
JAARLIJKSE WIJNACTIE(sept en okt 2021)
Beste ouder(s), beste sympathisanten van de Sint-Amandusschool,

Het team van de Sint-Amandusschool is terug met de wijnactie voor de NEGENDE keer. In
samenwerking met de 3 gekende wijnhuizen uit Meulebeke: Mario,  Plaque & Muselet en
Les Beaux Frères. Deze actie loopt van 1 sept. 2021 tot en met 8 okt. 2021.

Met de komende feestmaanden  in het vooruitzicht is het een geschikte gelegenheid om de
wijnkelder aan te vullen.  Voor bedrijven is wijn het ideale relatiegeschenk en uw firma
steunt tegelijk de kinderen van de Sint-Amandusschool.  De bestellijsten vindt u hierbij
gevoegd.

Alle kinderen ontwerpen  in de klas een wijnetiket.
Zo kan de wijnfles van elk kind worden gepersonaliseerd.

En of dat geen mooi geschenk is voor oma, opa, meme, pepe, vrienden… voor verjaardag,
nieuwjaar, eerste communie, vormsel …

Deze gepersonaliseerde wijn kan u bestellen via bijgevoegde bestellijsten  bij Mario (rode
wijn) of bij Plaque & Muselet (witte wijn of rosé).

Naast deze wijn staat: etiket kind (geel gemarkeerd)

Voor u de wijn koopt, mag u uiteraard eerst proeven als u dat wilt. We zijn blij om u
opnieuw uit te nodigen op onze wijndegustatie. Deze gaat door op 1 oktober 2021. Graag
intekenen via het formulier ‘inschrijving wijndegustatie’.

Op onze school hebben we heel wat chromebooks. De vijfde en de zesdeklassers hebben
allemaal een chromebook. Dit jaar sparen we voor de heraanleg van onze speelplaats in de
Schutterijstraat. Dit komt dus alle kinderen ten goede!

De aangekochte wijnen kunnen door u worden afgehaald op school op donderdag 28
oktober 2021 vanaf 15u. tot 19u. in het restaurant van onze vestiging in de Schutterijstraat
(ingang via de Bezemstraat). Indien u deze niet kan afhalen, laat gerust vooraf iets weten en
dan komt deze wijn zeker goed terecht.

Bedankt voor uw steun!
Vanwege het team en de leerlingen van de Sint-Amandusschool



Bestelformulier

2021-2022
BUBBELS Prijs (€) Aantal Totaal

M01 Cava Pont de Ferro - Brut Reserva - Methode Tradicional - Spanje 

9,50

M02 Prosecco Lorenzon - Brut DOC Extra Dry - Italie 

15,50

M03 Champagne Autreau 1er Cru - Champillon - Frankrijk 

24,00

WITTE WIJNEN
M04 Chardonnay Fontareche 2020 – Les Cabanes

7,50

M05 Laurent Miquel - Chardonnay - Viognier 2020 - South of France 

8,00

M06 Chenin Blanc 2020 - Kaapzicht - Zuid-Afrika

9,50

M07 Grand Bateau 2019/20 - (Château Beychevelle-St.-Julien) Bordeaux Blanc 

9,60

M08 Montes Classis 2020 - Chardonnay - Chili 

11,20

M09 Petit Bourgois Sauvignon 2020 - VDPays France - Loire

11,55

M10 IDISMA Drios Assyrtiko 2020 - Wine Arte Estate - PGI Drama Griekenland 

14,50

M11 Sancerre Cuvée Exeptionelle 2020 - Domaine Henri Bourgois - Loire

19,90

M12 Saint Clair Sauvignon Blanc 2020 - Pionier Black - Nieuw-Zeeland

20,50

Domaine Bourgois cultiveert zijn wijnen op de beste hellingen in het hartje van Sancerre, gelegen te Chavignol. Heldergele kleur 
met een rijk, mooi geschakeerde neus van mineralen, kalk en vuursteen. De mond is rijkelijk gevuld en tegelijk strak met pittige 
zuren, veel terroir, en subtiel bitter in finale.

In de geur tonen van groene appels, grapefruit, mineralen en munt. De smaak is vol en stevig met de juiste krachtige smaken van 
wit fruit zoals appels, peren, limoenen en meloen. Achter op de tong heeft hij indrukken van groene kruiden, mineralen en 
kruisbessen.

Deze wijn kent een rijping op fles van 18 maand en een zeer lage dosage (3,4 g). Afkomstig van de Macabeu, Xarel-Lo, Parellada, 
gelegen in de beste gemeente Tiana.  Fijne aroma’s van witte bloemen en witte pruimen, linden. De smaak begint met een 
levendige aanzet, zeer aangenaam en zacht mondcontact met een mooie balans en veel frisheid.

