LEEF. GENIET. PROEF.

OPEN FLESSEN
DAGEN @ HOME
We hebben er dankzij enkele mooie lentedagen al even kunnen van proeven. We snakken naar buiten zijn.
Naar genieten. Naar het opladen van de batterijen. En vooral naar gezellig samen zijn met vrienden en
familie. Gelukkig opent de buitenbubbel perspectieven voor een mooie lente en zomer vol vriendschap.
Geniet op uw terras van het goede gezelschap, leuke gesprekken en een aperitief met een heerlijk glaasje wijn.
In deze catalogus presenteren we u enkele wijnen in de kijker. Wijnen die boeien en verrassen. Prikkel al
uw zintuigen. Voel de zon, hoor de vogels fluiten, zie de eerste bloemen ontwaken. En proef de bijzondere
smaken van deze wijnen.

Aperitief
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Wijnstreek
Druivensoort

Patriarche - Louis Perdrier
Brut Excellence

Patriarche - Louis Perdrier
Brut Rosé Excellence

Movisa - Cava Mas
Tauler Brut

Beschrijving

Frankrijk

Frankrijk

Spanje

Te drinken bij

100% Chardonnay

Cinsault
Syrah
Grenache

Xarel Lo
Macabeo
Parellada

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.

Mooie rosékleur met fijne
bubbels en aroma’s van
rood fruit gecombineerd
met toetsen van citrus. Een
evenwichtige schuimwijn
met een fruitige smaak.
Ideaal als aperitief en
desserten met rode vruchten.

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.

€ 8,50

€ 8,50

€ 8,85
€ 8,30

Rijpingsproces

De vermelde jaargangen
zijn niet bindend.
Prijzen, met inbegrip van
de promoties, zijn geldig
t.e.m. 30 juni 2021 en
zolang de voorraad strekt.

www.wijnenlippens.be
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Witte wijnen
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Terroirs de Jacques
Colombard Sauvignon

Terroirs de Jacques
Chardonnay

Frankrijk,
Languedoc-Roussillon, 2019

Frankrijk,
Languedoc-Roussillon, 2019

80% Colombard
20% Sauvignon

100% Chardonnay

Complexe neus van
frisse citrusvruchten. De
Colombard-druif zorgt voor
structuur en volheid, de
Sauvignon Blanc voor een
frisse en aromatische toets
en afdronk.

ln de neus intense aroma’s
van perzik en rijpe peer,
met subtiele florale toetsen
en hints van kamperfoelie.
Mond vullend met witte
steenvruchten en een
gestructureerde afdronk.

Aperitief, garnalen, koude
visschotels, vissoep,
bouillabaise, gebakken of
gegrilde vis en charcuterie.

Aperitief, gevogelte, alle
visgerechten, salades,
humus en romige lichte
kazen.

Kuip

Kuip

€ 6,95
€ 6,55

€ 6,95
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Château GrandJean
Bordeaux Blanc

The Last Stand
Chardonnay

Boccantino Passerina
Terre di Chieto Bio

Colle Bello Bianco
del Veneto

Frankrijk,
Bordeaux, 2019

Australië,
Victoria , 2018

Italië
Puglia, 2018

Italië,
Veneto, 2019

70% Sémillon
30% Sauvignon

100% Chardonnay

100% Passerina

Garganega
Cortese

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.

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

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

Licht limoengele kleur, in de
neus intens fruitige aroma’s
van appel, perzik en tropisch
fruit met toetsen van witte
bloemen en honing. Mooi
fris en fruitig in de mond met
frisse zuren in de afdronk.

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

Visgerechten met saus, kip
en pittige gerechten.

Vis, schaaldieren,
vegetarische gerechten en
kaas.

Aperitief, wit vlees,
visgerechten, salades en
pastagerechten.

Kuip

Kuip

Kuip

Kuip

€ 7,95
Nieuw 2021

€ 7,95

€ 8,50
€ 8,00

€€ 12,95
9,00
€ 8,45
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Buitengewoon
Wild Rosé

Le Grand Noir Rosé
“Le diamant légendaire”

Zuid-Afrika,
Western Cape, 2020

Frankrijk,
IGP Pays d’Oc, 2019

Pinotage (Pinot Noir en
Hermitage)

85% Grenache
15% Syrah

Verfrissende fruitige rosé
met florale aroma’s van
rode bessen en aardbeien.
Een Pinotage is een blend
van twee druiven namelijk
Pinot Noir en Hermitage
(=Cinsault).

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

Aperitief, salades, barbecue,
gevogelte.

