
Onze champagne en wijn actie staat reeds vele jaren garant voor 
kwalitatieve producten aan een democratische prijs. Om scherp 
te blijven hebben we dit jaar de selectie nog eens opgefrist. Onze 
toppers zijn uiteraard nog steeds van de partij, maar de selectie is 
iets gedurfder dan vorig jaar. We zijn er gelukkig in geslaagd het 
geheel democratisch te houden ondanks de vele prijsstijgingen.

Geniet ook dit jaar weer van bij elkaar op bezoek gaan met een 
glaasje champagne, het keuvelen bij een glaasje wijn of dat intiem
moment met bubbels.

De opbrengsten van deze actie zullen aangewend worden om de 
jeugdwerking en al onze spelers professioneel te ondersteunen. 
Motiveer je vrienden, collega’s en familie om Kevoc te helpen en die 
leuke eindejaarsmomenten nog meer te laten smaken.

Wijn of champagne cadeau doen? We hebben drie mooie 
wijnboxen en een champagnebox samengesteld als perfect 
eindejaarsgeschenk.

Bestellen kan online via onze website of 
rechtstreeks op twizzit. Scan de qr code en 
je komt op het juiste adres.

Hartelijk dank voor je steun aan Kevoc 
Keerbergen en alvast prettige feesten!

KEVOC 2022

CHAMPAGNE & WIJN ACTIE.

L e s  Ta m a r i n s

CHARDONNAY
FRANKRIJK

De helft van de wijn rijpt op nieuwe
Franse eik, de andere helft op inox.
In de vrij aromatische geur, toetsen van
bloemen, geroosterde nootjes, boter 
en eik. Een verrassend frisse en rijke 
mondaanzet.
Deze wijn gaat uitsekend bij kabeljauw 
in botersaus, scampi’s in botersaus, 
bij grillen en braden, Aziatische en 
kruidige gerechten.

€7,5

WIJN WIT

BUURLAND BOX

MEDITERRAANSE
BOX

OVERZEESE BOX

Deze box is je kans om enkele Belgische, 
Duitse en Oostenrijkse wijnen te 
ontdekken. Met als druivensoorten
Pinot Noir, Muller Thurghau, Weiss- & 
Grauburgunder, Gruner Veltliner & 
Zweigelt 

In deze box vind je wijnen uit de warmere 
streken van Europa, zoals Portugal, 
Spanje en Zuid-Italië.
In wit vooral elegante fruitige en frisse 
wijnen met o.a. Verdejo, Insolia en 
Sauvignon.
In rood eerder stevige sappige fruitige en 
vlot drinkbare wijnen.

In deze box de wijnen uit overzeese 
landen met veel zon, zoals Zuid-Afrika en 
Nieuw-Zeeland.
Een mengeling van wit rood en rosé 
met o.a. Viognier & Chardonnay in wit, 
Sauvignon & Pinotage in rosé en 2 blends 
in rood. Wat wulpsere wijnen met een 
volle fruitige mondvulling en soepel om te 
drinken.

T h e  F i s h w i v e s  C l u b

SAUVIGNON BLANC
ZUID-AFRIKA

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!

€8,5

A s s u l i  V i l l a  C a r u m é

GRILLO
ITALIË

Een voortreffelijke combinatie 
tussen fruit en frisheid . In de mond 
proef je het unieke karakter van een 
frisse Siciliaanse Grillo. Heerlijke 
sappige rijpe smaken met een mooi 
onderbouwde mineraliteit.
Komt zeer goed tot zijn recht in combi
met visgerechten, gevogelte of een
zomerse risotto met asperges.

€8,5

B o d e g a s  P i n c e r n a

ALBARIN
SPANJE

De wijn wordt verkregen door een zeer
zachte persing van de Albarin druif. Een
zeldzame druif die resulteert in een 
unieke smaakbeleving. Een neus van 
tropische vruchten en florale toetsen, 
maar in de mond rijk en elegant. 
Perfect voor bij salades, tapas, zachte 
kazen en visgerechten.