De Pinot Noir zorgt in deze 1° Cru voor diepgang, rijke afdronk en structuur, terwijl de Chardonnay
de volle en intense aroma's ondersteunt. De laatste 20% Pinot Meunier zorgt voor frivole finesse.
Cépages: 40% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier en 40% Chardonnay

Zijn stralende groen-gele kleur is kristalhelder. Zijn boeket draagt een vleugje citrus en legt
de klemtoon op limoenzeste en rijpe appel. De wijn is kruidig, mineraal en zacht verfrissend met een
mooie droge finale.

Intens groengeel. Unieke geur van sinaasappel, knapperig groen fruit en cederhout met gezouten citroen.Krachtig en fris van smaak 
met gele pompelmoes, knapperige groen/gele pruim, levendig fris limoenzuur, subtiel getoast eiken en een licht romige textuur. 
Paart de krokante frisheid van de Assyrtiko druif en de vulkanisch minerale crunch van Griekenland aan subtiel eiken. Fenomenaal 
mooi! Vergist en daarna 6 maanden gerijpt in Franse eiken vaten. 100% Assyrtiko

Gelegen in het steile heuvellandschap rondom het plaatsje Conegliano (Veneto), zo’n 50 km pal ten noorden van Venetië. 100% 
Glera druif. Schitterende pareling; frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door fijne noties van appel en 
citrusfruit. Delicate, zachte smaak met perfect gebalanceerde zuren.

Goudgeel. Neus van citrus en agrûmes en wit steenfruit. Verfijnde aroma's van rijpe banaan. 
Volle smaak en een mooie maturiteit in de mond. In de finale aangename smaken van witte bloemen en fijne geroosterde toetsen.

65% Chardonnay en 35% Viognier met een fris, licht bloemig, maar vooral toonaangevend karakter van exotisch fruit. Verfijnde 
citrustoetsen en expressiviteit ronden het mooi af.

De wijn is mooi helder en bleekgeel van kleur. Zijn geur is opvallend aromatisch met hints van vanille, eikenhout en exotische 
vruchten. Eenmaal in de mond komt hij vrij krachtig en toch elegant over beschikt over eigenschappen, die zowel de jonge 
wijndrinker als de fervente wijnliefhebber voor zich weet te winnen. Hij wordt gemaakt van 100 % Sauvignon.

100% chardonnay, fermentatie op inox, daarna op eiken vaten. De helft van het mengsel ondergaat Malolactatische gisting onder 
strikt gecontroleerde omstandigheden, om de fuitige aroma’s te behouden en de complexiteit aan te moedigen in de wijn. Groenig-
goud van kleur, zijn aroma’s combineert boter, vanille en tropisch fruit. Een frisse wijn, fruitig, mooie balans met romig complex 
midgehemelte en een elegante finale.

Dit is een 100% chenin blanc, in Zuid-Afrika ook wel "steen" genoemd. Wijn met frisse zuren en aroma's van rijpe citrus, lychee, kiwi 
en passievrucht. Sappige drinkwijn maar kan ook dienen bij lichte maaltijden.



RODE WIJNEN Prijs (€) Aantal Totaal

M13 Luc Pirlet 2018 /2019 - Cabernet Sauvignon VDP                               etiket kind 7,20

M14 Laurent Miquel Rouge 2018 – South of France 

8,20

M15 Luccarelli Negroamaro 2019 - Puglia - Italië 

10,00

M16 Manga del Brujo 2018 - El Escores Volante Catalunya - Spanje

11,65

M17 Côtes du Rhône Villages 2019 - Plan de Dieu Le Plan Vermeersch 

12,50

M18 Roccamora 2019 - Schola Sarmenti - Puglia

12,60

M19 D de Dauzac 2019 - Bordeaux AC 

13,80

M20 Château Le Rey Les Argileuses 2018 - Côtes de Castillon

15,50

M21 PICS 2018 – Priorat   Bodegas  Mas Alta

17,00

M22 CUBARDI 2017/2018 - IGT Salento  Schola Sarmenti

18,00

M23 Wallace Shiraz 2018 - Ben Glaetzer - Australië

22,50

M24 D de Dassault 2016 – Grand Cru   St-Emilion

29,50

ROSE WIJNEN
M25 Rosé Gris de Gris 2020 - Château Corneilla - Roussillon Frankrijk 

8,60

M26 AIX Rosé 2020 – Côte de Provence

16,50

M27 Château de Miraval 2019 - Rosé Côtes de Provence Jolie-Pitt - Frankrijk 

21,00

Plan de Dieu is gemaakt uit 50% Grenache en 50% Syrah. Het is een intens smakende wijn met veel kruidigheid in geur en smaak. 
Warm, zuidelijk zonnig en romig, typische zuidelijke Rhône.

