
Wijnactie 2019
Ten voordele van sociale werken van 

Lions Club Leuven

In samenwerking met



Zoals elk jaar biedt Lions Club Leuven je ook dit jaar een uitgelezen selectie aan 
wijnen. U kan deze bestellen aan aantrekkelijke voorwaarden, terwijl u tegelijk 
onze sociale werken steunt. Informatie over onze steun aan sociale doelen vind 
je op www.lionsleuven.be en achteraan dit boekje.

U kan deze wijnen degusteren met een lekker hapje of snack op de ‘4 in 1’ 
wijndegustatie: Op vrijdag 27 september vanaf 18u, in de lokalen van Bijzonder 
Onderwijs Windekind, Schapenstraat 98 te Leuven.
 
Kom hier voor een gezellige avond met familie en vrienden en neem de kans 
om kennis te maken met onze sociale doelen. De opbrengst van deze avond, 
met inbegrip van 5 EUR degustatie-bijdrage per persoon, gaat naar de werking 
van Windekind. Kaarten kan u bestellen bij onze leden, op wijn@lionsleuven.
be of op de webshop: https://lionsleuven.be/webshop.html.

Voor meer informatie en andere degustatiemogelijkheden kan u steeds terecht 
bij een van onze leden. Bestellen kan via de webshop https://lionsleuven.be/
webshop.html of met de bestelbon in bijlage. 

Ledenlijst:
• Boone Jan 
• Bosmans Jean-Michel
• Bosmans Paul
• Celis Jean-Pierre
• Claerhout Pascal
• De Rudder Marc
• De Somer Paul
• Deneus Jean
• Ghyselen Gabriël
• Heijmans Yves 
• Iweins d’Eechoutte Jean-Marie
• Janssens Arnout
• Kinnen Henri
• Lefèvre Bernard
• Lemmens Jan

• Livémont Etienne
• Moorkens Nicolas
• Neven Tom
• Portaels Guy
• Roberti de Winghe Jean-Albert
• Simonart Luc
• Smets Gustave
• Soenen Georges
• Van Ermengem Luc
• Vandelaer Marc
• Ver Donck Kris
• Verlinden Gregory
• Verlinden Jean
• Wouters Bart

          WIJNACTIE 2019

Met dank aan DULST wijn met advies en Metaleuven.



P. 1

MOUSSERENDE WIJNEN

01 - (Spanje) Vallformosa Proa - Brut 
Cava 

Licht strogeel van kleur met groene schitteringen. In de neus aroma’s 
van rijp fruit zoals meloen, banaan, abrikoos en appelen aangevuld 
met een getoaste toets. In de mond harmonieus en heerlijk prikke-
lend door de relatief hoge aciditeit die eindigt in een karaktervolle 
ronde en elegante finale.  Een zachte toegankelijke Cava, niet te droog 
van smaak. Koud serveren als aperitief en bij lichte maaltijden.
Drinkklaar, tot 2 jaar bewaartijd 

02 - (Italië) Sacchetto - Prosecco DOC- Prosecco 
Treviso
Deze prosecco gemaakt volgens “Cuve Close” heeft een lich-
te kleur met in de neus aroma’s van tropisch fruit, en wit-
te bloemen zoals acacia. Een prosecco van het zachte type met 
weinig zuren en florale aroma’s.  Een licht, ongecompliceerd 
aperitief. Fris serveren als aperitief, bij voorgerechten en vis.   
Drinkklaar, tot 2 jaar Bewaartijd 

03 - (Frankrijk) Baron Albert, Cuvée Jean de la Fontaine - Brut 
Champagne
25% Chardonnay, 70% Pinot Meunier, 5% Pinot Noir.  
Domein met certificaten voor ‘Viticulture durable” en “Hau-
te valeur Environnementale”. Een champagne met fijne bel-
letjes die goed droog is. In de neus finesse met brood-
kruim. In de mond fris, elegant en fijn gestructureerd. Een 
champagne de de eetlust opwekt.  Fris serveren als aperitief.   
Drinkklaar, tot 2 jaar Bewaartijd 

In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

x 6 flessen | EUR 9,26 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 10,12 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 21,80 incl. BTW



WITTE WIJNEN
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04 - (Spanje) Torrederos - Rueda DO - Verdejo | 2018

 100% Verdejo
Strogele kleur met groene tinten. Hij heeft een zuivere, elegante, 
intense neus met aroma’s van peer, anijs, venkel en mineraliteit. Het is 
een mooi gebalanceerde, fruitige wijn met een hoge aciditeit en een 
levendige finale. Fris te serveren als aperitief, bij schelp- en schaaldie-
ren, gerookte vis en pasta met vis.  
Drinkklaar, tot 3 jaar te bewaren.

