
WIJNVERKOOP
 IN SAMENWERKING MET AD BIBENDUM FINE WORLD WINES



Beste

Net als vorig jaar bieden we vanuit onze vereniging weer een smakelijk assortiment 
kwaliteitswijnen aan. Ook dit jaar werken we samen met ad Bibendum Fine World Wines. 

Samen hebben we een mooi aanbod samengesteld. De bestsellers van de afgelopen jaren aangevuld met wat 
nieuwigheden.  

In bijgevoegde folder vind je alvast het overzicht terug met een woordje uitleg bij elke wijn. 

De opbrengst van de verkoop geeft ons als club een kleine financiële plus om verder in de toekomst te
investeren. 

Alvast bedankt voor jullie steun en verkoop!
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BUBBELS

  CHAMPAGNE PAUL DANGIN & FILS  
       'CUVÉE CARTE OR' BRUT 

FRANCE · REIMS · 80% PINOT NOIR, 10% CHARDONNAY & 10% PINOT 
MEUNIER
011081             26,95 

Het familiedomein Paul Dangin werd opgericht in 1947. Vandaag de dag 
garanderen de 10 kleinzonen de continuïteit van dit Champagnehuis. 
Grote troef is dat de familie maar liefst 60 hectaren wijngaarden bezit in 
Champagne, aangeplant met de drie tenoren Pinot Noir, Pinot Meunier en 
Chardonnay. De Champagne Carte Or is de parel van het domein. Frisse, 
lichtgouden kleur. Fijne, elegante neus met discrete tonen van biscuit 
en peer. In de mond zacht romig en evenwichtig. Zachte afdronk. Een 
Champagne voor alle gelegenheden.

  RONCO MARGHERITA - PROSECCO  
       DOC 'PROS' BRUT

ITALIA · FRIULI · 100% GLERA

013315   11,95

Prachtige, bijzonder vineuze, elegante Prosecco van een piepklein nieuw 
domeintje, waar de eigenaars enkel voor topkwaliteit gaan. Fijne mousse, 
mooie pareling, en gelukkig lekker droog. Een ontdekking!

  CAVA ARTE LATINO BRUT
       MÉTHODE TRADITIONNELLE

ESPAÑA · CATALUÑA · 50% MACABEO, 25% PARELLADA & 25% XAREL-LO

000627   8,00

Decennia lang is Catalonië (rond Barcelona) een interessant wijngebied. 
Parel is de mousserende Cava, gevinifieerd volgens het traditionele 
principe, net zoals in Champagne, maar op basis van de voor de regio 
typische druivensoorten Macabeo, Parellada en Xarel-lo. Reeds jaren 
heeft de Cava Arte Latino een unieke plaats in het ad Bibendum 
assortiment veroverd, en de fanclub groeit nog steeds. Alles heeft 
natuurlijk te maken met de bijzonder mooie bubbels voor een al even 
mooie prijs!



4 AD  B IBENDUM F INE  WORLD  WINES

WITTE WIJNEN

  ZWEEFTEEF CHENIN BLANC | 2021
SUID-AFRIKA · WESTERN CAPE · 100% CHENIN BLANC

012621   6,10  
Voor zij die licht gechockeerd zouden reageren op de naam, zweefteef is 
het Afrikaans voor stewardess. Tropisch fruit en rijpe peren markeren zowel 
het boeket als de smaak. Sappig en vol met een verrassende mineraliteit 
en fijne zuren.

  SHAYA SAUVIGNON BLANC | 2021
ESPAÑA · RUEDA · 100% SAUVIGNON BLANC

014044   10,45  
Zachte impressies van aarde, vers gemaaid gras en veel citruszeste welke 
het geheel expressief maakt. In de mond opnieuw een citrusfestival met 
limoen, pompelmoes, bergamot, sappig en zeste met verder groene appel. 
Mooi vol van body met een halflange, minerale afdronk. Super lekker en fris. 

  CALIFORNIA ROOTS CHARDONNAY | 2020
USA · CALIFORNIA · 100% CHARDONNAY

012223   12,10  
De beste ingrediënten voor een goed leven zijn simpel: lekker eten, goede 
vrienden en vooral goede wijn.Deze Chardonnay uit California heeft een 
lichtgele heldere kleur. In de neus treffen we vooral aromas van wit pitfruit 
(perzik, nectarine etc …) en bloesems aan. De smaak is soepel, vlot  en 
elegant. Prijsvriendelijke Chardonnay met grote charme.