€10

€70

€60

€60

C a ‘ d i  R a j o  “ N i n a “

INCROZIO MANZONI
ITALIË

De Incrozio Manzoni druif is een 
kruising tussen Pinot Blanc en Riesling 
en wordt bij Ca’di Rajo geteeld volgens 
de Bellusera methode. Dit geeft een 
luxueuze smaak door de ingedroogde 
druiven aan de wijnstok met een goede 
zuurbalans, kruiden en exotisch fruit in 
een lange afdronk.

€11

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.



CHAMPAGNE     

CAVA

WIJN ROSÉ 

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

CARTE D’OR DEMI-SEC

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.

€18,5

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

CUVÉE ROSÉ 75cl en 37,5cl

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.

€20

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

SÉLECTION

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 aroma’s, 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.

€22

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

CUVÉE MILLÉSIME 2012

Médaille de Bronze au Decanter Worlds Wine 2017

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.

€26

C ava

MASIA SALAT BRUT BIO
SPANJE

Geselecteerd door Wine Enthousiast 
bij de Top 100 best buys 2020

Een Méthode Traditionelle met min 12
maanden latrijping. Een levendige cava
met een fijn sprankelende bubbel in een
zeer mooie structuur, fris en elegant
zonder storende zuren. In de geur 
vooral brioche, citrus, pompelmoes en 
amandel.
Deze cava is ideaal als aperitief of 
in combi met geitenkaas, oesters of 
carpaccio van vis.

€10

€10

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

CARTE D’OR BRUT 75cl, 37,5cl en 150cl

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 heeft een noot 
van complex geel fruit (perzik, mirabel) 
en een toets van wit fruit (appel en witte 
druif), tegelijk soepel en nerveus. Hij 
is de ideale gezel bij uw aperitief en 
feestmomenten.

€18,5

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

CUVÉE PURE MEUNIER BRUT NATURE

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.

€30

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.

T h e  F i s h w i v e s  C l u b

ROSÉ PINOTAGE
ZUID-AFRIKA

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.

€8,5

A l a i n  J a u m e  “ B e l l e s i m e ”

GRENACHE, SYRAH & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een fruitige en kruidige neus met wilde
aardbei en provençaalse kruiden.
Een fruitige en frisse aanzet met een 
volle en ronde smaak gevolgd door een 
licht kruidige lange afdronk.
Deze rosé gaat uitstekend bij salades, 
kip, kalkoen, kalfsvlees, gegrild vlees, 
barbecue, lamsvlees, wild gevogelte en 
gebakken rood vlees.

C e l l a r s U n I o  “A u r e o l a  R e s e r va “

TEMPRANILLO, GARNACHA
& CARINENA
SPANJE        

Deze wijn rijpt meer dan 12 maanden in 
Franse en Amerikaanse eik. In de geur 
vooral rijpe kers, pruim, koffie, vanille 
en chocolade. Deze wijn is fluweelzacht, 
aangenaam en mooi in balans.
Zwart fruit, hout en ronde tannines zijn
mooi verweven en geven een rijk pallet
voor de uitmuntende prijs/kwaliteit
verhouding.

€7,5

WIJN ROOD

V E C C H I O  M a r o n e

PRIMITIVO
ITALIË

Deze rijke ronde wijn heeft een mooie
concentratie met een uitgesproken geur
van rijp zwart fruit, aardbeienconfituur,
pruimen en kruiden. Een fruit-zoete 
aanzet gevolgd door een fruitig 
en wulps middenpallet met goed 
ondersteunde zuren waarna een 
kruidige en sappige lange afdronk volgt.
Ideaal bij gegrild of geroosterd vlees,
mediterraanse gerechten, pizza, 
polenta, sterke kazen.

€9

C a r l o  S a n i

NERO DI TROIA
ITALIË

Van hetzelfde huis als de Tamero , Nero
di Troia van vorig jaar. Een jaartje jonger
maar exact dezelfde wijn.
Deze robuuste fles belichaamt het 
karakter van de krachtige wijn. 
Gemaakt van een vergeten druivensoort 
uit het zuiden van Italië is dit een volle, 
verrassende wijn. 
Ontdek de toetsen van zoethout, 
viooltjes en rode vruchten wanneer je 
hem combineert met pittige pasta’s, 
oude kazen of een stukje wild.