Samengesteld uit 55% Cabernet Sauvignon en 45% Merlot, deze Bordeaux rode wijn is zeer rijk aan de neus en in de mond. Hij 
draagt een mooie jurk met een felrode kleur en barsten van robijn. U zult ook worden gefascineerd door zijn tonen van vers fruit en 
kruiden. Het heeft een mooie complexiteit dankzij zachte en verfijnde tannines. De mond is delicaat en vol, wat specifiek is voor de 
geest van de grootste wijnen van Bordeaux.

Lichtroze en helder van kleur, in de neus zeer intense kruiden & aroma’s van sinaasappelschillen & rode bessen. Glad in de mond met 
een mooie zure frisheid. Grenache, Cinsault en Syrah. 

Verfijne rosé ontstaan uit een samenwerking tussen Hollywoodkoppel Jolie-Pitt en de gerenommeerde familie Perrin (Beaucastel). 
Complex met toetsen van frambozen en wilde aardbeien, wilde kruiden en citrusvruchten. Frisse zuren en een lange ronde, 
levendige afdronk. Cinsault, Syrah, Grenache & Rolle.

TOTAAL (€)

Diep granaat-paars gekleurd, de Les Argileuses 2018 heeft geurige truffels, potpourri en nieuwe leerideeën over een kern van 
gebakken kersen, moerbeien en bosbessencompote. Vol, geconcentreerd en boordevol hartige lagen, het heeft een zachte textuur 
en een mooie lange afdronk.

Cépages - 60% Grenache Noir, 35% Carignan en 5% Cabernet Sauvignon. Stevige maar ook frisse geur met elementen van koffie, 
cacaobonen en pruimen. Volle ronde afdronk van kersen en donker zacht fruit.

Druiven van 65 jaar oude wijnstokken. De neus van deze Cubardi toont een ongelooflijk aromatische complexiteit. We ruiken zeer 
harmonische geuren van rijp rood fruit, tabak en toetsen van chocolade en koffie. Het mondgevoel is lekker vol en fluwelig met fijne 
zachte tannines. De finale is uitmuntend en lang. Een wijn met veel persoonlijkheid…100% Primitivo.

Ben Glaetzer's briljante blend van shiraz en grenache van zeer oude stokken. Shiraz zorgt voor kracht en volume, de grenache voor 
sap en souplesse, door Ben samengesmolten tot een zinderende cocktail van zwart fruit, donkere chocolade en pittige specerijen.

Cépages:70 % Merlot, 23 % Cabernet Franc & 7 % Cabernet Sauvignon. Zeer intense kleur met een neus van rode vruchten met een 
kruidige toets. Ook in de mond is de smaak van zwart & rood fruit met een kruidige & frisse toets aanwezig. Soepel & sappig, mooi 
gestructureerd.

Mooie rosé met aroma's van bessen en aardbeien. Elegant en verleidelijk gemaakt van  Grenache en Syrah, dicht bij de zee en 
geoogst 's nachts om de versheid te houden. Complexe structuur met een mooie fraicheur en een lange aromatische finale. Drinkt 
gemakkelijk!!

Zalige wijn van 20 jaar oude wijnstokken. Mooie donkerrode sensuele kleur. In de neus krijgen we een explosie van kruiden; leder, 
tabak en een uitgesproken fruitige toets. De Roccamora van Schola Sarmenti is lekker spannend in de mond met een fluwelige 
structuur, lichte tannines en een subtiel bittertje in de afdronk. 100% Negroamaro.

Luccarelli wijnen is een project waarbij expert-wijnmakers en ervaren wijnboeren samenwerken om - volgens de Salentese traditie - 
topwijnen te produceren. Hierbij wordt er rekening gehouden met dé drie belangrijkste elementen in de hak van Zuid-Italië: zon, 
zee en passie. Paarsrode kleur met aroma's van zwart fruit, bosvruchten en verse kruiden. Stevige en sappige wijn met goede 
lengte.

Geuren van kers, pruim, braam, zwarte bes, zwarte peper en wat rokerig. Afdronk vol, zwart fruit, prachtige balans van tannines en 
zuren, zwart pepertje en klein beetje toasty.

Supersmakelijke, lichtromige rode wijn, waar het kruidige van de Syrah het heel discreet opneemt tegen het fris fruitige van de 
Cabernet. Heel charmerende gestructureerde wijn. 40% Syrah en 60% Cab. Sauvignon.