  CAL Y CANTO BLANCO | 2021
ESPAÑA · TIERRA DE CASTILLA  ·  100% VERDEJO

013588   5,65 
Lichtbleke gele kleur met groene accenten. Zeer fris, zacht en fruitig met 
lekker sap. Perfect combineerbaar bij gegrilde groenten, zeevruchten, vis 
en kip. Zeer polyvalent.

  JUAN GIL BLANCO | 2021
ESPAÑA · JUMILLA · 100% MOSCATELL

014040   10,85  
Licht groene tint. Aroma's van verse meloen, perzik en kiwi aangevuld met 
jasmijnbloesem en een tikje witte peper. Sappig in de mond, werkelijk een 
fruitkorf met een strakke en pittige intensiteit. Uitstekende begeleider met 
al uw aspergegerechten, kip, allerlei vis-, schaal- en schelpdieren, oesters, 
Thaise keuken, geitenkaas. Top!

  HERDADE DO ROCIM - 'ALVES VIEIRA' VINHO 
       BRANCO | 2021
  PORTUGAL · ALENTEJO ·A NTAO VAZ, FERNAO PIRES & ROUPEIRO

014379   10,30  

  PRIMA ALTA - PINOT GRIGIO | 2021
ITALIA · SICILIA · 100% PINOT GRIGIO

014149   6,95  
Super mooie sappige, florale en sexy Pinot Grigio. Italiaanse flair ten top. 
En als je de prijs hoort smaakt hij nog lekkerder! Prima Alta!

  CHÂTEAU L'ESPARROU 'GRANDE RESERVE'   
        CHARDONNAY | 2021

FRANCE · PAYS D'OC · 100% CHARDONNAY

013971   8,25  
Strogele kleur. In de neus aroma's van honing, kruiden en citrus. De aanzet 
is zacht en verfijnd, de smaak gemiddeld intens met tonen van rijp wit fruit, 
mango en gember.
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ROSÉ WIJNEN

  CANTINA SAMPIETRANA - 'STILLAROSEA' 
        PRIMITIVO ROSATO | 2021

ITALIA · PUGLIA · 100% PRIMITIVO

014693   9,95                   

Lichtroze kleur, delicate aroma's van granaatappel en onrijpe 
abrikoos. Droge, zachte en frisse smaak. Heerlijk te combineren bij 
aperitiefhapjes, tal van visgerechten, wit vlees, of een heerlijk glaasje zo! 

Concours Mondial de Bruxelles: Gold medal! 

  CAL Y CANTO ROSADO | 2021
ESPAÑA · TIERRA DE CASTILLA  ·  100% BOBAL

013823   5,65 
Intense rosé kleur. Frisse neus met fruitige accenten. In de mond rond en 
soepel, fijn fruit. Zeer veelzijdige rosé voor tal van gelegenheden.

RODE WIJNEN

  ZWEEFTEEF SHIRAZ | 2018
SUID-AFRIKA · WESTERN CAPE · PINOTAGE SHIRAZ

012078   6,15  
Heerlijk sappig, mooi rood fruit, rond en zacht met een goede structuur. 
Wijn met karakter en stijl, breed aanpasbaar bij tal van gerechten. Zéér 
aanbevolen!

  FALLING ROCK PINOT NOIR | 2021
AUSTRALIA · MURRAY DARLING · 100% PINOT NOIR

014298   8,85  
Mooie fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, 
delicaat fruit (framboosjes, bosaardbeitjes). In de mond weelderig, gedis-
tingeerd, zacht romig en fluweel. Heerlijk sappig rood fruit in een ragfijne 
structuur. Verrassend lange afdronk!"

  CAL Y CANTO FULL RED | 2021
ESPAÑA · TIERRA DE CASTILLA  ·  TEMPRANILLO, MERLOT & SYRAH

014153   5,65 
Intens kersenrood, helder. Geurige neus met fruitige aroma's van rood fruit, 
fijn. Zachte wijn met mooi sap en lekker fruit, elegant. Zeer polyvalente wijn. 
Perfect combineerbaar met tal van vleesgerechten, pasta en rijpe kazen.

