PROEVEN. SMAKEN. ONTDEKKEN.

GRA
TIS

DEGUSTATIE
NIEUW: Volg een Masterclass O’live tijdens de degustatiedagen
Vrijdag 20 november
van 18u00 tot 20u30
(aankomst ten laatste om 19u00)

Zaterdag 21 november
van 16u00 tot 19u30
(aankomst ten laatste om 17u30)

Zondag 22 november
van 11u00 tot 18u00
(aankomst ten laatste om 16u00)
Onder voorbehoud van eventueel
verstrengde Covid19 maatregelen en/of
beslissingen van de veiligheidsraad.

‘t Balladehof
Hoogstraat 15, 8554 Zwevegem

tip
Combineer smaken en bestel een
‘degustatiebordje ’t Balladehof’
(€ 12 / p.p.):
• Huisgerookte zalm / toast
• Huisbereide hazenpastei / uienconfituur
• Gerookte duif / appel
• Harde kaas
Zin in een totaalbeleving?
Combineer je bezoek aan de
degustatiedagen met een diner in
‘t Balladehof. Reserveer tijdig op
het nummer 056 75 65 45.

* Onder voorbehoud van eventueel
verstrengde Covid19 maatregelen en/of
beslissingen van de veiligheidsraad.

Welkom
Bijzondere smaken in bijzondere tijden: Laat uw smaakpapillen prikkelen op de degustatie
dagen van Wijnen Lippens.
We nodigen u uit op de coronaproof versie van de degustatiedagen op vrijdag 20, zaterdag 21
en zondag 22 november*. Benieuwd welke wijnen u zal proeven? Vind ze in deze brochure
terug, samen met de toppers van de degustatie 2019 en het nieuwe aanbod 2020. Kom en
ontdek topwijnen uit Spanje, Italië, Frankrijk, Zuid-Afrika, Portugal, Chili en Californië. Proef
verrassende toetsen, maar ook courante wijnen en een aantal opmerkelijke nieuwkomers.
Geniet in de eerste plaats van boeiende smaken in verschillende thema’s: van aperitief doorheen tal van gerechten tot aan de kasteelwijnen. Maar profiteer ook van interessante kortingen.
Combineer smaken en bestel een ‘degustatiebordje ‘t Balladehof’ (€ 12 / p.p.) met specialiteiten
van het huis die perfect matchen met de te proeven wijnen op de degustatie.
Verbreed uw horizon en laat u op de degustatiedagen onderdompelen in de rijke en delicate
smaken van O’live gins, rum en likeur. Tijdens een masterclass delen de jonge ondernemers
achter dit bijzondere verhaal graag hun passie voor smaken met u.
Schrijf u in voor een degustatiemoment naar keuze en/of voor deelname aan de Masterclass
O’live via de flyer in deze brochure of via www.wijnenlippens.be/degustatie.
Bestelt u liever direct? Geef uw bestelling door via de bestelbon in deze brochure.
Stefaan en Nicole
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Champagne Vézien - Secret
d’Eclairés Blanc de Blancs

Champagne Vézien
Terre d’Artistes

Patriarche - Louis Perdrier
Brut Excellence

Frankrijk

Frankrijk

Frankrijk

Chardonnay en
klein % Pinot Blanc

75% Pinot Noir
25% Chardonnay

100% Chardonnay

De “Secret d’Elairés Blanc
de Blancs” heeft een lichtgele kleur met aroma’s van
gedroogd fruit zoals vijgen
en abrikozen. Verfijnde
champagne met een lange
afdronk. Behaalde de zilveren medaille op “Paris Wine
Club 2020”.

De “Terre d’Artistes”
rijpt 5 jaar en kenmerkt
zich door aroma’s van
gekonfijte citrusvruchten.
Is tegelijkertijd elegant en
verfijnd.

Mooie lichtgele kleur met
een fijne pareling en aroma’s
van geel fruit met toetsen
van gedroogde vruchten. Een
elegante frisse schuimwijn,
ieders vriend voor elke
gelegenheid.