€9,5

D o m a i n e  d e  R o c h e b i n

CLOS ST-GERMAIN - PINOT NOIR
FRANKRIJK

Deze wijn rijpt 12 maanden op eiken 
vat. Veel kruidige aroma’s van tabak, 
cacaobonen en kreupelhout. In de mond 
een volle vlezige wijn, rijk aan fruit en 
met een mooie rondheid. Een elegante 
en smaakvolle Bourgogne zonder 
stroeve tannines.
Heerlijk bij o.a. coq au vin, gegrild rood 
vlees, niertjes, rundertong.

€12

D o m a i n e  d e  G r a n d  V e n e u r

GRENACHE, SYRAH, 
CINSAULT & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een wijn met een leuke knipoog naar
Keerbergen. De neus onthult een 
waaier aan aroma’s van kruiden en 
bessen zoals framboos, zwarte bes en 
bramen. Het is een smaakvolle wijn 
met fruitige aroma’s met in de afdronk 
drop en peper.
Deze wijn komt goed tot zijn recht bij
gebakken rood vlees, barbecue, 
lamsvlees, wild en harde kazen.

€9

CHAMPAGNE BOX
Een mooie ontdekkingsmix voor wie 
onze champagnes nog niet geproefd 
heeft of het ideale cadeau voor onder de 
kertsboom. 
Een flesje Carte d’or Brut, een mooie rosé 
en een Millésime uit 2012

€65



CHAMPAGNE     

CAVA

WIJN ROSÉ 

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

CARTE D’OR DEMI-SEC

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.

€18,5

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

CUVÉE ROSÉ 75cl en 37,5cl

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.

€20

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

SÉLECTION

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 aroma’s, 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.

€22

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

CUVÉE MILLÉSIME 2012

Médaille de Bronze au Decanter Worlds Wine 2017

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.

€26

C ava

MASIA SALAT BRUT BIO
SPANJE

Geselecteerd door Wine Enthousiast 
bij de Top 100 best buys 2020

Een Méthode Traditionelle met min 12
maanden latrijping. Een levendige cava
met een fijn sprankelende bubbel in een
zeer mooie structuur, fris en elegant
zonder storende zuren. In de geur 
vooral brioche, citrus, pompelmoes en 
amandel.
Deze cava is ideaal als aperitief of 
in combi met geitenkaas, oesters of 
carpaccio van vis.

€10

€10

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

CARTE D’OR BRUT 75cl, 37,5cl en 150cl

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 heeft een noot 
van complex geel fruit (perzik, mirabel) 
en een toets van wit fruit (appel en witte 
druif), tegelijk soepel en nerveus. Hij 
is de ideale gezel bij uw aperitief en 
feestmomenten.

€18,5

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

CUVÉE PURE MEUNIER BRUT NATURE

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.

€30

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.

T h e  F i s h w i v e s  C l u b

ROSÉ PINOTAGE
ZUID-AFRIKA

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.

€8,5

A l a i n  J a u m e  “ B e l l e s i m e ”

GRENACHE, SYRAH & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een fruitige en kruidige neus met wilde
aardbei en provençaalse kruiden.
Een fruitige en frisse aanzet met een 
volle en ronde smaak gevolgd door een 
licht kruidige lange afdronk.
Deze rosé gaat uitstekend bij salades, 
kip, kalkoen, kalfsvlees, gegrild vlees, 
barbecue, lamsvlees, wild gevogelte en 
gebakken rood vlees.

C e l l a r s U n I o  “A u r e o l a  R e s e r va “

TEMPRANILLO, GARNACHA
& CARINENA
SPANJE        

Deze wijn rijpt meer dan 12 maanden in 
Franse en Amerikaanse eik. In de geur 
vooral rijpe kers, pruim, koffie, vanille 
en chocolade. Deze wijn is fluweelzacht, 
aangenaam en mooi in balans.
Zwart fruit, hout en ronde tannines zijn
mooi verweven en geven een rijk pallet
voor de uitmuntende prijs/kwaliteit
verhouding.

