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“Er zit meer filosofie in een fles wijn, dan in alle boeken” Louis Pasteur 

Rode wijn: 5+1 gratis (te bestellen per 6)   Prijzen (per 6) 

Château L’apolline 2010                      93 euro ipv 111,60 
Deze Grand Cru uit de Saint-Emilion bestaande uit 2/3 Merlot en 1/3 Cabernet-Sauvignon heeft een granaatrode kleur. 

Deze wijn heeft een soepele smaak met een toets van geconfijt fruit en gegrilde noten. Tot 8 jaar lang te bewaren.  

Rode wijn: 10+2 gratis (te bestellen per 12)    Prijzen (per 12) 

Château La Rivalerie 2010       75,00 euro ipv 90,00 
Deze Côtes de Blaye is ideaal voor de feestdagen! Dit is een zeer aangename wijn met zachte tannines die bij vele gerechten 
te drinken is. Deze wijn heeft een mooie lange afdronk en een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. 
  

Witte wijn: 5+1 gratis (te bestellen per 6)    Prijzen (per 6) 

Sauvignon “Hugues de Beauvignac” 2015     32,00 euro ipv 38,40   
Dit is een zachte witte wijn met een ietwat fruitige afdronk. Hij werd gemaakt van de Sauvignon druif. Deze wijn is 
geschikt voor alle vis- en voorgerechten en kan ook gedronken worden als aperitief.  
 
Picpoul de Pinet “Hugues de Beauvignac” 2015    32,50 euro ipv 39,00 
 Een licht tintelende witte droge wijn met een frisse smaak afkomstig uit de Languedoc. Deze ronde, openhartige wijn past 
perfect bij vis, schaaldieren of zeevruchten. Ook bij gemengde salades komt deze wijn tot zijn recht. 
 
Chardonnay “Hugues de Beauvignac” 2015     33,00 euro ipv 39,60 
Een witte wijn afkomstig uit de Pays de Thau, voornamelijk uit de Chardonnay druif gevinificeerd. Karaktervolle, 
evenwichtige, levendige wijn met een fruitig aroma.  

 

Aperitief: 5+1 gratis (te bestellen per 6)   Prijzen (per 6) 

Varichon & Clerc Privilège       53,00 euro ipv 63,60 
Cava Martinez Corta        53,00 euro ipv 63,60 
 

 
Bestellen kan via info@wijnenjoris.be of via 0478/34 87 69 (Joris) Deze actie is 
geldig tot en met 24 december 2016. Gratis levering in Groot Leuven. 
Wij wensen jullie alvast fijne eindejaarsfeesten toe! 
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