€ 24,75
€ 23,50

€ 8,50

€ 22,75

aperitief

6X
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Ponte di Piave - Prosecco
DOC Treviso Extra Dry

Spanje

Spanje

Spanje

Italië

40% Parellada,
30% Macabeo
3% Xarel Lo

Xarel Lo
Macabeo
Parellada

Xarel Lo
Macabeo
Parellada

100% Glera

Lichtgeel met groene toetsen,
glanzend & helder. Zuiver in de
neus met aroma’s van citrus
vruchten. De smaak is zacht
en goed gestructureerd, lange
afdronk en een goede balans
tussen zuurtegraad & suikergehalte. Behoort tot de categorie ‘reserva’ dankzij zijn 15
maanden rijping.
Bij aankoop van 6 flessen
ontvangt u 6 GRATIS glazen!

Helder citroengeel met een
zachte gouden schittering
en zeer fijne belletjes. De
neus is elegant, fruitig met
een boeket van groene
appel en kruisbes. Sappig in
de mond met aroma’s van
rijpe appel.

Een kwaliteitsvolle cava
uit de Pénedes, 9 maand
gerijpt. Lichtgele kleur
met fijne en langdurige
pareling. Aroma’s van appel
en geel fruit met toetsen
van limoen. Aangename en
frisse afdronk.

Deze prosecco met een
strogele kleur en fijne
belletjes komt uit een
selectie van Glera druiven
uit de streek van Treviso.
Fris, fruitig en elegant met
een vleugje perzik en gele
appel.

€ 9,95
€ 9,40

€ 8,95

€ 8,85

€ 12,30
€ 11,60

Nieuw in aanbod 2020

Movisa - Cava Mas
Tauler Brut

Toppers degustatie 2019

Covides - Cava Viña
Aderus

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Fuga - Cava Fuga
Brut Reserva
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O’live
M Masterclass
Gin | Likeur | Rum
Tasting van de supernatural O’live spirits
• Vrijdag 20 november om 19u30
• Zaterdag 21 november om 18u00
• Zondag 22 november om 15u00
Onder voorbehoud van eventueel verstrengde Covid19
maatregelen en/of beslissingen van de veiligheidsraad.
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De lokale ondernemers Sofie Gardyn, Kurt
Suys en Peter Dumont nemen u tijdens
de masterclass mee naar mediterraanse
oorden. Zorgvuldig geselecteerde kruiden
en soms de subtiele smaak van olijven
vormen de basis voor hun gins, rum en
likeur. Zet uw lippen aan elke spirit en proef
een vleugje zomer tijdens de herfst.

O’live Gin - 40%
“The Original”

O’live Gin - 0%
“The Innocent”

België

België

De O’live Gin “The
Original” is op basis van
groene olijven en tal van
Provencaalse kruiden
gemaakt.

Proef in deze alcoholvrije
Gin de volle smaak van
Mediterrane olijven en
kruiden.

Serveertip: Fever Tree
Mediterranean of
Schweppes Pink Pepper met
een groene olijf en een takje
citroentijm.

Serveertip: Fever Tree
Mediterranean of
Schweppes Pink Pepper met
een groene olijf en een takje
citroentijm.

Behaalde in 2020 Goud op
de China Wine & Spirits
award in Hong Kong.

€ 45,00

€ 27,50
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aperitief
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O’live Rum - 41%
“The Original”

België

België

België

België

De Gin “The Floral”
kenmerkt zich door
krachtige smaken van
fruittonen en heeft een
zoetere toets

Het buitenbeentje in
het O’live Gin gamma is
“The Spicy’ en vindt zijn
oorsprong in een authentiek
recept uit de jaren dertig.
Dankzij de combinatie
van zuiderse en oosterse
kruiden verrast deze Gin
met zijn pittige aroma’s en
frisse smaken. De toetsen
van vanille en zwarte
peper maken het geheel af.
Verfijnd en toegankelijk.

De likeur van O’live is een
zoete zaligheid door een
subtiele mix van kruiden
en fruit.

De rum van O’live heeft een
zachte, volle smaak en laat
een onmiskenbare indruk
na dankzij zijn elegante
afdronk. Een feest voor alle
zintuigen, goudkleurig met
een vleugje karamel. Een
rijk aroma van kruidige
smaken. Is gemakkelijk te
combineren met frisdrank
en andere dranken.

Charmant en vol energie.

Is een verrijking voor de
liefhebbers van goede
smaak. Pure verwennerij in
cocktails en longdrinks.

