
Beste,

Iedereen ontkurkt wel eens een flesje porto, 
cava en/of wijn. In navolging van onze wijnproef-
avond vragen wij om een kleine of iets grotere bestelling 
te plaatsen om onze uitgebreide werking te ondersteunen.

Je kan je bestelling geven aan de trainer of verantwoordelij-
ke of te mailen naar voorzitter@roepovo.be of op te sturen 
naar Roepovo, p.a. Martin Schoonaert, Bergenstraat 1 - 
8972 Roesbrugge.
Van harte dank en santé!

Afgeven aan trainer of verantwoordelijke
of mailen naar voorzitter@roepovo.be
of opsturen naar Martin Schoonaert,
 Bergenstraat 1, 8972 Roesbrugge

Naam: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

Tel.:  ……………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………

Bestelt hierbij: prijs x aantal flessen = bedrag

1. COLOMBARD/CHARDONNAY 2014 “MARCEL SYBEAU”

   € 5,05 x …………… = € ……………

2. DOMAINE LALAURIE - T-WINES 2014 - Pays d’Oc

   € 6,45 x …………… = € ……………

3. JOSE GALO - VERDEJO 2014 - Spanje Rueda D.O.

   € 8,10 x …………… = € ……………

4. RONSARD BLANCO 2014 - Penedès DO - Spanje

   € 8,40 x …………… = € ……………

5. DOM. JACKY MARTEAU 2014 - Touraine Sauvignon AOP

   € 8,70 x …………… = € ……………

6. VILA CLOSA GARNACHA BLANCA 2014 - Terra Alta - Spanje

   € 8,80 x …………… = € ……………

7. DOMAINE BOTT-GEYL - METISS 2013 - Gentil d’Alsace AOP

   € 10,10 x …………… = € ……………

8. CH. LES FONTENELLES ROSE 2013 - Bergerac AOP

   € 6,65 x …………… = € ……………

9. CUVEE SAINT-ANTOINE 2013 - Côtes du Rhône AOP

   € 6,50 x …………… = € ……………

10. CH. LA GRAND CROIX 2014 - Bordeaux AOP

   € 6,40 x …………… = € ……………

11. CH. LE CLAIRIOT 2011 - Bordeaux AOP

   € 7,10 x …………… = € ……………

12. CH. MOULIN HAUT VILLARS 2013 - Fronsac AOP

   € 10,90 x …………… = € ……………

13. CHATEAU BEAUSEJOUR HOSTENS 2011 - Haut-Médoc AOP

   € 11,10 x …………… = € ……………

14. LES PROMESSES DE ROCHER CORBIN 2010

   € 13,10 x …………… = € ……………

15. RESERVE GRAND VENEUR 2014 - Côtes du Rhône AOP

   € 9,10 x …………… = € ……………

16. CHATEAU DE COINTES 2014 - Malepère AOP

   € 7,30 x …………… = € ……………

17. CASABIANCA 2013 - Montepulciano d’Abruzzo DOC

   € 9,80 x …………… = € ……………

18. PUERTA DE LA MAJESTAD “Roble” 2012 - Toro DO - Spanje

   € 8,75 x …………… = € ……………

19. CAVA PUPITRE BRUT

   € 8,60 x …………… = € ……………

20. PORTO DON DIOGO 19° RUBY (rood) + 3 jaar

   € 8,85 x …………… = € ……………

21. PORTO DON DIOGO 19° WHITE (wit) + 3 jaar

   € 8,85 x …………… = € ……………

Totaal bedrag: € ……………………

BESTELFORMULIER

APERITIEVEN
19. CAVA PUPITRE BRUT
 Proefavond 2014
 Goud in Proefschrift 2008 - Laureaat 300 beste wijnen
 Heerlijk Spaans alternatief voor Champagne. De gouden medaille in de categorie 

‘mousserend tot € 30,00’ van het Nederlandse “Proefschrift” spreekt boekdelen. 
Fris aperitief, maar Cava kan ook een hele maaltijd begeleiden. Binnen het jaar te 
drinken.