05 - (Frankrijk) La Prade - Elevé en fûts de chêne | ‘16/’17

 100% Chardonnay  
De wijn heeft een goudgele kleur, en is een rijke, aromatische en vetti-
ge wijn met krachtig aroma van wit fruit en zachte, aangename hout-
toetsen. Fris te serveren bij kalkoen, kaasschotel, zwezerik, pasta met 
zeevruchten en vis in roomsaus. 
Drinkklaar, tot 3 jaar te bewaren.

06 - (Frankrijk) Ch. Magneau blanc - Bordeaux - Graves | 2018 

 45% Sauvignon blanc, 40% Sémillon, 15% Muscadelle 
 ‘Terra Vitis’ geteeld.
De witte wijnen van Chateau Magneau zijn erg bloemrijk, fruitig en ele-
gant. Hun expressief en glansrijk boeket evolueert zonder aan intensi-
teit te verliezen. Licht citroengele toets met een geur van citrusfruit en 
pompelmoes. In de mond elegant, krachtig en expressief, uitgesproken 
sappig, levendig en vol met frisheid in finale die behoorlijk lang blijft 
hangen. Fris te serveren als aperitief, bij voorgerechten, mosselen, 
schaal- en schelpdieren, gerookte vis, asperges, kaas en raclette.  
Drinkklaar, tot 3 jaar te bewaren.

In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

x 6 flessen | EUR 7,88 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 8,87 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 10,26 incl. BTW



WITTE WIJNEN

07 - (Italië) Tenuta Carretta - Cayega, Roero Arneis DOCG - Piemonte 
2018
  100% Arneis
Goudgele kleur met groene reflecties. Aroma’s van peer, meloen en 
witte perzik, zowel in de neus als in de mond. De smaak is rond en 
fruitig, met een frisse finale. Fris te serveren bij charcuterie, schaal- 
en schelpdieren, raclette kaas, krab en koude visschotel.  
Drinkklaar, tot 5 jaar te bewaren.
  

08-(Nieuw Zeeland) Bel Echo blanc - Marlborough - Sauvignon| 2017
 
 100% Sauvignon blanc, organisch geteeld. 
In de neus het zeer intensief aroma van passievrucht en exotische 
bloemen. In de mond een breed pallet, beetje passievrucht, rijpe 
ananas en een zweem van pompelmoes. Een evenwichtige wijn met 
een subtiele mineraliteit en intense belevenissen. In smaak en finesse 
zeker zijn gelijke aan de klassieke Sancerrre wijnen. Een waardige ver-
vanger van de traditionele Sancerre, ook gemaakt van Sauvignon. 
Kent zeker zijn gelijken ... Koud serveren als aperitief, en bij mosse-
len, schelpdieren en vis.  
Drinkklaar, tot 5 jaar te bewaren.

09 - (Frankrijk) Dom. Sounit - Saint Jacques - Rully | 2016

 100% Chardonnay.
Een strogele wijn. Vleugjes van ananas en citrus vruchten met een 
redelijk geroosterde houttoets en nootjes.  In de aanzet geroosterd 
met indrukken van exotisch fruit. In de finale gevoelige boterige in-
drukken met licht vanille aroma’s.  Een subtiele en elegante wijn, die 
na wat evolutie een mooie mineraliteit vrijgeeft. In de jeugdige jaren 
best decanteren voor gebruik. Matig fris te serveren bij kalfszwezerik, 
vispannetjes, gegrilde vis, Scampi in roomsaus en sint Jacobsschelp.   
3 tot 5 jaar te bewaren voor optimale beleving.

In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

x 6 flessen | EUR 13,67 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 16,44 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 25,29 incl. BTW

Hartedief van het wijncomité van Lions Club Leuven

P. 3



RODE WIJNEN

P. 4

10 - (Frankrijk) Dom. des Crès Ricards - Alexaume - Vins de pays du 
Mont Baudile | ‘17/’18

 44% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 18% Carignan, 8% Syrah
Deze wijn heeft een diepe donkerrode kleur. We onderscheiden een 
kruidige neus met toetsen van peper gemengd met rood fruit en 
zoethout. In de mond is het een rijke wijn die soepel is in aanzet en 
aangename gegrilde aroma’s heeft.  In de finale vallen de sappige looi-
stoffen op. Onder kamertemperatuur te serveren bij zeer veel gerech-
ten, ondermeer harde kazen, lamsvlees en gegrild rood vlees.  
Drinkklaar, tot 5 jaar te bewaren.

