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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 kwaliteitswijnen 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 prosecco. Dit
alles naar ieders smaak en beurs.

Bij volledige uitverkoop van een successvolle wijn in de loop van de actie informeren
we u eerst hierover en zullen we u ook een waardig 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 psychosociale hulp aanbiedt
aan kansarmen en chronische zieken in Brussel en begeleidt met woongelegenheid,
alsook de thuislozenboerderij van KODIEL waar sociaal en psychisch kwetsbare
mensen betrokken worden bij de verzorging van hoevedieren.

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

Met vriendelijke groet,

Piet Roose 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

Onze selectie van wijnen

U vindt hier onze selectie van wijnen voor uw keuze. Uw wijnkeuze kan u direct en
eenvoudig via onze website bestellen, online betalen en laten leveren met de digitale
winkelwagen. Vergeet aub niet om ook bij on-line bestellingen de naam van uw
contactpersoon bij LCBM te vermelden in het formulier.

U kan natuurlijk ook uw bestelling gewoon doorgeven aan uw Lions Munt contact
zoals voorheen gebruikelijk. De betaling gebeurt dan later via uw contactpersoon.

Bestellingen zijn per doos van 6 flessen (behalve natuurlijk voor pakketten).
Wijnbestellingen « à la carte » zijn meer dan welkom, te bespreken via uw
contactpersoon. Alle wijnen kunnen ook in cadeauverpakkingen geleverd worden van
2 of 3 flessen met meerkost verpakking van €3,60 en € 4,25.

Uw gekochte wijnen worden gratis na afspraak op het opgegeven adres geleverd vanaf
bestellingen van 500€. Voor kleinere aankopen is een transportkost van 25€ per
levering toegepast. U kan natuurlijk ook uw wijnen afhalen bij uw Lions Munt
contactpersoon na onderlinge afspraak.

Klik hier aub voor de Lions Munt website van onze wijnactie.

Benefietverkoop ten voordele van de Sociale en Culturele Projecten van Lions Club
Brussel Munt Sociale Werken vzw. Vrijgesteld van BTW, artikel 44, §2, 11° van het BTW-
wetboek.

https://www.lcbm.be/wijnactie
https://www.debra-belgium.org/
https://www.lhiving.be/
https://kodiel.be/
https://www.lcbm.be/wijnactie/
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Spanje
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Cava Naveran
“Brut Nature”

Ref:
Priijs:

002401
12,99 €

Millésimé, DO Bio

Heerlijk verfijnd 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.

Drink : 2022-2023

Bubbels & Rosé

Prosecco
“Casa Bianca” Brut

Ref:
Priijs:

002402
12,99 €

Asolo DOC

De rijzende ster onder de mousserende
wijnen: deze frisse, fruitige prosecco heeft
kleine, fijne belletjes die in de mond zacht
bruisen. Verfijnde aroma’s van wit fruit en
citrusvruchten.

Schitterend aperitief, tevens lekker bij
lichte voorgerechtjes en slaatjes.

Drink : 2022-2023

Champagne Saint-
Germain-des-Crayes

Ref:
Priijs:

002403
28,99 €

« Blanc de Blancs » Brut

Verfijnde champagne met prachtige
terroirexpressie. 100% chardonnay, 36
maand ‘sur lattes’... een klassieker sinds
vele jaren van onze wijnactie.

Drink 2022-2024

Molino a Vento
"Nerello Rosato"

Ref:
Priijs:

002412
8,19 €

Sicilië, DOC, 2021

Prachtige lichte kleur tussen zalmroze en
‘gris’. Neus van bosaardbei, framboos met
een vleugje rijpe vijg. Rosé voor alle
zonnige en feestelijke gelegenheden.

Goede compagnon voor allerhande
slaatjes, witvlees en gevogelte.

Drink 2022-2023

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Molino Al Vento
“Chardonnay”

Ref:
Priijs:

002404
8,19 €

Molino Al Vento “Chardonnay”, Tenuta
Orestiadi, Sicilië

Een intense gouden kleur. In de neus is de
wijn zeer evenwichtig, met aroma’s van
honing, bloemen en wat fruit. Aangename
zuurtegraad zorgt voor een frisse,
uitgebalanceerde afdronk. Knappe
chardonnay voor dagelijks plezier.

Schitterend bij mediterrane gerechten!