Eén jaar gerijpt op
eikenhouten vat wat zorgt
voor structuur, karakter,
diepgang en complexiteit.

Behaalde in 2020 Dubbel
Goud op de China Wine &
Spirits award in Hong Kong.

€ 45,00
€ 43,00

€ 45,00

Nieuw in aanbod 2020

O’live Liqueur - 35%
“The Original”

Toppers degustatie 2019

O’live Gin - 41,80%
“The Spicy”

Wijnen te proeven degustatie november 2020

O’live Gin - 41,80%
“The Floral”
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€ 25,45

€ 36,20
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Witte wijnen

8

Château GrandJean
Bordeaux Blanc

Domaine La Gardie
Chardonnay

Frankrijk,
Bordeaux, 2019

Frankrijk, Côtes de
Gascogne I.G.P., 2019

70% Sémillon
30% Sauvignon

100% Chardonnay

De Bordeaux Blanc is een
aromatische droge witte
wijn met een mooie, heldere
kleur. Aroma’s van peer en
pompelmoes met toetsen
van exotisch fruit, lange
afdronk.

Bleekgele witte wijn met
aroma’s van rijpe vruchten
en toetsen van citrus zoals
pompelmoes en citroen.
Fris, vol en krachtig in de
mond met een aangename,
lange afdronk.

Visgerechten, schaaldieren,
zeevruchten (oesters), wit
vlees, rauwkost maar ook als
aperitief.

Zeevruchten, vis, tapas maar
ook als aperitief.

Kuip

Kuip

€ 7,95
€ 7,40

€ 7,85
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witte wijnen
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Le Grand Noir
Sauvignon

Frankrijk, Côtes de
Gascogne I.G.P., 2017

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2019

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2019

Frankrijk, AOP Coteaux
du Languedoc, 2019

80% Colombard
20% Ugni Blanc

85% Chardonnay
15% Viognier

85% Viognier
15% Chardonnay

100% Sauvignon

Strogele wijn met aroma’s
van wit fruit & citroen en
toetsen van acacia en citrus.
Frisse en fruitige wijn.

Frisse en fruitige
Chardonnay met aroma’s
van ananas en toetsen van
eik, mango en gember.

Mooie ronde viognier met
een opvallende fraicheur en
een licht aromatisch kantje.
Aroma’s van witte bloempjes en perzik met toetsen
van hout. In de mond een
pittig pepertoetsje.

Lichtgeel van kleur met
aroma’s van citrusvruchten
en toetsen van limoen.
Zeer frisse wijn.

Aperitief en allerlei
visgerechten, bij voorkeur
gegrild.

Aperitief, visgerechten,
wit vlees en Aziatische
gerechten.

Aperitief, visgerechten,
gevogelte en oosterse
schotels.

Aperitief, salades, asperges,
schaaldieren, visgerechten

Kuip

Kuip

Houten vat

Kuip

€ 7,90

€ 8,90
€ 8,25

€ 8,90

Nieuw in aanbod 2020

Le Grand Noir
Viognier

Toppers degustatie 2019

Le Grand Noir - Chardonnay
Viognier - Being unique

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Domaine Laffite
Blanc

9

€ 8,90
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Barton & Guestier
Bistro Sauvignon Blanc

Les Anges de Bacchus
Angelle

Château Vanho
Spinosus

Boccantino Passerina
Terre di Chieto Bio

Frankrijk, LanguedocRoussillon, 2019

Frankrijk,
Bordeaux, 2018

Frankrijk, AOP Coteaux
du Languedoc, 2019

Italië
Puglia, 2018

100% Sauvignon Blanc

40% Vermentino
30% Grenache blanc
30% Grenache gris

100% Vermentino

100% Passerina

Strogeel van kleur met
groene weerspiegeling.
Aroma’s van pompelmoes
en exotische vruchten met
toetsen van citroen. Mooie
en evenwichtige frisheid.

Bleek zilver van kleur
met aroma’s van peer en
steranijs & toetsen van
lilabloemen. Volle wijn met
een aangename speelse
afdronk.

Bleekgele, droge witte wijn
met aroma’s van appelen en
jasmijn en minerale toetsen.
De zuren en het fruit zijn in
perfecte harmonie.

Strogeel met gouden
reflecties, aroma’s van
jasmijn, appel, peer en
citrus. Fris in de mond met
een zoetere afdronk.

