KEVOC 2019

CHAMPAGNE & WIJN CAMPAGNE.
Na een succesvol jaar staan we er dit najaar meer dan ooit
voor onze Champagne en Wijn campagne ter ondersteuning
van de jeugdwerking.
De mooie selectie van Moutardier wordt behouden en
ondanks stevige prijsstijgingen blijft de prijs per fles voor
jullie dezelfde.
Voor de wijnen had het bestuur een zware taak dit jaar.
Na ettelijke proefsessies en selectieprocedures is er een
mooie samenstelling gemaakt bij een nieuwe partner.
Heerlijke smaken voor democratische prijzen,
wat wil je nog meer?
Vanaf 17 december zal jullie bestelling beschikbaar zijn
bij onze leden.

CHAMPAGNE
& CAVA

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

CARTE D’OR BRUT 75cl, 37,5cl en 150cl

€17,5

Wijngids Hachette 2019 1 ster
Wijngids Gilbert & Gaillard
gouden medaille en 87/100
Mundus Vini 2018 Duitsland zilveren medaille

85% Meunier – 15% Chardonnay
De grootste troef van het huis met 85%
Pinot Meunier en 15% Chardonnay
is lichtgeel met een gouden tintje en
met duizenden schitterende parels.
Champagne Carte d’Or is gemaakt met
complex geel fruit (perzik, mirabel) en
een toets van wit fruit (appel en witte
druif), tegelijk soepel en nerveus. De
assemblage, in eiken vaten gerijpt,
geeft de champagne een sterk karakter
met een niet te evenaren afdronk.
Soepel en fruitig is hij de ideale gezel
bij uw aperitief en feestmomenten.

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

CUVÉE PURE MEUNIER BRUT NATURE

€25

Wijngids Hachette 2018 Coup de coeur- 3 sterren
een bijzondere onderscheiding!
Wijngids Bettane & Desseauve 15,5/20 en 1 ster
Wijngids Gilbert & Gaillard gouden medaille en
medaille van 90 punten op 100
Gouden medaille op het landbouwsalon en
wedstrijd Parijs 2018

100 % Meunier zonder enige
toevoeging.
Een selectie van de Meunier druif uit
de Surmelin vallei. Bleek maar toch
lichtgeel met levendige parels die
schitteren en een licht zalvend schuim
maken. Een prachtige, droge lichte
champagne. Absoluut niet agressief,
met aroma’s van witte vruchten, een
perfecte balans en een complexe
afdronk.

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

CARTE D’OR DEMI-SEC

€17,5

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

CUVÉE MILLÉSIMÉ 2008

€20

De Carte d’Or Demi-Sec bestaat net
zoals de Brut uit 85% Pinot Meunier en
15% Chardonnay.
Ze is zijdezacht met een aroma
van honing en rijpe kweeperen en
een afdronk van licht geroosterd
kramiekbrood. Soepel en fruitig is hij de
ideale gezel bij uw feestmomenten met
foie gras, maar ook bij zoete desserten.

Médaille de Bronze au Decanter Worlds Wine 2017

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

C ava

CUVÉE ROSÉ 75cl en 37,5cl

€20

Médaille d’Or Concours GMundus Vini 2016

Compositie: 80% Meunier waarvan
18 % rode Meunier van de Coteaux
Champenois en 20% Chardonnay.
Levendig en fris roze zacht parelende
wijn met een neus van lentebloemen
en verse wilde framboos. Een lange
zijdezachte afdronk, die overgaat naar
rode vrucht. Een topchampagne! De
champagne past zowel als aperitief als
bij gebraden vlees of een zoet dessert.

C h a m pa g n e M o u ta r d i e r

SÉLECTION

€22

Mundus Vini 2018 Duitsland Gouden medaille.

50% Chardonnay - 50% Pinot Noir
Klare reflecterende zacht parelende
champagne.
De neus detecteert rijpe vruchten
met zachte bloementoetsen lichtjes
getoast die zowel frisheid als structuur
ondersteunen.
De Aromas, in de mond komen vruchten
tot uiting. Het maken van de Sélection
is bijzonder in deze streek daar
Moutardier hier de Meunier druif niet
gebruikt.

Een lichtgele champagne met een
gouden tint en een fijne ring van kleine
bubbels. Licht geroosterde aroma’s met
een ondertoon van honing, kweepeer
en peer. Een mooie mineraaltoets. In de
mond een soepele afdronk van bloemen
en de expressie van de Meunier druif.

CAVARET 15/7 – SPANJE

€9

Laureaat Wijnkoopgids 2019 - 300 beste wijnen
onder 10€

15 staat voor de rijpingstijd van 15
maanden (bijna het dubbele van
de officiële minimumperiode). Het
cijfer 7 verwijst naar het aantal gram
restsuiker. Vinnig in de smaak met
limoen, witte pomelmoes en bergamot
maar tegelijk toch mild en romig in de
afdronk.

RATAFIA MOUTARDIER

€18

Ratafia is een samengestelde likeur
met de most van champagne druiven
met distillaat (genoemd Marc de
Champagne of Fine de Champagne).
De alcohol beschermt de likeur
tegen verdere gisting en houdt de
smaak van de druiven intact. De neus
doet denken aan peperkoek met
fruitaroma’s. ( perzik, pruim en vijgen)
Een zoet fijne likeur die zowel als
aperitief koud wordt gedronken of op
kamertemperatuur bij ganzenlever,
paté, of desserten. De Ratafia verzacht
de scherpe kazen zoals Rocquefort.