20. PORTO DON DIOGO 19° RUBY (rood) + 3 jaar
 Proefavond 2008
 Bekend als aperitief vóór een lichte maaltijd of als dessertwijn en klassiek als be-

geleider van meloen al dan niet met rauwe ham. Heerlijk bij blauwe kaas, oude 

Hollandse of Gruyère. Ook eens te proberen bij hoofdgerechten als eend 
met perzik of sinaasappel. Rode porto is één van de weinige dranken die 
stand houden bij chocolade. Bewaart 6 jaar.

21. PORTO DON DIOGO 19° WHITE (wit) + 3 jaar
 Proefavond 2008
 Witte porto komt best tot zijn recht bij een koele schenktemperatuur van 

10°. Serveer je een lichte maaltijd dan kan hij die voorafgaan als aperitief. 
Na de maaltijd fungeert hij als digestief. Bewaart 6 jaar. Gekoeld schenken.

BESTELBON
WIJN & APERITIEF

2015-2016



1. COLOMBARD/CHARDONNAY 2014 “MARCEL SYBEAU”
 IGP Côtes de Gascogne
 Fles met handige draaistop. Frisse witte wijn, fruitig, tegelijk weelderig en 

pittig. Pure lichtvoetige charme als aperitief of bij diverse koude schotels, 
visgerechten, risotto en pizza. Hij bewaart nog een goed jaar.

2. DOMAINE LALAURIE - T-WINES 2014 - Pays d’Oc
 Proefavond 2015
 Lichtgele kleur met mooie schittering, in de neus citrus en lychees, fris en 

zacht in de mond. Lekker bij kabeljauw in botersaus, scampipannetje, kaas-
kroket, zalm met mousseline, warme zeevruchten. Hij schittert evenzeer als 
aperitief. Bewaart nog 2 jaar.

3. JOSE GALO - VERDEJO 2014 - Spanje Rueda D.O.
 Proefavond 2008
 Dat het familiebedrijf Bodega Rueda Perez tot de beste producenten uit het 

Spaanse Rueda behoort, wordt regelmatig bevestigd in blinde proeverijen. 
Hij valt erg in de smaak van het panel van de 300 beste wijnen. Frisse en 
aromatische wijn met complexiteit en fruitige charme, fijne afdronk met dat 
typische elegante bittertje. Lekker als aperitief met tapas, bij koude schotels 
en slaatjes, gebakken vis, risotto ... Bewaart nog 3 jaar.

4. RONSARD BLANCO 2014 - Penedès DO - Spanje
 Macabeu/Xarel-Lo en Parellada - Proefavond 2015
 Biowijn met mooie geel-groen kleur. In de neus veel appel en peer en in de 

mond opnieuw het intense fruit maar met een aangename frisheid. De wijn 
werd 7 maanden opgevoed op gebruikte Franse eiken vaten. Deze jonge wijn 
kan nog een 3-tal jaren bewaren. Lekker als aperitief, bij tapa’s maar ook bij 
zuiderse visgerechten.

5. DOM. JACKY MARTEAU 2014 - Touraine Sauvignon AOP
 Proefavond 2011
 Een verrassend lekkere Sauvignon uit de Loire die stand houdt naast zijn 

grote broer Sancerre. Briljant strogeel. Een feest van fruitige aroma’s in de 
neus, citrus versterkt met pittige exotische tonen. In de mond tegelijk intens, 
fijn en elegant. Kruidig in de finale met een frisse, goede lengte. Hij bewaart 
2-3 jaar. Millesime 2014 is buitengewoon lekker.

6. VILA CLOSA GARNACHA BLANCA 2014 - Terra Alta - Spanje
 Proefavond 2015
 Deze lichtgouden wijn met een groene schijn is gemaakt van de Garnacha 

Blanca. Het is een assemblage van jonge en oude wijnranken waarbij men 
deze laatste later plukt. Na de vinifikatie worden deze 2 wijnen gemengd om 
gedurende 3 maanden “sobre lias” (op droesem) te rijpen. Daardoor bekomt 
men een heel evenwichtige wijn, die vol van smaak is, met lichte zuurtjes en 
aroma’s van balsamico, steenvruchten en witte bloemen. Lekker bij visge-
rechten en wit vlees. Bewaart nog 3 à 4 jaar.