Aperitief, zeevruchten en
gegrilde vis.

Aperitief, visgerechten,
schaaldieren, salades.

Visgerechten, schaaldieren,
garnalen maar kan ook als
aperitief gedronken worden.

Vis, schaaldieren,
vegetarische gerechten en
kaas.

Kuip

Kuip

Kuip

Kuip

€ 7,85

€ 10,75

€ 9,95

€ 8,50
€ 7,90
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witte wijnen
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Kidia

Italië,
Puglia, 2019

Portugal,
Sétubal, 2018

Chili,
Central Valley, 2018

Chili,
Loncomilla Valley, 2018

100% Vermentino

Chardonnay, Arinto,
Verdelho en Antão Vaz

100% Sauvignon

100% Chardonnay

Strogeel met groene
reflecties. Fruitige aroma’s
van wit fruit en ceder
met toetsen van abrikoos
en appel. Vol, rond en
sappig met een mooie en
evenwichtige zuurtegraad.

Fruitige, frisse, volle
witte wijn met een
goed evenwicht tussen
houtrijping en elegantie.
Aroma’s van tropisch fruit,
met toetsen van citrus en
mango.

Lichtgeel van kleur met
groene reflecties en aroma’s
van tropisch fruit zoals
ananas en mango. Lange
en frisse afdronk. Top tien
van de meest gerenomeerde
Chileense wijnproducenten.

Aroma’s van perzik,
abrikoos en peer. Fruitig
in de mond met een licht
romig accent.

Aperitief, zuiderse
gerechten, vis, salades,
schaaldieren.

Gepocheerde vis, vis uit de
oven, vis met saus, kazen,
licht wild en voorgerechten.

Gegrilde vis, schaaldieren
en asperges maar ook heel
lekker als aperitief.

Warme visgerechten, kalf,
kip, pasta, kaas.

Kuip

Houten vat

Kuip

Kuip

€ 9,95

€ 8,95
€ 8,30

€ 6,80

Evenwichtige volle wijn met
een lange afdronk.

€ 8,25
€ 7,65

Nieuw in aanbod 2020

Santa Helena
Sauvignon Blanc

Toppers degustatie 2019

Adega de Pegões
Selected Harvest

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Uno di Uno
Lupa Meraviglia
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Remhoogte
First Light Chenin Blanc

Muratie
Isabella Chardonnay

The Last Stand
Chardonnay

Dreams
Heaven Can Wait

Zuid-Afrika,
Stellenbosch, 2019

Zuid-Afrika,
Stellenbosch, 2018

Australië,
Victoria , 2018

Moldavië,
Stefan Voda, 2018

100% Chenin Blanc

100% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Traminer

In deze frisse Chenin Blanc
vind je tropische aroma’s
terug van abrikozen en kiwi.
Het is een wijn met een
lichte, gouden kleur.
15% van de wijn is
houtgelagerd.

Isabella Chardonnay heeft
een rijpe volle neus met
aroma’s van gerookte eik en
toetsen van citroen & limoen.
Vol gestructureerde wijn,
mooie aciditeit, prachtige
gastronomische vettigheid.

Heldergele kleur met
aroma’s van mandarijn en
limoen, toetsen van citrus
en witte perzik. Frisse wijn
met mooie zuren en een
minerale afdronk.

Een heerlijk geurende wijn
met aroma’s van wit fruit
(lychee, appel, peer, meloen)
en toetsen van specerijen.
De smaak is verfrissend en
zeer aangenaam.

Lichte gerechten zoals
salades, kip en vis maar ook
als aperititief.

Vettere vis met een room- of
botersaus, gevogelte, kalfs
vlees of witte romige kazen.

Visgerechten met saus, kip
en pittige gerechten.

Wit vlees, salades, vol-auvent, kaas.

Houten vat

Houten vat

Kuip

Kuip

€ 11,50

€ 17,50

€ 7,95

€ 7,30
€ 6,80

33

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2019

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2018

85% Grenache
15% Syrah

95% Grenache
5% Syrah

Lichte rosékleur met
aroma’s van framboos,
aardbei en toetsen van
peper.

Lichte rosékleur, mineraal
met aroma’s van kleine
vruchten zoals rode kersen.