Wijnhuis Plaque & Muselet 2021-2022

MOUSSERENDE WIJNEN Bewaarpotentieel Prijs (€) Aantal Totaal
P01 Cava Soler Jové Brut Reserva Spanje 1 Jaar

11,50

P02 Prosecco La Tordera Alnè Extra Dry D.O.C.  Italië 1 Jaar

13,30

WITTE WIJNEN
P03 Rocca Maura Les Petits Galets Blanc Frankrijk                      ETIKET KIND 1-2 Jaar

8,20

P04 Aldo Adami Custoza Verona D.O.C. Italië 2-3  Jaar

11,50

P05 Montioni Grechetto I.G.T.  Umbria Italië 2-3  Jaar

12,00

P06 Domäne Gobelsburg Kamptal Grüner Veltliner Oostenrijk 2-3  Jaar

12,20

P07 Rhebokskloof Bosstok Chenin Blanc Zuid-Afrika 1-2  Jaar

12,50

P08 Kiltz Sauvignon Blanc  Gutenberg Duitsland (TOPPER!) 3-5 Jaar

13,50

P09 Lugana Cantina Bulgarini D.O.C. Lombardia Italië 2-3 Jaar

15,50

P10 Bogle Chardonnay California U.S.A. 3-5 Jaar

15,80

P11 Grillo Guardini di Aralto Baglio Oro D.O.C. Sicilia Italia 5-7 Jaar

16,50

ROSE WIJNEN
P12 Rocca Maura Les Petits Galets Rosé Frankrijk                     ETIKET KIND 1 Jaar

8,20

P13 Effet Mer Rocca Maura Frankrijk 1 Jaar
Samenstelling: Grenache levert een mooi gestructureerde rosé met een grote elegantie. 10,50
Deze volmondige, fruitige parel is gemaakt van de mooie selectie van de Grenache druif en wordt met de grootste zorg gevinifieerd.
De wijn heeft aroma's van zachte pompelmoes en witte bloemen en is zeer goed in balans tussen fruitigheid en zuurte. 22,00
Serveertip: Deze zomerse wijn schenkt men als aperitief maar ook bij tal van zomerse gerechten.

P14 La Nuit Tous Les Chats Sont Gris IGP Gard Frankrijk 1 Jaar
Samenstelling : 100% Grenache noir levert een lichte rosé met fonkelende toetsen en een zeer fruitige afdronk 10,50
Dit wijndomein is gelegen in de Provence waar het al generaties lang de jonge fruitige rosé wijntjes maakt met een sterke persoonlijkheid.
Deze wijn heeft aromatische toetsen van witte perzik met een lichtzurige citrustoets, kortom een echt terraswijntje. 23,70
Serveertip: Deze zomerse rosé serveert men  bij lichte zomerse salades en aperitief, maar ook lekker bij een jong geitenkaasje.

MAGNUM

MAGNUM

Samenstelling: 100% Grechetto levert een groengele, witte wijn zeer typisch  voor de streek. De druif kent zijn oorsprong in 
Griekenland. Deze druif is typisch voor de Montefalco-streek en groeit weelderig op 450 meter hoogte (in de prachtige streek rond 
Assisi). Dit wijntje heeft een zeer frisse neus met bloemige aroma's, rijke toets van vanille en een lichte notentoets. Serveertip: lichte 
pastagerechten met rucolla en wit vlees, coquilles in combinatie met Parmesaanse kaas .

Samenstelling : 100 % Grüner Veltliner levert een frisse wijn, gemaakt van jonge wijnstokken. Het wijndomein is gelegen in Kamptal 
in het noorden van Oostenrijk. Deze harmonieuze, volle wijn heeft een uitgesproken aroma van perzik, abrikoos, groene appel en 
tonen van ananas. Serveertip : deze wijn wordt geschonken als aperitief, en bij lichte voorgerechten en salades.

Samenstelling: de klassieke 3 druiven Xarel-lo, Macabeo en Parellada geven een licht goudgele cava. Dit is een cava Brut Reserva uit 
het bekende San Sadurni d'Anoia. Frisse afdronk met een smaak van groene appel, lichte citrustoets. Serveertip: ideaal voor aperitief 
bij feestjes en andere aangelegenheden, maar ook bij koude garnaalgerechten en gerookte zalm.

Samenstelling: 100 % Glera druif levert een fruitige maar toch droge, fijnparelende, elegante aperitiefwijn met een lichte appeltoets. 
Het domein is gelegen in Veneto in het dorpje Valdobbiadene. Deze D.O.C. behoort tot de topappellatie La Tordera  en wordt in de 
meest gerenommeerde restaurants geserveerd. Serveertip: als aperitief.

Samenstelling: Chardonnay, Sauvignon Blanc en Viognier. Deze goudgeel kleurige wijn heeft een neus van witte bloemen, limoen, 
peer en pompelmoes. Hij heeft een uitstekende harmonieuze balans van zuur en zoet en leent zich voor tal van gelegenheden. Deze 
wijn wordt geserveerd bij kazen, zeevruchten , lichte visgerechten, simpele complexloze maaltijden en ook bij het aperitief.

Samenstelling: blend van Garganega, Cortese, Trebbiano en Trebbianello en levert een lichtgele fonkelende wijn . Dit domein is 
gelegen in Custoza waar de wijngaarden zich situeren rond de berg Valbusa. De complexiteit wordt verworven door de blend van 4 
druiven die telkens op een verschillend tijdstip manueel geoogst worden. Serveertip: deze elegante wijn met body serveert men bij 
lichte pastagerechten, risotto's, gegrilde visschotels en lichte gevogeltegerechten.