€7,5

WIJN ROOD

V E C C H I O  M a r o n e

PRIMITIVO
ITALIË

Deze rijke ronde wijn heeft een mooie
concentratie met een uitgesproken geur
van rijp zwart fruit, aardbeienconfituur,
pruimen en kruiden. Een fruit-zoete 
aanzet gevolgd door een fruitig 
en wulps middenpallet met goed 
ondersteunde zuren waarna een 
kruidige en sappige lange afdronk volgt.
Ideaal bij gegrild of geroosterd vlees,
mediterraanse gerechten, pizza, 
polenta, sterke kazen.

€9

C a r l o  S a n i

NERO DI TROIA
ITALIË

Van hetzelfde huis als de Tamero , Nero
di Troia van vorig jaar. Een jaartje jonger
maar exact dezelfde wijn.
Deze robuuste fles belichaamt het 
karakter van de krachtige wijn. 
Gemaakt van een vergeten druivensoort 
uit het zuiden van Italië is dit een volle, 
verrassende wijn. 
Ontdek de toetsen van zoethout, 
viooltjes en rode vruchten wanneer je 
hem combineert met pittige pasta’s, 
oude kazen of een stukje wild.

€9,5

D o m a i n e  d e  R o c h e b i n

CLOS ST-GERMAIN - PINOT NOIR
FRANKRIJK

Deze wijn rijpt 12 maanden op eiken 
vat. Veel kruidige aroma’s van tabak, 
cacaobonen en kreupelhout. In de mond 
een volle vlezige wijn, rijk aan fruit en 
met een mooie rondheid. Een elegante 
en smaakvolle Bourgogne zonder 
stroeve tannines.
Heerlijk bij o.a. coq au vin, gegrild rood 
vlees, niertjes, rundertong.

€12

D o m a i n e  d e  G r a n d  V e n e u r

GRENACHE, SYRAH, 
CINSAULT & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een wijn met een leuke knipoog naar
Keerbergen. De neus onthult een 
waaier aan aroma’s van kruiden en 
bessen zoals framboos, zwarte bes en 
bramen. Het is een smaakvolle wijn 
met fruitige aroma’s met in de afdronk 
drop en peper.
Deze wijn komt goed tot zijn recht bij
gebakken rood vlees, barbecue, 
lamsvlees, wild en harde kazen.

€9

CHAMPAGNE BOX
Een mooie ontdekkingsmix voor wie 
onze champagnes nog niet geproefd 
heeft of het ideale cadeau voor onder de 
kertsboom. 
Een flesje Carte d’or Brut, een mooie rosé 
en een Millésime uit 2012

€65



CHAMPAGNE     

CAVA

WIJN ROSÉ 

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

CARTE D’OR DEMI-SEC

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.

€18,5

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

CUVÉE ROSÉ 75cl en 37,5cl

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.

€20

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

SÉLECTION

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 aroma’s, 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.

€22

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

CUVÉE MILLÉSIME 2012

Médaille de Bronze au Decanter Worlds Wine 2017

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.

€26

C ava

MASIA SALAT BRUT BIO
SPANJE

Geselecteerd door Wine Enthousiast 
bij de Top 100 best buys 2020

Een Méthode Traditionelle met min 12
maanden latrijping. Een levendige cava
met een fijn sprankelende bubbel in een
zeer mooie structuur, fris en elegant
zonder storende zuren. In de geur 
vooral brioche, citrus, pompelmoes en 
amandel.
Deze cava is ideaal als aperitief of 
in combi met geitenkaas, oesters of 
carpaccio van vis.

€10

€10

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

CARTE D’OR BRUT 75cl, 37,5cl en 150cl

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 heeft een noot 
van complex geel fruit (perzik, mirabel) 
en een toets van wit fruit (appel en witte 
druif), tegelijk soepel en nerveus. Hij 
is de ideale gezel bij uw aperitief en 
feestmomenten.

€18,5

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

CUVÉE PURE MEUNIER BRUT NATURE

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.

€30

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.

T h e  F i s h w i v e s  C l u b

ROSÉ PINOTAGE
ZUID-AFRIKA

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.