11 - (Spanje) Senda de las Rochas - Crianza  - Castilla La Macha - 
Manchuela DO - Tempranillo | 2010

 100% Tempranillo
We merken een helderrode kleur met kastanjebruine toetsen op. In de 
neus krijgen we een mooi evenwicht tussen fruit (bramen), fijne hout-
toetsen en wat kruidigheid (kruidnagel). Een krachtiger type rode wijn 
met fijne tannines en een lange afdronk. Onder kamertemperatuur te 
serveren bij harde kazen, ossetong in Madeirasaus, gevogelte en barbe-
cue.  Deze wijn uit 2010 is nu drinkklaar.

12 - (Chili) La Ronciera Conchagua Valley Moussai - Shiraz |’17 /’18

 100% Shiraz
De wijn heeft een dieprode kleur met paarse tinten. In de neus: don-
kere chocolade, gedroogde rode vruchten zoals vijgen en pruimen, 
met subtiele hints van leder. In de mond: genereus qua volume met 
een stevige structuur, tonen van rode vruchten die harmoniseren met 
tinten vanille. Heerlijke wijn met lange afdronk. De perfecte gastheer 
bij lamsvlees, kruidige vleesgerechten, pluimwild & Oosterse keuken. 
Drinkklaar, en nog tot 5 jaar te bewaren.

In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

 x 6 flessen | EUR 7,67 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 8,94 incl. BTW

x 6 flessen | EUR 9,76  incl. BTW



RODE WIJNEN
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13 - (Oostenrijk) Julius Klein - Weinviertel - Zweigelt | 2016

 100% Zweigelt
In de neus het typische aroma van kersen, aardbeien en verse groe-
ne kruiden. In de mond rijp fruit (pruimen en kersen), aangename 
zuurtegraad, een beetje peper, zachte tannines. Onder kamertempe-
ratuur te serveren bij gevogelte, parelhoen, charcuterie, kalfs- en var-
kenvlees en voor de liefhebbers ook pensen met rode kool.  
Drinkklaar, en nog 5 tot 7 jaar te bewaren. “Verlengd wegens succes”

14 - (Frankrijk) Dom. de Nizas - Le Clos - Languedoc AOP | 2013

 60% Syrah, 35% Mouvedre, 5% Grenache.
Aroma’s van zwarte bessen, mediterraanse kruiden en minerale toet-
sen. Mooi gebalanceerde smaak, rijk, complex, en met een lange af-
dronk. Op kamertemperatuur te serveren bij gegrild vlees, gerookte 
eendeborstfilet, barbecue. 
5 tot 10 jaar te bewaren. Bij consumptie voor de optimale bewaartijd 
best enkele uren vooraf decanteren in een open karaf.

15 - (Frankrijk) Ch. Vieille Tour la Rose - Grand Cru - St. Emilion 
Grand Cru | 2015

 80% Merlot, 20% Cabernet Franc. 
Een kersenrode wijn, met in de neus fluele indrukken van eik, kruiden, 
aroma’s van vanille en truffel en parfum van rood fuit. Na een zachte 
aanzet komt de wijn aangenaam vol en harmonieus in de mond met 
vlezige en vette structuur aangevuld met ronde tannines en een lang 
zalige aromatische finale. Op kamertemperatuur te serveren bij ros-
bief, cordon bleu, steak, Kwartel en patrijs .  
5 tot 10 jaar te bewaren. Bij consumptie voor de optimale bewaartijd 
best enkele uren vooraf decanteren in een open karaf.

In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

 x 6 flessen | EUR 11,50 incl. BTW

 x 6 flessen | EUR 16,69 incl. BTW

 x 6 flessen | EUR 15,58 incl. BTW

Hartedief van het wijncomité van Lions Club Leuven



RODE WIJNEN

16 - (Italië) Lavarini - Valpolicella Class. Sup. Ripasso DOC | 2015

 65% Corvina, 25% Rondinella, 10% Molinara
Mooi gestructureerde wijn met een intense, robijnrode kleur. Het boe-
ket is rijk en geconcentreerd, met aroma’s van zwarte bes, braam en 
kersen. Qua smaak zacht met een beetje zoethout en een evenwich-
tige, vrij lange finish. Heerlijk bij lasagna, harde kaas, pizza en gegrild 
vlees.
Drinkklaar, tot 5 jaar te bewaren. 