Aperitief, barbecue,
zomerse slaatjes, frisse
voorgerechten, oosterse
gerechten.

Ideaal als aperitief maar ook
bij lichte gerechten zoals
gegrilde vis, gegrilde kip,
salades , sorbet.

Kuip

Kuip

€ 8,90
€ 8,25

€ 9,25

Nieuw in aanbod 2020

Château Vanho
Tectus

Toppers degustatie 2019

Le Grand Noir Rosé
“Le diamant légendaire”

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Rosé wijnen

rosé wijnen
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Barton & Guestier
Tourmaline

Diego Pressenda La Torricella
Langhe Rosato Pumin Rus

Frankrijk,
Provence, 2019

Italië,
Piemonte, 2018

50% Grenache
30% Cinsault
20% Syrah

100% Dolcetto

De naam “Tourmaline” verwijst naar de edelsteen en
de structuur hiervan is terug
te v
 inden op de bodem van
de fles. Gouden medaille op
Vinalies 2019 in Parijs.

De Langhe Rosato, met
toetsen van aardbei en rode
bessen, is een rosé wijn
op basis van de Dolcetto
druif, verkegen door directe
persing van de druiven.

Salades, deegwaren, kip,
grillades, zuiderse en
zomerse gerechten en ook
uitstekend als aperitief.

Perfect als aperitief en
begeleidt ook zeer goed
gerechten met vis en wit
vlees.

Kuip

Kuip

€ 11,25
€ 10,70

€ 10,95

rode wijnen

Rode wijnen
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Frankrijk,
Bordeaux, 2016

60% Merlot,
35% Cabernet Sauvignon
5% Cabernet Franc

100% Merlot

De Bordeaux Rouge is
een aangename fruitige
wijn met mooi versmolten
tannines. Aroma’s van rode,
rijpe vruchten met een volle
afdronk.

Granaatrode kleur met
aroma’s van zwarte vruchten
en toetsen van Menthol.
De tannines zijn mooi
versmolten en gaan goed
samen met de houtlagering.

Charcuterie, rood vlees, wild
en kazen.

Gebakken, gebraden en
gegrild vlees, kalfsvlees, kip,
alsook bij kazen.

Kuip

50% houten vat, 50% kuip

Nieuw in aanbod 2020

Frankrijk,
Bordeaux, 2016

Toppers degustatie 2019

Château
Tour Grand Mayne

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Château GrandJean
Bordeaux

15

€ 7,95

€ 9,85
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40

41

Domaine
La Petite Barde

Château Haut Pezat
Saint Emilion Grand Cru

Barton & Guestier
Cht. Le Grand Sigognac

Château de Lugey
Graves

Frankrijk,
Bordeaux, 2016

Frankrijk,
Bordeaux, 2016

Frankrijk,
Bordeaux, 2017

Frankrijk,
Bordeaux, 2016

Merlot, Cabernet Sauvignon
en Cabernet Franc

80% Merlot,
20% Cabernet Franc

60% Cabernet Sauvignon
40% Merlot

60% Cabernet Sauvignon
40% Merlot

Diep paarsrode Saint Emilion
wijn uit Bordeaux met een
weelderige , fruitge neus van
zwarte kersen, aardbeien,
frambozen en toetsen van
vanille. Soepele smaak met
een lange afdronk en mooi
versmolten tannines.

Granaatode kleur met
purperen weerspiegeling.
Aroma’s van kersen en
frambozen met een kruidige
afdronk. Vol en krachtig in de
mond met mooi versmolten
tannines. 12 maand in Franse
eiken vaten.

Dieppaars en glanzend,
complex met mooie aroma’s
van zwarte bes vermengd
met munt en toetsen van
zoethout en toast. 6 maand
houtgelagerd.

Granaatrode wijn met donkere weerspiegeling. Elegant
met intense aroma’s van
zwarte kers en geroosterde
toetsen. Evenwichtig in de
mond, zijdezachte tannines
en een lange aromatische afdronk, zowel fruitig als pittig.

Rood vlees, grillades,
varkensvlees, wild, lam en
harde kazen.

Charcuterie, rood vlees, wild
en kazen.

Vleesgerechten, grillades,
lam, wild en fijne kazen.

Rood vlees, wild, lam en fijne
kazen.