Samenstelling : 100% Chenin Blanc - deze druif is de populairste witte druif in Zuid-Afrika. Dit domein is genaamd Rhebokskloof (° in 
1797) en is gelegen in Paarl Zuid-Afrika. Uniek micro-klimaat. Dit fris wijntje heeft aroma's van tropisch fruit, zoals ananas. Serveertip: 
ideaal als aperitief, bij salades, schelpdieren, visgerechten met of zonder room.

Samenstelling : Grenache, Merlot en Cinsault leveren een zalmkleurige, fruitige rosé met licht bloemige toetsen. Rocca Maura is een 
coöperatieve uit Roquemaure, gelegen naast Château-Neuf-du-Pape (Rhône). De zomerse rosé zit boordevol fruit met smaken van 
aardbei en zwarte bes en wordt jong gedronken. Serveertip: Ideaal met salades en allerhande zomerse gerechten, kan ook als 
aperitief geschonken worden.

Samenstelling : 100% Sauvignon Blanc levert een loepzuivere wijn met minerale tinten en mooie structuur. Vader en zoon  worden 
bestempeld als de beste Sauvignon-makers van Duitsland. Het domein ligt aan de oevers van de rivier Nahe. Door Gault Millau ooit 
benoemd als beste Sauvignon Blanc wereldwijd !! Serveertip: deze topwijn schenkt men met verfijnde, lichte visgerechten en ook met 
fruits de mer-schotels en uiteraard als aperitief.

Samenstelling 100% Turbiana levert een klassevolle zachte wijn (unieke witte Lugana), strogeel van kleur met groene reflecties. Dit 
familiedomein met wijngaarden aan de zuidelijke oevers van het Garda-meer is gelegen in Pozzolengo (Lombardije). De vinificatie 
gebeurt in inox-vaten. De wijn heeft een mooie aromatische afdronk en een ondertoon van amandel. Serveertip: bij lichte 
visgerechten, pasta en salades met vis en als aperitief.

Samenstelling: 100 % Chardonnay levert een goudgele kleur met zachte botertoetsen en een mooi evenwicht van lichte zuren en 
zachte vanille. Dit wijnhuis is gelegen ten zuiden van Sacramento. De wijn is op hout gerijpt en dus lekker vol en romig. De wijn is  in 
feite een blend van 50 % Chardonnay, geijkt gedurende 9 mnd op nieuwe eiken vaten en 50 % inox Chardonnay. Serveertip: bij rijke 
visgerechten in roomsaus en lichte gevogeltegerechten.

Samenstelling: 100% Grillo (de typische Siciliaanse druif)) levert een strogele kleur met een lichte houttoets. Smaak is 
langaanhoudend. Dit jong familiedomein ligt in Marsala (gekenmerkt door warme winden). De pluk gebeurt handmatig. Deze 
intrigerende wijn is zeer elegant en heeft een mooie aromatische intensiteit van de Siciliaanse citrusvruchten met een vleugje witte 
perzik. Serveertip: als aperitief maar ook bij schelpdieren en fijne groentenschotels met aubergines en tomaat.



RODE WIJNEN Bewaarpotentieel Prijs (€) Aantal Totaal
P15 Bonne Nouvelle Merlot Frankrijk ALCOHOLVRIJE WIJN

7,00

P16 Rocca Maura Les Petits Galets Rouge Frankrijk 2-3  jaar

8,20

P17 Murviedro Cepas Viejas Monastrell D.O. P. Alicante Spanje 3-5 Jaar
Samenstelling: 100% Monastrell die aan oude wijnstokken groeien (= mourvèdre) 11,95
Monastrell is een typische druif uit Alicante. Intense aroma's van rood fruit, licht getoast. 8 maanden houtlagering !
Een dieprode wijn met purperen reflecties. In de mond proeven wij een complexe wijn met verfijnde tannines, een getoaste afdronk 26,50
Serveertip : bij rood vlees, wild, pot-au-feu, gekruide gerechten en kaas.

P18 Rhebokskloof Flat Rock Red Zuid-Afrika 3-5 Jaar

12,50

P19 EA! D.O La Mancha Spanje 5-7 jaar

13,50

P20 Masseria Tagaro Cinquenoci Primitivo Puglia Italië 3-5 Jaar

13,70

P21 Leza Rioja Reserva Spanje 5-7 jaar

14,00

P22 Predicat Grifoll Declara Priorat DOQ Spanje 5-7  Jaar

17,00

P23 Soraighe Bennati Valpolicella Ripasso DOC Italië 5-7 Jaar

18,20

P24 Vacqueras  Les 2 Monardes Domaine dela Monardière Rhône Frankrijk 5-8  Jaar

20,00

P25 Sagrantino di Montefalco D.O.C.G. 2016 Umbria Italië +10  Jaar
Samenstelling: 100% Sagrantino levert een intens volrode rijpe wijn. 27,30
Dit is het kroonjuweel van Paolo Montioni, de jonge wijnboer die de familietraditie hoog in het vaandel draagt.
De sagrantino druif levert nergens betere wijnen dan in Montefalco, waar deze 24 maanden rijpen op vat. 73,00
Serveertip: Bij de rijkere en meer verfijnde Italiaanse gerechten: Tagliatelli Porchini met truffel en parma.