17 - (Frankrijk) Ch. Tour Saint Fort - St. Estèphe | 2015

 Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 42% , 8% Petit Verdot
De wijn heeft een diepe kleur met paarse fonkelingen. Het expressieve, 
intense boeket is fruitig, met vooral zwarte bessen, en toont aardse 
tonen van truffel. In de mond is de wijn vol, geconcentreerd en zacht, 
met een rijke waaier aan aroma’s, wat de nobele oorsprong van deze 
wijn bevestigt. De tannines zijn aanwezig, maar na enkele jaren op fles 
zijn deze zeer te genieten, de wijn heeft een kwaliteitsvolle structuur. 
Deze wijn heeft een zeer mooi verouderingspotentieel.
Drinkklaar, tot 5 jaar te bewaren. 
 

18- (Frankrijk) 18 - Ch. Lagrange - Pomerol | 2015

 95% Merlot, 5% Cabernet Franc
Deze wijn toont een robijnrode kleur in het glas, en geeft aroma’s van 
zwarte bessen en peper. In de mond vormt zich een rustiek pallet met 
mooie afgeronde tannines. Strelend zacht met een lange finale. Op ka-
mertemperatuur te serveren bij patrijs, konijn en rood gegrild vlees. De 
ideale begeleider bij patrijs, konijn en rood - gegrild vlees.
Nog ruim 10 jaar te bewaren. Bij consumptie voor de optimale bewaar-
tijd best enkele uren vooraf decanteren in een open karaf.

P. 6In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

 x 6 flessen | EUR 16,88 incl. BTW

 x 6 flessen | EUR 24,87 incl. BTW

 x 6 flessen | EUR 34,15 incl. BTW



ORIGINEEL

P. 7In samenwerking met DULST wijn met advies 
www.dulst.be

 x 1 fles | EUR 9,91 incl. BTW

 x 1 pakket| EUR 39,76 incl. BTW

19 - (Spanje) Olijfolie - Aceite  de oliva virgen extra Nekeas
Arbequina 50 cl (Black label - BOTTLE)

100% Arbequina olijven
Mild, fruitig, met wat aroma’s van tomaat. Heel fris. Een zachte en ge-
balanceerde olie met een kruidige toets. Heerlijk bij carpaccio, pasta, 
Parmigiano kaas, of om elk gerecht een fijne toets te geven.

20 - Feestelijke geschenkverpakking 3 wijnen
Wit, rood en bubbels

Luxe geschenkpakket met feestelijke inhoud:

 • Crémant d’Alsace Ehrhart Pfohl - Brut, Frankrijk (bubbels); 

 • Az. Guerrieri - Celso - Bianchello Del Metauro Superiore  
  DOC (Marche) - Bianchello, Italië | 2018 (wit); 

 • Finca Rio Negro - 992 - IGP Vino de la Tierra de Castilla,  
  Spanje | 2017 (rood)

Lekkere luxe als elegant geschenk!



LIONS CLUB INTERNATIONAL 
Lions Club International, gesticht in Dallas (USA) in 1917, is vandaag de grootste 
niet- gouvernementele organisatie (NGO) ter wereld en tekende het UNO charter. 
Het is aanwezig in 192 landen met meer dan 1.350.000 leden over 46.000 clubs. 
Lions Club International Foundation (LCIF) is vooral actief op het vlak van de jeugd-pro-
blematiek, de strijd tegen blindheid, de steun aan humanitaire projecten en noodhulp 
aan slachtoffers van natuurrampen. 

LIONS CLUB LEUVEN
Lions Club Leuven richt zich op sociale projecten in de regio Leuven en besteedt de 
opbrengst van haar steunactiviteiten integraal aan de volgende instellingen en initia-
tieven: 

DE RUIMTEVAART 
Voorheen gekend als LEREN ONDERNEMEN is een Initi-
atief om mensen in kansarmoede uit het Leuvense op-
portuniteiten te bieden om uit hun sociaal isolement te 
geraken, door hen op een actieve manier te betrekken 
in de maatschappij. 
In het sociaal restaurant De Drukkerij kan men 
zelf de handen uit de mouwen steken en toe-
gang krijgen tot betaalbare en gezonde maaltijden.  
www.deruimtevaart.be
 

HET HUIS, LEUVEN 
Neutrale bezoekruimte tussen ouders, grootouders en 
hun kinderen heeft een veilige en begeleide ontmoe-
tingsplaats bij een moeilijke echtscheiding. Dit jaar 
hebben we een nieuwe ontmoetingsruimte ingericht.  
www.hethuis.be

WINDEKIND 
Type-4 Basis- en secundaire school voor mentaal en fy-
siek mindervalide kinderen, en ondersteuning aan scho-
len in het kader van het M-Dekreet. Geniet onze jaarlijk-
se steun sinds 1956. Recent hebben we hier geholpen 
met een mobiele trappenklimmer voor rolstoelen.   
www.windekindleuven.be