  CHÂTEAU L'ESPARROU 'GRANDE RESERVE'   
        CABERNET SAUVIGNON | 2021

FRANCE · PAYS D'OC · 100% CABERNET SAUVIGNON

014558   8,25  
Robijnrode kleur, heerlijk rood en zwart fruit, zwarte peper en toast. Fruitige 
wijn, licht tot medium body, zachte tannines en een goede zuurgraad.
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  CONTEMPLATIONS ‘BY KATARZYNA’  
       MERLOT/MALBEC | 2020

BULGARIA · THRACIAN VALLEY · MERLOT & MALBEC

013445   12,75  
De wijn is een assemblage van 70% Merlot en 30% Malbec. De wijn heeft 
een kersenrode kleur met robijnrode schakeringen. In de neus vooral aro-
ma’s van zwart bosfruit, peper en aardse tonen met nuances van tabak en 
kruiden. De smaak is subtiel met zijdezachte tannines en een opvallende 
en aangename zuurtegraad. Een wijn die niet alleen bekoort qua uiterlijk 
en prijs maar tevens goed combineert met gegrilde vleesgerechten en 
halfharde kazen.

  TOMERO MALBEC | 2020
ARGENTINA · MENDOZA · 100% MALBEC

014451   14,50  
Intens, vioolachtige kleur. Boeket van verse pruimen, gedroogde vijgen en 
vanille zetten onmiddellijk de juiste toon. Zacht rijp fruit zoals braam- en 
bosbessen spelen fluweel in op de fumé-eiken toetsen. Velourse, rijpe 
tannines sluiten deze flinke, rijpe Malbec af. Magnifieke wijn, schitterend 
bij gegrild rood vlees, hartige pastagerechten en wildschotels.

  CANTINA SAMPIETRANA ‘68 VIGNAIOLI’  
       PRIMITIVO | 2020

ITALIA · PUGLIA · 100% PRIMITIVO

013323   15,95  
De Primitivo druif wordt meestal in één adem genoemd met de Californische 
Zinfandel. Intens robijnrode kleur. In de neus rijp, zwart fruit maar ook wat 
tonen van vanille. In de mond elegant, soepel en intens, zoals een Primitivo 
moet zijn.  Luxe-editie van het domein, gebotteld in speciale imposante 
Bordeauxfles. Selectie van de beste percelen en oudste wijnstokken, zeer 
geconcentreerd. Heerlijk bij oude kazen, geroosterd vlees, wild, of een 
heerlijk glaasje zo!

  JUAN GIL 'SILVER LABEL' | 2020
ESPAÑA · JUMILLA · 100% MONASTRELL

014682   17,25  
Afkomstig van de oudste wijngaarden (+/- 40 jaar). Zeer gekruid neusaroma, 
bosbessen, lichtjes getoast en gerookt. Rijping van 12 maanden. Perfecte 
structuur met rijpe tannines. Zeer lange consistente afdronk, perfecte 
balans tussen fruit/alcohol/vatrijping. Niet voor niets een International 
Award Winner!Reeds jaren begeleidt de Australische topwijnmaker Chris 
Ringland het Gil Family project in Spanje. Chris Ringland is niet zomaar de 
éérste de beste en scoorde maar liefst 11 keer 100/100 bij Parker.

  HONORO VERA GARNACHA | 2020
ESPAÑA · CALATAYUD · 100% GARNACHA

013443   9,30  
Vinous 90  
De beste wijngaarden van Calatayud bevinden zich op de grindbodems hoog 
op de hellingen, waar de oude knoestige wijnstokken weinig druiven van 
hoge concentratie produceren. Enkel de rijpste druiven worden weerhoud-
en, waardoor de wijn een grote diepte en veel finesse heeft. Intense aroma's 
van zoete kersen en donkere pruimen met een exotisch kruidige afdronk. 
Heerlijke, sappige wijn.Multi-combineerbaar. Multi-combineerbaar, zéér 
mooi bij exotische gerechten, stoofpotjes, charcuterie en kazen.

  HERDADE DO ROCIM - 'ALVES VIEIRA' 
       VINHO TINTO | 2021

PORTUGAL · ALENTEJO · ALICANTE BOUSCHET, TRINCADEIRA & CASTELÃO

014376   10,30  
Verbluffende, vlezige rode wijn op basis van Trincadeira, Castelão en 
Alicante Bouchet druif uit Alentejo. Het wijndomein Herdade do Rocim 
is opgericht in 2000 en in totaliteit 120 hectare groot waarvan 70 hectare 
beplant met wijngaarden. Oprichter en eigenaar José Ribeiro Vieira is 
bijzonder trots op zijn wijnen die symbool staan voor een hechte samenw-
erking tussen vader en dochter en hun hoogstaande kwaliteit. De opbrengst 
wordt bewust zeer laag gehouden om absolute kwaliteit te garanderen en 
dat zien en proeven we ook. Donkere rode kleur die ons onmiddellijk doet 
denken aan heerlijk rijp zwart fruit en in neus een intens boeket van rijpe 
braambessen, bosaardbeien en zwarte kersen. In de mond vlezig en rijp 
met opnieuw veel rijp zwart fruit en lange afdronk met mooi versmolten 
tannines.
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PORTO