P26 Château Croque Michotte St Emilion Grand Cru 2016 Bordeaux Frankrijk +10  Jaar

32,50

VERSTERKTE WIJNEN
P27 Mirabeau Gin

49,00

P28 Saliza Amaretto Veneziano Bepi Tosolini 2-3  jaar

35,00

MAGNUM

MAGNUM

Gin op basis van rosé-wijn. 
Afkomstig van Mirabeau, wijndomein gelegen in Cotignac (Var - Frankrijk). Het domein is in handen van een Britse familie.

Amaretto gemaakt uit distillaat met echte gemalen amandelen, niet van abrikozen zoals de meeste amaretto's. Verfijnd van smaak 
en minder gesuikerd, maar toch elegante marsepeinsmaak : superieure kwaliteit. 
Ideaal als afsluiter van een goede maaltijd.

Samenstelling: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Merlot. Klassieke Bordeaux met een mooie, lange afdronk. Château Croque 
Michotte is één van de populairste Bordeaux wijnen in deze regio. Vol, soepel en elegant in de mond met een mooie geïntegreerde 
houtsmaak. Serveertip: bij zeer hoogstaande vleesgerechten zoals kalfsrib, speenvarken. Ook bij verfijnde wildgerechten.

TOTAAL (€)

Samenstelling : de jonge druiven Corvina, Molinera en Rondella worden gemengd met de Amarone persresten. Ripasso-procedé. De 
jonge wijn trekt zo de waardevolle aroma's die het tot een waanzinnig krachtige wijn maken. In de smaak krijgen we veel rood en 
gedroogd fruit, pruimen en vanille door de houtlagering. Serveertip: Perfecte match bij wild, rundsvlees en grill-gerechten.

Samenstelling : 70% Grenache en 30% Syrah evert een intense, krachtige dieprode wijn. Dit domein is gelegen op 10 km van Château-
Neuf waar de wijngaarden (min. 45 jaar oud) aangeplant zijn in de typische keigronden. Deze krachtige  wijn komt door de typische 
ondergrond in combinatie van 18 maanden vat die  donkere fruitaroma's levert : vlezig, kruidig, vol. Serveertip: deze smaakbom 
schenkt men met winterse stoofpotten, lamsvlees en wildschotels en krachtige blauwe kazen.

Samenstelling : 100% Primitivo levert een uiterst volle wijn met grote gelijkenissen van de befaamde Zinfandel. Deze wijn heeft het 
aroma van dieprode zwarte kersen en klein rood fruit. De wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt. Deze is werkelijk de topwijn 
uit de hak van de laars van Italië (Puglia). Serveertip: deze krachtige sterke wijn serveert men met wildschotels en rode 
vleesgerechten. Prijs/kwaliteit : super.

Samenstelling : Tempranillio, Garnacha, Mazuelo levert een elegante robijnrode wijn met mooie rode fruittoetsen. Heldere, volle 
robijnrode wijn waarbij de fruitige aroma’s haast uit het glas lijken te barsten.  Harmonieus boeket, fijne milde wijn met een prima 
zuurtje  in de afdronk. Deze wijn rijpte op jonge eiken vaten gedurende 12 maanden. Serveertip: Deze elegante wijn is werkelijk een 
passe partout voor vele gerechten zoals rood vlees, paëlla, maar ook met pastagerechten.

Samenstelling: 45% Garnacha Negra, 45% Carinena en 10% Merlot levert een mooi gebalanceerde wijn die geapprecieerd wordt door 
's werelds beste sommeliers. Het familiedomein is gesitueerd in El Molar. Priorat is een unieke enclave met zwarte heuvels. Het 
terroir biedt een hoge minerale expressie. Manuele pluk. 9 maanden op hout gerijpt. Serveertip: Deze volmondige krachtige wijn 
schenkt men bij wildschotels, stoofpotjes en andere winterse gerechten.

Samenstelling : 100 %Merlot De wijn is afkomstig uit Languedoc Zuid-Frankrijk. Deze  wijn met robijnachtige kleur heeft een 
gebalanceerd aroma van rood fruit in de neus én in de mond. Serveertip: als aperitief (koud serveren) en bij rood vlees en kazen.