WIJN

The Fishwives Club

SAUVIGNON BLANC 2018
ZUID-AFRIKA

Ferro 13

€7,5

HASHTAG # 2018
ITALIË

€9,5

Zuid-Afrikaanse populaire Boutique
Winery Een prettig en makkelijk
drinkbare Sauvignon: stuivend, strak en
droog. Deze Sauvignon houdt van het
terras en de zon, maar dit is ook waar
schaal en schelpdieren om vragen!
Met tropische geuren van ananas en
limoen. Sappig van smaak, zeer fruitig
en verfrissend.

In de heuvels van Veneto worden de
Sauvignon Blanc druiven voor deze
wijn vroeg in September geoogst.
Dit resulteert in een wijn met een
verfrissend karakter en minerale
smaak.
Een enorme florale neus maakt van
deze Sauvignon een echt “crowd
pleaser”

The Fishwives Club

Ferro 13

ROSÉ PINOTAGE 2019
ZUID-AFRIKA

€7,5

Dit is wat je krijgt als je een artistieke
wijnliefhebber in een Sea food bar zet
met: een potlood, een glas wijn en een
overdosis inspiratie.
Aroma’s van rood fruit, aardbeien en
subtiel Turks fruit genot met hints van
snoepjes. Lekker knapperig en fruitig.
Een Zuid-Afrikaans meesterwerk op het
label en in je glas.

HIPSTER 2017
ITALIË

Hauts De Margon
Maestria 2015

CÔTES DE THONGUE
FRANKRIJK

€8

Klassieke blend uit Languedoc van
Merlot, Cabernet Sauvignon en
Syrah. Waar de Cabernet zorgt voor
complexiteit en een volle smaak, zorgt
Merlot voor de zachte fruitsensatie
en de Syrah voor de perfecte kruidige
toets.

B o d e g a D e M o ya

€9,5

Deze wijn krijgt zijn smaak van de
‘Negroamaro’ druif. Er wordt op
verschillende tijdstippen geplukt
om de complexiteit in de smaak te
waarborgen. Het eerste plukmoment
geeft het aroma, het tweede de
structuur. Het boeket is complex, met
rood fruit, bessen, peper en kruiden.
De smaak is intens, maar nog steeds
aangenaam toegankelijk. Een ‘hippe’
rode fruit bom.

MARIA 2016
SPANJE

€10

De Moya is een familiebedrijf dat werd
opgericht door Vlamingen Yves en
Sophie Laurijssens. In de wijnstreek
rond Valencia werken ze met de locale
druivensoort Bobal. Maria genaamd
naar hun oudste dochter Marie, is een
prijs/kwaiteit topper! Aromatische met
specerijen, vanille, kokos en rijp fruit
zoals bramen, gedroogde vijgen en
cranberry jam. De smaak is vol, maar
fris met geïntegreerde tannines. 1 jaar
vatrijping.

The Fishwives Club

MERLOT 2018
ZUID-AFRIKA

€7,5

Een zachte Merlot waar je gemakkelijk
verliefd op kan worden. Aroma’s
van pruimen, kersen en kruiden
gecombineerd met slierten van Frans
eikenhout. Aangenaam, zacht en
verleidelijk.

Vinha D’Ervideira

BRANCO 2016
PORTUGAL

€9,5

Vinha d’Ervideira is een blend van Antao
Vaz, Arinto, Verdelho en Alvarinho.
Eigentijdse typisch met een popiulaire
alternatieve smaak. Verfijnde neus
met citrus, tropisch fruit en mineralige
toetsen. Zeer elegant mondgevoel met
een goede aciditeit, mooi gebalanceerd
en een lange afdronk.

PRIJSLIJST
Gelieve zoveel mogelijk bestellingen digitaal door te geven, door excel bestelbon naar
heyvaertmichiel@gmail.com te sturen en de klant een kopie te bezorgen.
Leden kunnen de bestellingen afhalen bij Jo Vanhemelrijck.
Voor klanten die een factuur wensen!
De factuur zal opgemaakt worden door onze leveranciers . Ook de betaling zal via hen verlopen.
Gelieve contact op te nemen met Michiel.
Rekeningnr Kevoc: BE59 8508 1831 4226
Mededeling: CHAMPAGNE CAMPAGNE 19-20
Algemene info: tel Kevoc 015/63.88.96

1

Cava

Cabaret Especial 15/7

75 cl

9,00 €

2

Fishwives Club

Sauvignon Blanc

wit

7,50 €

3

Merlot

rood

7,50 €

4

Rosé Pinotage

rosé

7,50 €

Hashtag

wit

9,50 €

Hipster

rood

9,00 €

5

Ferro 13

6
7

Hauts De Margon Maestria

Côtes de thongue

rood

8,00 €

8

Vinha D’Ervideira

Branco

wit

9,50 €

9

Bodega De Moya

Maria

rood

10

Rataffia: cadeautip

11

Champagne

18,00 €
Carte d'or Brut

75 cl
75 cl x 6

12

Champagne

Carte d'Or Demi - Sec

75 cl
75 cl x 6

13

Champagne

Cuvée Rosé

75 cl
75 cl x 6

14

Champagne

Cuvée Millésimé 2008

75 cl
75 cl x 6

15

Champagne

Pure Meunier

75 cl
75 cl x 6

16

Champagne

Carte d'or Brut

Demi (37,5 cl)
17

Champagne

Cuvée Rosé

Demi (37,5 cl)
18

Champagne

Carte d'or Brut

Magnum (150 cl)
19

Champagne

10,00 €

105,00 €
17,50 €
105,00 €
20,00 €
120,00 €
20,00 €
120,00 €
25,00 €
150,00 €

37,5 cl

11,00 €

37,5 cl x 6

66,00 €

37,5 cl

12,00 €

37,5 cl x 6

72,00 €

150 cl

38,00 €

150 cl x 3
Sélection

17,50 €

75 cl
75 cl x 6

114,00 €
22,00 €
132,00 €