Eén der allergrootste specialisten van Porto in de mooie Douro vallei is ongetwi-
jfeld Cristiano Van Zeller. Na een jarenlange carrière als eigenaar en directeur bij 
het Porthuis Quinta do Noval welk verkocht werd in 1993, legde Cristiano zijn hart 
nog specifieker in de ontwikkeling van een selectie wijnen van het allerhoogste 
niveau. De basis is afkomstig van de beste wijngaarden van de Douro met spec-
ifieke en grote terroir. Vergeet de zweme zwoele stijl van de vele commerciële 
huizen en maak kennis met de grote Porto's als voorheen. 

  VAN ZELLERS ‘WHITE’ PORTO 
PORTUGAL · DOURO 

008891   11,95 

  VAN ZELLERS ‘RUBY’ PORTO  
PORTUGAL · DOURO

008865   11,95 
 

Tip: Portonique
Ingrediënten:
1/3 witte porto
2/3 tonic
1 plakje: citroen en/of limoen
muntblaadjes 
ijsblokjes 

ZOETE WIJN

  TSCHIDA SPÄTLESE | 2017
ÖSTERREICH · BURGENLAND · TRAMINER, WELSCHRIESLING & CHARDONNAY

009981   12,95  
Süsswein in Perfektion? Hans Tschida werd maar liefst 5 maal uitgeroepen 
tot 'Sweet winemaker of the year' in London. Geraffineerd zoet zonder 
kleverig te zijn, met fraîcheur. Heerlijk bij terrine of paté wild, faux of foie 
gras en ook bij het dessert.
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EINDEJAARSGESCHENKEN

Verras je relaties met een persoonlijk geschenk!

We kunnen steeds zorgen voor een voorstel op maat.
U kan een keuze maken uit verschillende pakketten die wij voor u samenstellen op basis van uw budget.

Uiteraard bent u ook steeds van harte welkom voor een proeverij om zo het pakket samen te stellen. 
Onze consultant begeleidt u graag in uw zoektocht naar het ideale relatiegeschenk.

Qua verpakking hebben we verschillende mogelijkheden:
Wijnzakjes of dozen van 1,2,3,4 & 6 flessen / 1 magnum

In elk pakket voorzien we een uitlegfiche van de wijn/bubbels met hierop indien  
jullie dit wensen jullie logo en gegevens.

   Wijnflesdoos 1 fles    € 1,55
   Wijnflesdoos 2 flessen    € 2,55
   Wijnflesdoos 3 flessen    € 3,10
   Wijnflesdoos 4 flessen    € 5,15
   Wijnflesdoos 6 flessen    € 5,45
   Wijnflesdoos voor magnumfles   € 2,55

Meer info

+32 11 26 27 00 
ellen@adbibendum.be
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PAKKET 1 : SUID-AFRIKA 'BAIE LEKKER'

Luxeuze geschenkverpakking van 2 flessen + sierlint met hierin: 
1x Zweefteef Chenin BLANC 2022 - Suid-Afrika
1x Zweefteef Pinotage Shiraz 2020 - Suid-Afrika

Totaalprijs: 15.80 euro (incl. BTW) 

PAKKET 2: ITALIA - L A DOLCE VITA

Luxeuze geschenkverpakking van 2 flessen + sierlint met hierin: 
1x Prima Alta - Pinot Grigio 2021
1x Cantina Sampietrana - '68 Vignaioli' Primitivo 2020 - Salento IGP - Puglia - Italia

Totaalprijs: 26.35 euro (incl. BTW) 

PAKKET 3: L A DOUCE FRANCE

Luxeuze geschenkverpakking van 2 flessen + sierlint met hierin: 
1x Château l'Esparrou - 'Grande Reserve' Chardonnay 2021 - Pays d'Oc IGP - France
1x Château l'Esparrou - 'Grande Reserve' Cabernet Sauvignon 2021 - Pays d'Oc 
IGP - France

Totaalprijs: 27.65 euro (incl. BTW) 



AD BIBENDUM FINE WORLD WINES 
Alfajetlaan 2220 | B-3800 Sint-Truiden
Ma – Vr | 09u – 17u30 en op afspraak

+32 11 26 27 00

WIJNWINKEL ANTWERPEN 
Volkstraat 31 | B-2000 Antwerpen
Ma – Za | 10u – 19u en op afspraak

+32 3 233 03 03

www.adbibendum.be 
info@adbibendum.be


