentieke Bourgogne is aan
te bevelen bij wild of bij een sappige
Bressekip. Een van de beste prijs-
kwaliteitswijnen in Bourgogne!

Drink 2021-2027

Château Peymartin
Saint-Julien

Ref:
Priijs:

21R12
27,70 €

Château Peymartin, (2e de Gloria), Saint-
Julien AOC, (Familie Martin), 2016

Mooi getypeerde Saint-Julien, van het
topterroir van Château Gloria. Prachtige
cabernet sauvignon/merlot asssemblage;
aroma’s van zwart fruit, cassis, bramen,
kruidnagel en cederhout.

Subliem bij gegrild vlees, stoofpotjes,
lamskroon...

Drink 2021-2030

https://www.lcbm.be/wijnactie


Proefpakket

We hebben een proefpakket van 6
flessen (telkens 1 fles uit de
selectie) samengesteld zodat u een
aantal nieuwe ontdekkingen kan
proeven alvorens uw definitieve
bestelling te plaatsen.

Proef

Proefpakket van 6 flessen

Ref:
Priijs:

21PP1
89,00 €

Dit proefpakket bevat de volgende wijnen :

Sprankelend
P1: Cava Naveran « Brut Nature » Millésimé (Bio)

Witte wijnen
W4: Tenuta Orestiadi Catarrato, Sicilia, DOC, 2020
W6: Mirabelle du Château de la Jaubertie, Bergerac, Dordogne, AOC, Bio, 2017/2018

Rode wijnen
R02: Château La Communion, Bordeaux Sup, AOC, 100% merlot, 2019
R06: Domaine Yannick Amirault, « Côte 50 », Bourgeuil AOC. Bio, 2020
R10: Château Grand Ormeau, Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, AOC, 2017/2018

Wijnactie
2021-2022



Kerstpakket

Chocolade

Een ideaal eindejaarsgeschenk
voor uw werknemers, collega’s,
vrienden en familie.
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Kerstpakket 1 LIONS BRUSSEL MUNT

Ref:
Priijs:

21KP1
45,00 €

• 1 zakje chocolade zeevruchten 250 gr
• 1 ballotin cappuccino truffles 200 gr
• 1 tube chocolade kogels assorti +/- 180 gr
• 1 tray chocolade kerststerretjes gemengd 150 gr
• 2 chocolade tabletten (melk – wit – fondant met noten, fruit … ) van elk 100 gr
• 1 Kerst mallow chocolade lolly
• 1 zakje rusty chocolade gereedschap assorti +/- 200 gr
• Zakje Mignonette kerstmotief Albert I 120 gr
• Pates de fruits

100 % ambachtelijke Belgische chocolade.

Stijlvol verpakt in een cellofaan en een over verpakking.

Chocolade

Kerstpakket 2 LIONS BRUSSEL MUNT

Ref:
Priijs:

21KP2
20,00 €

• 1 doos chocolade zeevruchten 250 gr
• 1 ballotin truffles 200 gr
• 1 tray chocolade kerststerretjes gemengd 150 gr
• 1 chocolade tablet 100 gr
• 3 chocoladebollen voor chocolademelk
• 1 ballotin pralines 200 gr
• Mignonette Albert I

100 % ambachtelijke Belgische chocolade.

Stijlvol verpakt in een geschenkzakje

https://www.lcbm.be/wijnactie


www.lcbm.be

Bedankt voor uw steun !
Samen kunnen we meer

https://www.facebook.com/lionsbrusselmunt

https://www.lcbm.be
https://www.facebook.com/lionsbrusselmunt
https://www.facebook.com/lionsbrusselmunt