Houten vat

Houten vat

Houten vat

Houten vat

8,50
€€ 8,50
€ 7,90

€ 21,75
€ 20,50

€ 13,85

€ 12,95
€ 12,10
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rode wijnen
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Château Vanho
Coronatus

Frankrijk, Côtes de
Gascogne I.G.P, 2018

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2016

Frankrijk, AOP Coteaux du
Languedoc, 2017

Frankrijk, AOP Terrasses de
Béziers, 2013

80% Malbec
20% Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon
Syrah

80% Syrah
20% Grenache

92% Grenache
8% Syrah

Kersenrode wijn met
aroma’s van rood fruit
(steenvruchten, pruimen,
kersen). Rond en soepel met
een aangename afdronk.
Kan ook licht gekoeld
gedronken worden.

Robijnrood met aroma’s van
rode bessen en toetsen van
peper. Zachte tannines met
een lange afdronk.

Cuvée Angélique, met
fijn versmolten tannines,
kenmerkt zich door een
mooie, intense donkere
kleur, een aangename neus
en een lekkere smaak met
toetsen van zwarte olijven.

Niet-gefilterde, aangename
en lichte rode wijn met
aroma’s van kreupelhout
en toetsen van klein zwart
fruit (cassis, bosbessen). Vol
in de mond met een ietwat
kruidige afdronk.

Rood vlees, barbecue,
gevogelte, rosbief.

Allerlei vleesgerechten.

Vleesgerechten met saus,
wild zoals everzwijn, hazenrug & hertenkalf en kazen.

Salades, grillades, kip en
zuiderse gerechten. Kan ook
als aperitief.

Kuip

Kuip

Kuip

Kuip

Nieuw in aanbod 2020

Les Anges de Bacchus
Cuvée Angélique

Toppers degustatie 2019

Le Grand Noir Cabernet
Sauvignon & Syrah

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Domaine Laffite
Tandem

17

€ 7,90

€ 8,90
€ 8,25

€ 10,80
€ 10,00

€ 11,75
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Château Vanho
Gregarius

Villa Trasqua
Traluna

Diego Pressenda La Torricella
Dolcetto d’Alba - Dosso

Diego Pressenda La Torricella
Barbera d’Alba Ariota Sup.

Frankrijk, AOP Terrasses de
Béziers, 2012

Italië,
Toscane, 2016

Italië,
Piemonte, 2015

Italië,
Piemonte, 2017

70% Syrah
30% Grenache

95% Sangiovese
5% Alicante Bouschet

100% Dolcetto

100 % Barbera

Niet gefilterde, krachtige
rode wijn met aroma’s
van geconfijt fruit, zwarte
bessen, zoethout en
kruidnagel & toetsen van
kreupelhout. 14 maand
gerijpt op eiken vaten.

De neus is gekruid en heeft
toetsen van donkere bessen
en rijp fruit. In de mond is
het een fruitbom met rood en
zwart fruit (kers, bosaardbei).
De specerijen komen mooi
naar boven en de tannines
zijn reeds mooi versmolten.

De Dolcetto d’Alba Dosso,
met aroma’s van zwarte
bessen en rood fruit, heeft
een diepe robijnrode kleur
met een weerspeigeling van
violet. Frisse smaak met een
lange, aangename afdronk.

De Barbera heeft een diepe,
robijnrode kleur met aroma’s
van levendig fruit. Zachte,
soepele, heel toegankelijke
wijn met de typische kenmerken van de druivensoort
Barbera. De rijping gebeurt 12
tot 14 maand in houten vat.

Begeleidt uitstekend wit
en rood vlees en past ook
perfect bij kaas.

Salades, zomerse
vleesgerechten, ideaal bij
italiaanse gerechten.

Pasta, pizza, gevogelte en
zowel geroosterd als gegrild
vlees.

Pasta, deegwaren, pizza,
gegrild wit & rood vlees (bbq,
kalfsvlees, kip & gourmet).

Houten vat

Kuip

Kuip

Houten vat

€ 16,75

€ 12,50
€ 11,65

€ 11,00
€ 10,25

€ 14,95

51

52

53

Paolini Lance
Nero d’Avola

Italië,
Puglia, 2018

Italië,
Puglia, 2018

Italië,
Puglia, 2019

Italië,
Sicilië, 2016

70% Primitivo
30% Susumaniello

100% Negroamaro

Negroamaro
Aglianico
Primitivo

100% Nero d’Avola

Dieprode wijn met purperen
reflecties. Aroma’s van rood
fruit met kruidige toetsen.
Zeer aangename wijn met
een lange afdronk.