Drink 2022-2023

Wit

Cheverny
Domaine Le Portail

Ref:
Priijs:

002405
10,99 €

Cheverny, Domaine Le Portail, Loire

Dit kleine wijngebied, amper 500 ha, ligt
net ten zuiden van de stad Blois. Hier
worden droge, frisse witte wijnen gemaakt
van hoofdzakelijk sauvignon blanc en een
beetje chardonnay.

Subliem aperitief, heerlijk bij schaaldieren
en geitenkaas. Een koopje!

Drink : 2022-2024

Chardonnay-Viognier
« Domaine des Aspes »

Ref:
Priijs:

002406
9,49 €

Languedoc - terroir Saint-Chinian

Rijke assemblage van chardonnay (60%)
en viognier (40%) uit Zuid-Frankrijk. De
wijngaard is geplant op leisteenterroir, en
vormen de laatste uitlopers van het Massif
Central. Vinificatie in inox-vaten (90%) en
eikenhouten barriques (10%).

Prachtige wijn voor onze Noordzee-
specialiteiten alle eer aan te doen! Tevens
aan te bevelen bij gevogelte.

Drink 2022-2024

Pinot Bianco
Abtei Muri-Gries

Ref:
Priijs:

002407
15,99 €

Pinot Bianco, Abtei Muri-Gries, Alto-Adige

Wijn maken kan moeilijk authentieker dan
in Muri-Gries; in het benedictijnenklooster,
gelegen net buiten de stad Bolzano,
bewerken de paters hun wijngaarden
volledig manueel.

Deze droge witte wijn van de pinot blanc
druif, kan perfect worden gedronken bij
fijne visgerechten en is tevens een ideaal
aperitief.

Drink 2022-2025

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Mirabelle du Château de la
Jaubertie, Bergerac

Ref:
Priijs:

002408
15,99 €

« Mirabelle » du Château de la Mirabelle,
Bergerac (Hugh Ryman - Dordogne - Bio)

Grote klassieker in onze actie die in het
verleden reeds veel succes kende. Droog,
vrij stevig in aanzet, met aardig wat fruit en
aangename zuren. Deze topcuvée werd
opgevoed in eikenhouten vaten. De druiven
worden ‘s nachts geoogst zodat ze koel
worden.

Grandioos bij Noordzee gastronomie en
wit vlees.
Drink 2022-2026

Wit

Château de Cérons
Graves

Ref:
Priijs:

002409
17,99 €

Château de Cérons - Graves - 2020
(Caroline Perromat. - Bordeaux)

Een ontdekking uit Bordeaux! Dit historisch
kasteel is gelegen in het zuidelijke stuk van
de Graves, net boven Sauternes. De druiven
zijn semillon, sauvignon blanc en een klein
beetje van de zeldzame sauvignon gris. In
eikenhouten vaten vergiste droge witte
bordeaux.
Grote wijn!

Drink : 2022-2026

Rully « En Varot »
Domaine Four-Bassot

Ref:
Priijs:

002411
21,99 €

Rully « En Varot » Vieilles Vignes,
Domaine Four-Bassot, Bourgogne

Deze wijn is afkomstig van 40 jaar oude
wijnstokken, die in een kalklaag op het
zuiden zijn gericht. Na het sorteren worden
te druiven voorzichtig geperst.
Fermentaties gebeuren in eikenhouten
vaten gedurende 12 maanden. Deze Rully
is een volle bourgogne wijn met een zachte
aanzet en aroma’s van witte bloemen en
geel vruchtvlees. Fris, gespannen en lange
afdronk.
Drink 2022-2026

Bourgogne “Authentique”
Domaine Vincent Royet

Ref:
Priijs:

002371
22,99 €

Bourgogne « Authentique », Domaine
Vincent Royet, Bourgogne

Rijke bourgogne van de chardonnay druif
uit de Cotes de Couchois. De handgeplukte
druiven werden vergist op kleine
eikenhouten vaten. De boterige en
mineralige aroma’s van deze klassieker,
gecombineerd met de verfijnde houttoets
zijn onweerstaanbaar.
Drink deze parel bij onze
Noordzeeklassiekers!

Drink 2022-2027

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Pouilly-Fumé
“Les Poëte”

Ref:
Priijs:

002410
25,99 €

Pouilly-Fumé “Les Poëte”, Domaine
Guillaume Sorbe, Loire

Pouilly-Fumé wordt gevinifieerd met 100%
sauvignon blanc druiven. De wijngaard is
1,3 ha kleine wijngaard is gelegen op
kalkondergrond en ligt in het hart van de
appellatie. Drink deze mineralige topper bij
het beste uit de zee...