OOSTREM 
Dagverblijf en begeleid wonen voor mentaal en fysiek min-
dervaliden vanaf 16 jaar. Geniet onze steun sinds 1967.    
Nieuwe projecten zijn ondermeer HET MOLENHUIS, 
een woning voor een kleine leefgroep in samenwerking 
HET ZAVELHUIS.
www.oostrem.be of www.facebook.com/oostrem 

LINK IN DE KABEL 
Een initiatief dat inzet op de stuwen-
de kracht van digitale media om kwetsba-
re jongeren maatschappelijk te versterken.  
www.linkindekabel.be

INLOOPCENTRUM DE MEANDER 
Een ontmoetingsplek voor wie nergens meer naar toe 
kan. Om warm te krijgen, Jezelf wat kunnen verzor-
gen, een douche nemen of je was doen. Vanuit het 
vertrouwen dat opgebouwd wordt rond die ontmoe-
tingstafel gaan hulpverleners samen op pad naar de 
hulpverlening indien nodig, en naar de samenleving.  
http://ikgeefomeenander.be

DE VERHALENWEVERIJ is een organisa-
tie die focust op activiteiten rond verhaal en beeld, 
waarbij deelnemers ervaren hoe plezierig het is om 
op verschillende manieren met verhalen te werken.  
www.verhalenweverij.be 

INTERSERVICECLUBS LEUVEN 
Als deelnemend lid steunen we het solidariteitsfonds 
van dit overkoepelend orgaan van Leuvense service-
clubs in geval van een noodsituatie in het Leuvense. 
Zo werd in 1998 samengewerkt voor hulp aan slachtof-
fers van de watersnood. Ook nemen we met Interservice-
clubs Leuven elk voorjaar deel aan de 24 uren Levens-
loop Leuven ten voordele van de Stichting tegen Kanker.

Regelmatig reageren wij daarenboven op gerichte en 
eenmalige hulpvragen. 





Lions Club LEUVEN
www.lionsleuven.be

DULST wijn met advies
www.dulst.be

Uw bestelling plaatsen ...
Hoe bestellen:
U kan bestellen op de webshop of met de bestelbon op de keerzijde. Voor de webshop neem een 
kijkje op lionsleuven.be of scan de QR code hieronder:

De bestelbon kan u invullen, inscannen en opsturen naar wijn@lionsleuven.be. Vergeet niet om 
alle contactgegevens volledig in te vullen.  Per post kan u opsturen naar Wijnactie Lions Club Leu-
ven, p/a Ver Donck, Acacialaan 53, 3020 Herent.

Besteleenheden:
De wijnen zijn te verkrijgen per verpakking van 6 flessen. Enkel de aanbiedingen in de categorie 
Origineel zijn verkrijgbaar per stuk. Op de bestelbon en de webshop noteert u het aantal dozen 
per 6 flessen in. De totaalprijs op de webshop past zich automatisch aan. Kijk even na of dit klopt 
met de prijs van het aantal flessen dat u wil bestellen. Eerst besteld geeft prioriteit. Indien een 
jaartal uitgeput is kan u een ander jaartal geleverd worden.

Betaling:
De webshop bied mogelijkheid voor betaling met creditkaart of bankkaart.  Indien u per over-
schrijving betaalt volgen de betaalinstructies op uw bestelbevestiging.

Afhaling of Levering:
Voor alle bestellingen ontvangen voor 28 november 2019 bieden we gratis afhaling op zaterdag 
7 december tussen 10 en 12:30 uur aan het ijzermagazijn van Metaleuven, Aarschotsesteenweg 
106, Wilsele.  Let op: Langs het kanaal tussen AVEVE en RENAULT, NIET aan de winkel.  U kan ook 
afspreken met uw clublid voor afhaling van uw bestelling. Vermeld uw clublid als referentie op 
uw bestelling.
Levering aan huis in de regio Leuven kan voor bestellingen op de webshop mits een vergoeding 
van 16 EUR (BTW incl.). Dit is gratis voor bestellingen van meer dan 250 EUR BTW inclusief. 

BTW:
Alle weergegeven prijzen zijn BTW inbegrepen. Bij bestelling krijgt u een bestelbevestiging toege-
stuurd, en na betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.
Indien u op de webshop bij facturatie adres een geldig BTW nummer ingeeft krijgt u een factuur 
van Dulst met BTW opsplitsing en betaalinstructies.