Samenstelling : Syrah, Merlot, Marselan levert een robijnrode kleur, zeer mooie instapwijn voor dagelijks gebruik. Rocca Maura is 
een coöperatieve uit Roquemaure, gelegen naast Château-Neuf-du-Pape (Rhône). Deze krachtige intense wijn heeft een gebalanceerd 
aroma van zwart fruit met een licht getoaste toets. Het best wordt deze  wijn geserveerd bij simpele vleesgerechten, pastaschotels 
met tomatensaus, lichte vleesgerechten.

Samenstelling : 100% Tempranillo levert een fruitige, zachte robijnrode wijn. Dit is werkelijk een pareltje uit de La Mancha 
streek.Deze wijn heeft intense zachte smaken van rood fruit met een zeer lange afdronk. De wijn wordt gemaakt van wijnstokken 
tussen de 40 en 70 jaar. Hoewel hij gerijpt is op vat, heeft hij een zeer jeugdig karakter. Serveertip: Deze wijn schenkt men het best 
met allerhande gegrilde vleessoorten en BBQ.

Samenstelling : dit is een blend uit de Cellar Selection : Syrah, Pinotage, Durif (= Petit Syrah genoemd wordt) &  Cabernet Sauvignon. 
Dit domein is genaamd Rhebokskloof (° in 1797) en is gelegen in Paarl Zuid-Afrika. Uniek micro-klimaat. Elegante, frisse,  fruitige blend 
met een mooie kruidigheid en frisse afdronk. Houtlagering op Franse eiken vaten gedurende 16 mnd. Serveertip : deze stevige 
volmondige wijn serveert men het best bij rood vlees, kaasschotels, volle tapas.



                       Klinken op de Sint-Amandusschool!

Beaux Bubbels Totaal

1. Jaume Serra Cava - Heerlijk aromatische en verfrissende cava. Rond en zacht 
met levendige zuren. Aangename toetsen van wit fruit, citrus en appel. € 9 x.......

1x rose, 2x wit en 3x rood
TIP: SOMNIUM WIJN IS BESCHIKBAAR ALS DUO  

INTERESSANT VOOR BIJ U OP TAFEL OF ALS GESCHENKIDEE

2. Côté Mas Rosé - Complexe neus vol aardbeien en ander rood fruit. Mooie 
balans en uitzonderlijke fraîcheur! Schitterende aperitief maar ook bij maaltijden. € 8,5 x.......

3. Somnium Sauvignon - Dit wordt uw witte huiswijn! Fijne en fruitige Franse 
wijn met aroma’s van citrusvruchten. Serveren bij vis en bij schaal- en schelpdieren. € 7 x.......

4. Fleur de Ninon - Sauvignon Blanc, Semillon en Muscadelle uit Frankrijk = gul 
boeket van exotisch fruit en witte bloemen. Top bij zeevruchten, vis en kazen. € 8 x.......

5. Somnium Cabernet Sauvignon - Zalige rode wijn uit Frankrijk met noties 
van peper en gedroogde pruimen. Serveren bij vleesgerechten, wild en kaas. € 7 x.......

6. Torre Rracina - Robijnrode Siciliaanse wijn met perfect rijpe Nero d’Avola 
druiven. Evenwichtige tannines en licht kruidig. Perfect voor bij vleesgerechten. € 9,5 x.......

7. Festivo - Feestelijke Argentijnse wijn met Malbec druif. Aroma’s van zwart fruit 
en een hint vanille. Volle body en mooie, milde zuren. Fantastisch bij grill en vlees. € 10,5 x.......

Speciallekes BIJ TYPE COPPA COCKTAIL OOK AANTAL AANDUIDEN AUB

8. Lokales - 100% natuurlijke citroenlimonade op basis van de beste Siciliaanse 
citroenen, verrijkt met een toets vodka. Belgische creatie! 33cl - 4,4% € 3 x.......

9. COPPA Cocktails - Premium kant-en-klare cocktails in leuke shaker fles.
Enkel ijs toevoegen en klaar! 4 à 5 cocktails per fles van 70cl - allemaal 10% 
Mai Tai: Jamaicaanse rum, amaretto, triple sec, sinaasappelsap en limoensap: x.......... 
Sex on the Beach: wodka, perzik schnapps, ananassap en cranberrysap: x..........
Tequila Sunrise: tequila, sinaasappelsap en grenadine siroop: x......... 
Long Island Iced Tea: tequila, triple sec, wodka, limoen en een scheutje cola: x..........

€ 17 
(fles) x.......

10. Copin - Belgische picon vin blanc met karakter. Klaar om te drinken want de 
witte wijn zit er al in. Uitschenken, ijsblokjes bij en genieten! 70cl - 16% € 24 x.......

11. Meyer’s Gin M1 - Verfijnde Belgische gin gemaakt op basis van kiwibes met 
subtiele tinten anijs. Zacht in de mond en prikkelend op de tong! 50cl - 38% € 33 x.......