€8,5

A l a i n  J a u m e  “ B e l l e s i m e ”

GRENACHE, SYRAH & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een fruitige en kruidige neus met wilde
aardbei en provençaalse kruiden.
Een fruitige en frisse aanzet met een 
volle en ronde smaak gevolgd door een 
licht kruidige lange afdronk.
Deze rosé gaat uitstekend bij salades, 
kip, kalkoen, kalfsvlees, gegrild vlees, 
barbecue, lamsvlees, wild gevogelte en 
gebakken rood vlees.

C e l l a r s U n I o  “A u r e o l a  R e s e r va “

TEMPRANILLO, GARNACHA
& CARINENA
SPANJE        

Deze wijn rijpt meer dan 12 maanden in 
Franse en Amerikaanse eik. In de geur 
vooral rijpe kers, pruim, koffie, vanille 
en chocolade. Deze wijn is fluweelzacht, 
aangenaam en mooi in balans.
Zwart fruit, hout en ronde tannines zijn
mooi verweven en geven een rijk pallet
voor de uitmuntende prijs/kwaliteit
verhouding.

€7,5

WIJN ROOD

V E C C H I O  M a r o n e

PRIMITIVO
ITALIË

Deze rijke ronde wijn heeft een mooie
concentratie met een uitgesproken geur
van rijp zwart fruit, aardbeienconfituur,
pruimen en kruiden. Een fruit-zoete 
aanzet gevolgd door een fruitig 
en wulps middenpallet met goed 
ondersteunde zuren waarna een 
kruidige en sappige lange afdronk volgt.
Ideaal bij gegrild of geroosterd vlees,
mediterraanse gerechten, pizza, 
polenta, sterke kazen.

€9

C a r l o  S a n i

NERO DI TROIA
ITALIË

Van hetzelfde huis als de Tamero , Nero
di Troia van vorig jaar. Een jaartje jonger
maar exact dezelfde wijn.
Deze robuuste fles belichaamt het 
karakter van de krachtige wijn. 
Gemaakt van een vergeten druivensoort 
uit het zuiden van Italië is dit een volle, 
verrassende wijn. 
Ontdek de toetsen van zoethout, 
viooltjes en rode vruchten wanneer je 
hem combineert met pittige pasta’s, 
oude kazen of een stukje wild.

€9,5

D o m a i n e  d e  R o c h e b i n

CLOS ST-GERMAIN - PINOT NOIR
FRANKRIJK

Deze wijn rijpt 12 maanden op eiken 
vat. Veel kruidige aroma’s van tabak, 
cacaobonen en kreupelhout. In de mond 
een volle vlezige wijn, rijk aan fruit en 
met een mooie rondheid. Een elegante 
en smaakvolle Bourgogne zonder 
stroeve tannines.
Heerlijk bij o.a. coq au vin, gegrild rood 
vlees, niertjes, rundertong.

€12

D o m a i n e  d e  G r a n d  V e n e u r

GRENACHE, SYRAH, 
CINSAULT & MOUVÈDRE
FRANKRIJK

Een wijn met een leuke knipoog naar
Keerbergen. De neus onthult een 
waaier aan aroma’s van kruiden en 
bessen zoals framboos, zwarte bes en 
bramen. Het is een smaakvolle wijn 
met fruitige aroma’s met in de afdronk 
drop en peper.
Deze wijn komt goed tot zijn recht bij
gebakken rood vlees, barbecue, 
lamsvlees, wild en harde kazen.

€9

CHAMPAGNE BOX
Een mooie ontdekkingsmix voor wie 
onze champagnes nog niet geproefd 
heeft of het ideale cadeau voor onder de 
kertsboom. 
Een flesje Carte d’or Brut, een mooie rosé 
en een Millésime uit 2012

€65



Onze champagne en wijn actie staat reeds vele jaren garant voor 
kwalitatieve producten aan een democratische prijs. Om scherp 
te blijven hebben we dit jaar de selectie nog eens opgefrist. Onze 
toppers zijn uiteraard nog steeds van de partij, maar de selectie is 
iets gedurfder dan vorig jaar. We zijn er gelukkig in geslaagd het 
geheel democratisch te houden ondanks de vele prijsstijgingen.