Deze grote Loirewijn is tevens een perfecte
begeleider bij uw kaasschotel!

Drink 2022-2026

Wit

Ref:
Priijs:

Ref:
Priijs:

Ref:
Priijs:

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Molino a Vento
Tenuta Orestiadi

Ref:
Priijs:

002413
8,19 €

« Syrah », Tenuta Orestiadi, Sicilië

Robijnrode kleur met paarse tinten. Rijke
neus van viooltjes, zwarte bes, met tonen
van zoethout en zwarte peper. De smaak is
vol met harmonieuze tannines die goed
geïntegreerd zijn. De afdronk is
aangenaam kruidig.

Heerlijk bij allerhande pasta’s, gegrild
vlees.

Drink 2022-2024

Rood

Château Beaubois
« Elégance »

Ref:
Priijs:

002414
12,99 €

Côstières de Nîmes, Rhône (bio)

Biodynamisch domein uit het zuidelijke
puntje van de zuidelijke Rhône. Deze wijn is
een assemblage van 80% syrah en 20%
grenache. Aroma’s van rood fruit, kruiden
en in de mond zachte tannines.

Rijke wijn die schitterend is bij rood vlees
en wildgerechten.

Drink 2022-2026

« Gasperto »
Chianti Colli Senesi

Ref:
Priijs:

002415
12,99 €

« Gasperto », Chianti Colli Senesi, Toscane

Subtiele blend van Sangiovese uit het hart
van Toscane. Deze briljant robijnrode wijn
heeft aroma’s van intens fruit (braambes)
en een mooie florale toets. De smaak is fris
en kruidig met zachte tannines. Heerlijk bij
oude kazen, fijne vleeswaren en allerhande
pasta’s.

Drink 2022-2024

Barbera
« Monte delle Vigne »

Ref:
Priijs:

002416
13,99 €

Barbera « Monte delle Vigne », Colli di
Parma, Emilia-Romaga

Deze stoere rode wijn is afkomstig uit de
heuvels rond de stad Parma, gelegen in de
Po-vlakte. Naast de parmigiano kazen en
de gedroogde hammen, worden hier ook
topwijnen gemaakt. Aroma’s van cassis en
zwarte peper. Deze wijn is fantastisch bij
grillades en stoofpotjes.

Drink 2022-2025

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Château du Hureau
« Tuffe »

Ref:
Priijs:

002417
14,99 €

Château du Hureau « Tuffe », Saumur-
Champigny, Loire (bio)

De wijngaard van Saumur-Champigny is
gelegen op de linkeroever van de Loire. De
unieke druif cabernet franc gedijt hier
optimaal en geeft karakter wijnen die uniek
zijn in de wereld. De kelder van het kasteel
is in de tufsteen gegraven en dateert uit de
13e eeuw.
Grote wijn voor een goede prijs!

Drink 2022-2028

Rood

Château Hervé-Laroque,
Fronsac, Bordeaux

Ref:
Priijs:

002418
15,99 €

Château Hervé-Laroque, Fronsac,
Bordeaux

Onze huisklassieker sinds vele jaren!
Ongelofelijke prijs-kwaliteitsverhouding.
Deze fronsac moet niet onderdoen voor
menig goede pomerol qua stijl. Merlot
encabernet resulteren in een
geconcentreerde, mondvullend glas wijn.

Ideaal bij grillades, wildgerechten en
lamsvlees

Drink 2022-2026

Bodegas LAN « Reserva »
Rioja

Ref:
Priijs:

002419
15,99 €

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

Klassieke tempranillo uit de Rioja Alta. De
handgeplukte druiven komen hoofdzakelijk
uit de uniek “Vina Lanciano” wijngaard,
gelegen aan een meander van de rivier
Ebro. Na een houtrijping van twee jaar,
geeft deze wijn aroma’s vrij van zwart fruit,
tabak en sous-bois.
Heerlijke wijn bij lamsvlees, stoofpotjes en
vederwild.