7. DOMAINE BOTT-GEYL - METISS 2013 - Gentil d’Alsace AOP  
Biodynamisch - Proefavond 2014

 Jean-Christophe Bott is een één van de beste wijnmakers uit zijn genera-
tie. De Gentil d’Alsace is een levendige assemblage van Muscat, Riesling, 
Pinot Blanc en Pinot Gris. In de neus zorgt de muscat voor veel en uitbundig 
krokant fruit. In de mond daarna de frisse en droge zuren van de riesling. 

WITTE & ROSE WIJNEN

RODE WIJNEN

Verrassend aangenaam als aperitief maar doet het ook goed bij een quiche, 
charcuterie of lichte visgerechten. Bewaart 5 à 7 jaar. Biodynamisch.

8. CH. LES FONTENELLES ROSE 2013 - Bergerac AOP
 Proefavond 2013
 Deze prille rosé werd geboren als “saignée”, uit de kuipen voor rode wijn 

op basis van Merlot, Cabernet Franc, en Cabernet Sauvignon. De most trok 
maar één enkele lange nacht kleur uit het contact met de druivenschillen, 
waarna er een deel afgetapt werd om zijn eigen leven te gaan leiden als 
rosé. Die methode vrijwaart zowel de delicate fruitaroma’s als de bekoor-
lijke kleur. Aantrekkelijke neus van vers fruit, type rode bessen, framboos, 
cassis. Zomerwijn bij uitstek, een geneugte onder uw parasol, de ideale 
gezel bij uw zuiders gekruide ratatouille, bij uw barbecue of gewoon bij uw 
boterham met kaas of fijne vleeswaren …

9. CUVEE SAINT-ANTOINE 2013 - Côtes du Rhône AOP 
 Proefavond 2000
 Deze kruidig-fruitige wijn kan zo uit uw kelder op tafel. Hij viert hoogtij rond 

barbecue, verrassingsbrood en zuiderse gerechten of zo maar ... Op jonge 
leeftijd kan deze wijn reeds bezinksel vormen in de flessenhals, omdat de 
fles ondersteboven in onze kelders rust. Gewoon een teken dat hij nauwe-
lijks gefilterd werd om alle fijne smaakelementen maximaal te behouden. 
Bewaart nog 2-3 jaar.

10. CH. LA GRAND CROIX 2014 - Bordeaux AOP
 Proefavond 2004
 Het kasteel herbergt 19 ha wijngaarden waarvan er 13 ha beplant met de 

klassieke rode druivenrassen: 59% merlot, 32% cabernet sauvignon et 9% 
cabernet franc. Deze soorten vullen elkaar mooi aan, wat tot complexiteit 
leidt. Hij zal u meteen bekoren met zijn expressieve tinten van rode bes 
en cassis, al zal hij nog verder rijpen in de fles. Perfect als huiswijn bij uw 
zondagse vleeskeuken of bij een kaasplank. Ideale schenktemperatuur: 16° 
tot 18* (ouderwetse kamertemperatuur). Hij bewaart een goede 4 jaar.

11. CH. LE CLAIRIOT 2011 - Bordeaux AOP
 Proefavond 2008
 Bordeaux met een rijk palmares. Getooid met een heldere dieprode kleur 

met paarse schijn. Zijn neus ademt fijne, elegante aroma’s van rijp en fris 
rood fruit. In de mond toont hij zich sappig en geschraagd door presente 
maar fluweelzachte tannines. Hij eindigt in een heerlijke afdronk met fruiti-
ge boventoon. Hij bewaart 4 jaar.

12. CH. MOULIN HAUT VILLARS 2013 - Fronsac AOP
 Proefavond 2012
 Thierry Gaudrie wordt zeer gerespecteerd door zijn collega-wijnbouwers. In 

Fronsac, naast Pomerol en Saint-Emilion, maakt hij moderne bordeauxwij-
nen die ook ik de internationale pers veel aanhang hebben. Merlot is de 
belangrijkste druif, aangevuld met wat Cabernet Sauvignon en Cabernet 
Franc. Het resultaat is een dieprode wijn met veel fruit en soepele, sma-
kelijke tannines. Nu al toegankelijk maar hij kan gerust nog een 5-tal jaren 
kelder aan. Uitstekend bij zowel rood als wit vlees.