Geniet ook dit jaar weer van bij elkaar op bezoek gaan met een 
glaasje champagne, het keuvelen bij een glaasje wijn of dat intiem
moment met bubbels.

De opbrengsten van deze actie zullen aangewend worden om de 
jeugdwerking en al onze spelers professioneel te ondersteunen. 
Motiveer je vrienden, collega’s en familie om Kevoc te helpen en die 
leuke eindejaarsmomenten nog meer te laten smaken.

Wijn of champagne cadeau doen? We hebben drie mooie 
wijnboxen en een champagnebox samengesteld als perfect 
eindejaarsgeschenk.

Bestellen kan online via onze website of 
rechtstreeks op twizzit. Scan de qr code en 
je komt op het juiste adres.

Hartelijk dank voor je steun aan Kevoc 
Keerbergen en alvast prettige feesten!

KEVOC 2022

CHAMPAGNE & WIJN ACTIE.

L e s  Ta m a r i n s

CHARDONNAY
FRANKRIJK

De helft van de wijn rijpt op nieuwe
Franse eik, de andere helft op inox.
In de vrij aromatische geur, toetsen van
bloemen, geroosterde nootjes, boter 
en eik. Een verrassend frisse en rijke 
mondaanzet.
Deze wijn gaat uitsekend bij kabeljauw 
in botersaus, scampi’s in botersaus, 
bij grillen en braden, Aziatische en 
kruidige gerechten.

€7,5

WIJN WIT

BUURLAND BOX

MEDITERRAANSE
BOX

OVERZEESE BOX

Deze box is je kans om enkele Belgische, 
Duitse en Oostenrijkse wijnen te 
ontdekken. Met als druivensoorten
Pinot Noir, Muller Thurghau, Weiss- & 
Grauburgunder, Gruner Veltliner & 
Zweigelt 

In deze box vind je wijnen uit de warmere 
streken van Europa, zoals Portugal, 
Spanje en Zuid-Italië.
In wit vooral elegante fruitige en frisse 
wijnen met o.a. Verdejo, Insolia en 
Sauvignon.
In rood eerder stevige sappige fruitige en 
vlot drinkbare wijnen.

In deze box de wijnen uit overzeese 
landen met veel zon, zoals Zuid-Afrika en 
Nieuw-Zeeland.
Een mengeling van wit rood en rosé 
met o.a. Viognier & Chardonnay in wit, 
Sauvignon & Pinotage in rosé en 2 blends 
in rood. Wat wulpsere wijnen met een 
volle fruitige mondvulling en soepel om te 
drinken.

T h e  F i s h w i v e s  C l u b

SAUVIGNON BLANC
ZUID-AFRIKA

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!

€8,5

A s s u l i  V i l l a  C a r u m é

GRILLO
ITALIË

Een voortreffelijke combinatie 
tussen fruit en frisheid . In de mond 
proef je het unieke karakter van een 
frisse Siciliaanse Grillo. Heerlijke 
sappige rijpe smaken met een mooi 
onderbouwde mineraliteit.
Komt zeer goed tot zijn recht in combi
met visgerechten, gevogelte of een
zomerse risotto met asperges.

€8,5

B o d e g a s  P i n c e r n a

ALBARIN
SPANJE

De wijn wordt verkregen door een zeer
zachte persing van de Albarin druif. Een
zeldzame druif die resulteert in een 
unieke smaakbeleving. Een neus van 
tropische vruchten en florale toetsen, 
maar in de mond rijk en elegant. 
Perfect voor bij salades, tapas, zachte 
kazen en visgerechten.

€10

€70

€60

€60

C a ‘ d i  R a j o  “ N i n a “

INCROZIO MANZONI
ITALIË

De Incrozio Manzoni druif is een 
kruising tussen Pinot Blanc en Riesling 
en wordt bij Ca’di Rajo geteeld volgens 
de Bellusera methode. Dit geeft een 
luxueuze smaak door de ingedroogde 
druiven aan de wijnstok met een goede 
zuurbalans, kruiden en exotisch fruit in 
een lange afdronk.

€11

* aangeduide prijzen zijn voor 75cl fles.
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