12. Hierbas de las Dunas - Likeur van 18 kruiden, bloemen en planten uit de 
Zeeuwse duinen. Zilt-zoete smaak. Mixen met Fever Tree Clementine Tonic. 50cl - 28% € 34,5 x.......

13. Omerta rum - Bruine rum met uitmuntende smaken van vanille, bourbon 
vaten en karamel. Gemaakt in brouwerij en stokerij van Wilderen. 70cl - 35% € 34 x.......

14. Bushmills Single Malt Whiskey 10 years old - Van de oudste whiskey-
stokerij ter wereld! Aroma’s van zacht fruit, honing, mout en kruiden. 70cl - 40% € 39 x.......



Belgische biertjes
BIJ AANKOOP VAN 12 FLESJES JULIA OF MEER:  1 GRATIS JULIA 

BIERGLAS!! GELIEVE HIERNAAST AAN TE VINKEN
O 1 GRATIS 

JULIA BIERGLAS

15. Julia - Een dubbelgegist blond aperitiefbier met een vleugje fruit en lichte 
bitterheid. Fluweelzacht voor hem en haar! 33cl - 5,7% € 2,5 x.......

16. Boer Willem - Pittig en fruitig blond bier uit Deerlijk! De bitterhop zorgt voor 
het kruidig karakter, de aromahop brengt citrus en tropisch fruit. 33cl - 6,9% € 2,5 x.......

17. Fourchette - Gastronomische meergranentripel ontwikkeld door topchefs! Met 
edele hopsoorten en unieke gisten. Ideaal bij voorgerechten en vis. 33cl - 7,5% € 2,5 x.......

18. Ondineke - Officieel stadsbier van Aalst! Dit sterk parelend goudblond bier is 
fruitig en zacht bitter. Mooie balans tussen bitter en karamelmout. 33cl - 8,5% € 2,5 x.......

19. Gouden Carolus Tripel - Verkozen tot Beste Tripel ter Wereld! Blond, op fles 
gerijpt, enkel van bleke mout en 100% natuurlijk. 75cl - 9% € 6 x.......

20. Gouden Carolus Cuvée Imperial Dark - Supérieur donker bier met zacht 
en fruitig karakter. Aroma’s van geroosterde mout, karamel en pruimen. 75cl - 11% € 8 x.......

21. Gouden Carolus Cuvée Whisky Infused - De absolute topper! Volmondig 
met subtiele toetsen van vanille, eik en chocolade. Dit MOET je proeven! 75cl - 11,7% € 9 x.......

Alcoholvrije toppers BIJ TYPE KOLD ICED TEA OOK AANTAL AANDUIDEN AUB

22. KOLD iced tea - 15gr thee-infusie. Goed voor 1 liter ijsthee. Enkel koud water 
toevoegen! Power Pink (watermeloen, aardbei, ananas): x..........  - Lovely Yellow (li-
moen, appel, witte bloemen): x.......... - Passion Red (hibiscus, braam, rode biet): x..........

€ 6 
(zakje) x.......

23. Herbal Delights- Alcoholvrije gin met klassieke kruiden en toets gember. 
Serveren met neutrale tonic + schijfje komkommer of takje rosemarijn. 37,5cl € 17 x.......

24. GIMBER - Concentraat op basis van bio gember, citroen en specerijen. Goed 
voor 25 drankjes. Mix met plat of spuitwater voor een heerlijk gemberdrankje! 50cl € 25 x.......

Ferme frisdranken
BIJ TYPE LIMONADE OF FRUITSAP OOK AANTAL AANDUIDEN AUB 

TERUGGAVE LEEGGOED: € 0,10/FLESJE EN € 2,10 VOOR LEGE BAK

25. Puckolo Limonade (20cl)- Legendarische limonade uit Heule! 
Sinaas (limonade zoals vroeger): x.......... - Citroen (perfecte dorstlesser): x.......... € 1,5 x.......

26. Fruitsap (20cl) - 100% natuurlijke sapjes! Sinaas: x......... - Appel :x......... 
Pompelmoes: x......... - Appel/Kers: x......... - Appel/Rabarber: x......... - Multivruchten: x......... € 1,25 x.......

Hot drinks
BIJ TYPE KOFFIE OF THEE OOK AANTAL AANDUIDEN AUB
BIJ KOFFIE OOK GEMALEN OF BONEN AANDUIDEN AUB

27. Viva Sara Koffie (250gr) - Regal (licht en zacht): x.......... - After Dinner (vol en 
rond): x.......... - Moka Java (vol met sterkere afdronk): x..........  O Gemalen - O Bonen € 6 x.......

28. Viva Sara Thee (20 theebuiltjes) - Kruidentuin (kruidenmengeling): x..........  
Green & White mango (exotisch fruit): x.......... - Earl Grey: x.......... € 9 x.......

WIJ DANKEN U VOOR UW BESTELLING!   
Sint-Amandusschool - Tim Duyck en Tom D’Halluin van Boissons Beaux Frères