Helder rode wijn met
paarse weerspiegeling.
Fruitige aroma’s van braam
en pruim. Volle smaak,
evenwichtig samengesteld
met zoete tannines en een
lange afdronk.

Intens rode kleur met
aroma’s van fruit en toetsen
van hout. Mooie structuur,
lange afdronk en zachtte
aangename tannines.

Robijnrood, sappige wijn met
aroma’s van rode vruchten,
een mooie zuurtegraad
en zijdezachte tannines. 4
maand houtgelagerd.
Bij aankoop van 6 flessen
ontvangt u 6 GRATIS glazen!

Rood vlees en kaas,
voorgerechten zoals
carpaccio.

Alle vleesgerechten, kip, kalf
en pasta.

Rood vlees, grill, bbq,
kalf, kip, lam, italiaanse
gerechten.

Pizza, deegwaren, barbecue,
kalf, lam, gevogelte, vleesgerechten, pluimwild, kazen.

Kuip

Kuip

Kuip

Houten vat

7,45
€ 8,00
€ 8,00

€ 8,50

€ 9,95

€ 9,50
€ 8,85

Nieuw in aanbod 2020

Tre di Tre Lupo Meraviglia
Tecnica del Salosso

Toppers degustatie 2019

Boccantino
Negroamaro Bio

Wijnen te proeven degustatie november 2020

Boccantino
Primitivo Susumaniello

rode wijnen

6X

50

19

54

20

55

56

57

Murviedro
Coleccion Reserva

Fado
Reserva Rood

Muratie
Ansela van de Caab

Burlesque
Zinfandel

Spanje,
Valencia, 2014

Portugal,
Alentejano, 2015

Zuid-Afrika,
Stellenbosch, 2016

Californië,
Centraal Californië, 2017

40% Tempranillo
40% Monastrell
20% Caberent Sauvignon

Alicante Bouschet
Petit Verdot
Syrah

Merlot
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc

100% Zinfandel

Robijnrode kleur met licht
donkere schitteringen. Elegante aroma’s van gekonfijte
vruchten met toetsen van
vanille, tabak en cacao. Volle
soepele en karaktervolle wijn
met een aangename afdronk.

22 maand op eikenhouten
vaten met de dieprode
kleur tot gevolg. Aroma’s
van kruidig zoethout, rijpe
pruimen en viooltjes. Lange,
volle afdronk met mooi
versmolten tannines.

Deze wijn heeft een donkere
en intense kleur met aroma’s
van cederhout, kleine
zwarte bessen en toetsen
van zwarte olijven en cassis.
Lange afdronk met elegante
tannines en frisse zuren.

Dieprode wijn met purperen
reflecties met aroma’s van
vanille, gemalen zwarte
peper en rijp zwart fruit met
toetsen van rood fruit. Rond
en evenwichtig met een
mooie afdronk.

Alle vleesgerechten, wild,
lam en karakterkazen (vb,
Herve, Chimay,...).

Lam, wild, alle vleesgerechten en kazen.

Rood vlees, wild en kazen.

Gerechten met rood vlees.

Houten vat

Houten vat

Houten vat

Kuip

€ 9,10

€ 13,65
€ 12,70

€ 20,65

€ 9,50
€ 8,85

Afhaling
Alle producten zijn voorradig en kunnen reeds
vanaf zaterdag 28 november afgehaald worden.

Adres afhaling
Wijnen Lippens, Otegemstraat 192, 8550 Zwevegem

Openingsuren
woensdag: 17u00 - 19u00
vrijdag: 17u00 - 19u00
zaterdag: 9u00 - 12u15 en 14u00 - 17u00

Betaling
Bij afhaling (bancontact mogelijk)

Contactgegevens
0477 598 663 of stefaan@wijnenlippens.be

Dank je wel !

Wijnen Lippens
Otegemstraat 192
8550 Zwevegem
0477 598 663
stefaan@wijnenlippens.be

www.wijnenlippens.be