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

Kuip

Kuip

€ 5,95
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€ 8,90
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Rosé wijnen
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Belles du Sud Rosé
Syrah - Grenache

Terroirs de Jacques
Rosé

Les Anges de Bacchus
Délice des Anges Rosé

Barton & Guestier
Tourmaline Rosé

Frankrijk,
Languedoc-Roussillon, 2019

Frankrijk,
Languedoc-Roussillon, 2019

Frankrijk,
Vallée de l’hérault, 2019

Frankrijk,
Provence, 2019

Syrah
Grenache

100% Grenache Noir

20% Syrah, 30% Grenache
Gris en 50% Cinsault

50% Grenache, 30% Cinsault
en 20% Syrah

Een aangename rosé met
aroma’s van “cuberdon” en
kersen. Aangename fruitige
wijn met een frisse afdronk.

Frisse en complexe neus van
rood fruit. In de mond droog
en fris met zachte minerale
toetsen. Evenwichtig met
impressies van rode besjes,
framboos en aardbei.

Délice des Anges Rosé
is een verrassende zeer
evenwichtig samengestelde
Roséwijn met een heldere
kleur. Bijzonder aromatisch
en verfijnd.

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

Barbecue, gyros, gourmet,
salades, pizza, charcuterie
en gegrilde vis.

Als aperitief, salades, zeevruchten, zalmcarpaccio,
courgette, avocado, geitenkaas, pesto, parmaham, tonijn
& tomaten en charcuterie.

Aperitief, salades, grillades
en wit vlees. Specifieke
gerechten: gourmet en
gyros.

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

Kuip

Kuip

Kuip

Kuip

€ 6,35
€ 5,95

€€ 21,75
6,95
€ 6,55

€ 8,85
€ 8,30

€ 11,25
Nieuw 2021
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Rode
wijnen
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Terroirs de Jacques
Merlot

Les Anges de Bacchus
Délice Rouge

Château GrandJean
Bordeaux

Frankrijk,
Languedoc-Roussillon, 2019

Frankrijk,
Vallée de l’hérault, 2019

Frankrijk,
Bordeaux, 2016

100% Merlot

40% Syrah, 40% Cinsault en
20% Grenache

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

Paarsrode kleur. Volle, rijke,
fruitige merlot met aroma’s
van rode bessen, kersen en
pruimen. Fruitige structuur
en mooi in balans. Zachte
afdronk met rijpe tannines.
Ideale passe-partout wijn.

Délice des Anges Rouge is
een krachtige en soepele
wijn met aroma’s van tabak
en toetsen van geplette
aardbeien. Aangename en
volle afdronk.

Rundsvlees, lamsvlees,
eendenborst, alle soorten
pluimwild en romige kazen.

Salades, grillades, kalfsvlees
en klein wild. Specifieke
gerechten: bbq, gans, fazant,
hindensteak en gourmet.

Charcuterie, rood vlees, wild
en kazen.

Kuip

Kuip

Kuip

€ 8,85

€ 6,95
€ 6,55
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Vinhas de Pegões
Syrah

Colle Bello Rosso
del Veneto

Italië,
Toscane, 2016

Portugal,
Setúbal, 2018

Italië,
Veneto, 2019

95% Sangiovese
5% Alicante Bouschet

100% Syrah

Merlot
Sangiovese

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 mooi versmolten.

Zacht in de mond met
aroma’s van rood en zwart
fruit. Mooi versmolten
tannines , aangename
structuur , lange afdronk en
perfect geïntegreerde eik.

In de neus een boeket van
rijpe pruimenconfituur en
vijgen die rijkelijk aanwezig
zijn. Mooie zachte en
toegankelijke evenwichtige
textuur.

Salades, zomerse
vleesgerechten, ideaal bij
italiaanse gerechten.

Alle vleessoorten bij
voorkeur rood vlees en kaas.

Typisch italiaanse
voorgerechten, rood vlees,
zachte kazen en gegrilde
visgerechten.

Kuip

Houten vat

Kuip

Nieuw 2021

€ 7,95
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Villa Trasqua
Traluna

€ 12,50
21,75
€ 11,75

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

€ 9,00

€€12,95
9,35
€ 8,80

Wijnen Lippens
Otegemstraat 192
8550 Zwevegem
Steeds afspraak mogelijk
buiten de openingsuren.
0477 598 663
Woe:

17u00 - 19u00

Vrij:

17u00 - 19u00

Zat:

09u00 - 12u15
14u00 - 17u00

www.wijnenlippens.be