Drink 2022-2026

Château du Prieuré des
Mourgues, Saint-Chinian

Ref:
Priijs:

002420
16,99 €

Grande Réserve du Château du Prieuré
des Mourgues, Saint-Chinian, Languedoc

De topwijn van Jérome Roger is een
assemblage van zijn oudste stokken.
Hoofdzakelijk syrah, aangevuld met
grenache en mourvèdre. Prachtige aroma’s
van cassis en braambes, kruidig en floraal.

Lamsbout en rood vlees zijn hierbij perfect!

Drink 2022-2027

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Pinot Nero, Abtei Muri-
Gries, Alto Adige

Ref:
Priijs:

002421
17,99 €

Pinot Nero, Abtei Muri-Gries, Alto Adige,
Italië

Prachtige pinot noir uit Noord-Italië; net
onder de Dolomieten (Bolzano). Aroma’s
van kers en klein rood fruit. Doet denken
aan een goede côte de beaune qua stijl,
fluwelen tannines en mooie zuurtjes geven
hier een evenwichtige, fijne wijn.

Ideaal bij gevogelte en klein wild.

Drink 2022-2026

Rood

Moulin-à-Vent
« Les Burdelines »

Ref:
Priijs:

002422
19,99 €

Moulin-à-Vent « Les Burdelines »,
Jean-Paul Dubost

Traditionele topwijn uit de noordelijke
Beaujolais. De druif is hier gamay,
aangeplant op de granieten ondergrond
van Moulin-à-Vent, één van de mooiste
terroirs voor elegante, doch intense gamay.

Drink deze klassieker bij gevogelte,
kalfsvlees en kruidige stoofpotjes.

Drink 2022-2030

Château La Rose Brisson,
Saint-Emilion Grand Cru

Ref:
Priijs:

002423
22,49 €

Château La Rose Brisson, Saint-Emilion
Grand Cru, Bordeaux

Schitterend domein van de familie
Galhaud. Een handvol hectares topterroir
temidden van een illustere premier grand
cru classé…. 85% merlot en 15% cabernet
sauvignon. Na 16 maanden kerlderrust in
de oudste kelder van Saint-Emilion, is deze
schoonheid gebottled zonder filtrage en
klaring. Grote wijn voor de grote
momenten.

Drink 2022-2030+

« Isoglio del Cinghiale »
Bibbona

Ref:
Priijs:

002424
27,99 €

« Isoglio del Cinghiale », Bibbona,
Ludovico Antinori, Toscane

Toscaanse cultwijn, gevinifieerd door
Ludovico Antinori. Syrah, merlot en
cabernet zijn de aangeplante druiven. Deze
terroirwijn vindt zijn oorsprong op de klei/
zandbodems vlakbij Bibbona.

Heerlijk bij rood vlees en groot wild.

Drink 2022-2030+

https://www.lcbm.be/wijnactie
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« Duluc » Branaire-Ducru
Saint-Julien, Bordeaux

Ref:
Priijs:

002425
31,99 €

« Duluc » de Branaire-Ducru, Saint-Julien,
Bordeaux

Dit is de tweede wijn van dit familiaal
gerunde topdomein, in het hart van de
Médoc gelegen. De wijngaard ligt vlakbij de
Gironde op de typische grind en kleibodem.
Cabernet, merlot en petit verdot zijn hier de
hoofdrolspelers. 12 maand houtrijping. Een
expressieve neus met aroma’s van rijp rood
fruit met een florale en lichte houttoets. Een
elegante structuur en soepel mond-gevoel.
Grote klassewijn met mooie toekomst.
Drink 2022-2030+

Rood

Barolo “Bergeisa”, Le
Strette, Piemonte

Ref:
Priijs:

002426
41,99 €

Barolo “Bergeisa”, Le Strette, Piemonte

Dit domein is voor onze actie geen onbe-
kende. Dit jaar presenteren we de topwijn
van dit unieke domein. 100% nebbiolo
druiven, 2 jaar vatrijping in barriques,
gevolgd door nog eens 2 jaar op Stockinger
foeders. Aroma’s van rozen en zwart fruit,
stevige rijpe tannines, ellenlange afdronk.
Mooie stukken gebraad met eekhoorntjes-
brood, rood vlees en truffel zijn de beste
vrienden met deze sublieme Barolo.

Drink 2022-2035+

Ref:
Priijs:

Ref:
Priijs:

https://www.lcbm.be/wijnactie
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Bedankt voor uw steun !
Samen kunnen we meer

https://www.facebook.com/lionsbrusselmunt
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