13. CHATEAU BEAUSEJOUR HOSTENS 2011 - Haut-Médoc AOP
 Proefavond 2014
 Assemblage van Merlot en Cabernet Sauvignon. Intense rode kleur, rijp 

rood fruit en wat koffie in de neus. Mooi volume in de mond met opnieuw 
veel rijp en fris fruit. Deze cabernet-getypeerde wijn kan zeker nog een 
5-tal jaren mooi evolueren. Hij doet het uitstekend bij een mooi stukje vlees 
en bij kazen zoals comté en camembert.

14. LES PROMESSES DE ROCHER CORBIN 2010 -
 Montagne St.-Emilion AOP - Proefavond 2010
 Schitterend millésime 2010. Diepe en geconcentreerde rode kleur. Volop 

rijpe vruchtenaroma’s in de neus, goed verpakt in subtiele houtnuances en 
een hint van mineraliteit. Op de tong is de wijn complex en mondvullend, 
met elegante tannines die nu al fluweelzacht worden. Serveren: 16-18°C. 
Bewaart nog een 5-tal jaren.

15. RESERVE GRAND VENEUR 2014 - Côtes du Rhône AOP
 Proefavond 1995
 Domaine Grand Veneur behoort tot de top in Châteauneuf-du-Pape. Daar-

buiten produceert de familie Jaume een uitgebreid gamma Rhônewijnen 
met een zelfde passie en respect voor het milieu. Hun rijke “Reserve”, met 
veel fruit en specerijen, vertoont zachte tannines. Hij eindigt in een stevige 
afdronk en zal minstens 5 jaar mooi ouderen. Hij krijgt dan ook van Parker 
systematisch hoge scores. Lekker bij zuiderse gerechten, een feestelijke 
barbecue, gevogelte en milde kazen. Relatief koel te schenken op 14 tot 
max. 16°.

16. CHATEAU DE COINTES 2014 - Malepère AOP
 Proefavond 2015
 Granaatrode wijn op basis van Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc en Grenache met een gezonde, rijpe paarse schijn. Delicate, zachte 
neus, waaruit een heerlijke geur van rode zomervruchten opstijgt, heel 
lichtjes gekruid (cacao). Fruitige toetsen, mooie concentratie en evenwicht. 
Rasechte plezierwijn. Soepele gestructu-reerde wijn die voortreffelijk 
smaakt bij Cassoulet, rood vlees, wild en schimmelkazen. Hij bewaart 4-5 
jaar.

17. CASABIANCA 2013 - Montepulciano d’Abruzzo DOC
 Proefavond 2015
 Selectie van de betere druiven. Deze worden ontrist en gekneusd. Na de 

vinificatie gaan ze 6 maanden op Franse eik. Intense kleur. Een neus met 
mooi gestoofd fruit. In de mond opnieuw veel rijp fruit, behoorlijk wat struc-
tuur en zachte tannines. Past bij veel vleesbereidingen. Door de eiklage-
ring mogen die al wat meer kracht hebben zoals bvb BBQ. Kan nog 5 jaar 
mooi bewaren.

18. PUERTA DE LA MAJESTAD
 “Roble” 2012 - Toro DO - Spanje
 De Tinta de Toro-druif is dezelfde als de Tempranillo uit de Rioja en de 

Ribera del Duero. Net zoals de Bordeauxwijnen heeft deze druif graag wat 
eikenhouten vat. Deze aangename wijn heeft veel rijp fruit in de neus, 
maar ook wat vanille van de 4 maanden rijping in Amerikaanse eiken va-
ten. Mooie tannines, vrij vol maar toch ook nog voldoende fris. Perfect bij 
gegrild vlees, krachtige vleesgerechten en halfzachte kazen. Bewaart nog 
een 3-tal jaren.


