Wijn aankopen, een vak appart ...
Eerst iets over het aankopen van wijnen want dat lijkt gemakkelijk maar is het niet. In een supermarkt vind je wijnen in alle
prijsklassen: van spotgoedkoop tot extreem duur. Kwalitatief scoren ze helaas allemaal niet even hoog. Echte topwijnen zijn meestal
duur, al is erg duur dan weer geen garantie dat het om een topwijn gaat. De gemiddelde klant kent (te) weinig van wijnen en laat
zich meestal voor zijn keuze enkel leiden door de vorm van de wijnfles, de kleur van het etiket en de prijs. Je kan er soms geluk mee
hebben, maar de wijn die zo wordt gekozen kan ook serieus tegenvallen. En dat risico wil jij -als goede gastheer- toch niet lopen?
Voordelen van een gerenomeerd wijnhuis
Voor onze wijnselectie werkt het OC Stokrode samen met een gerenommeerd wijnhuis dat levert aan de gespecialiseerde horeca.
Het telt ook verschillende (top)restaurants onder zijn klanten. Wij zijn er trots op dat het wijnhuis speciaal voor ons een selectie heeft
gemaakt met allemaal bekende en uitstekende wijnen. Het zijn stuk voor stuk topwijnen in hun prijsklasse. En wij kunnen ze je
bovendien aanbieden aan een zeer aantrekkelijke prijs!

1. Witte wijnen
Adega de Murça Branco (Douro Portugal) - wit
Douro is één van de oudste en mooiste wijngebieden ter wereld. De Adega de Murça Branco is een lichte Portugese witte
wijn, verfrissend met tonen van citrusvruchten. Aroma’s van rijpe peer, ananas en zeer rijp steenfruit. Harmonieuze wijn met
frisse zuurtjes en zacht van smaak, in de mond proeft men citrus.
Kan bij vele gerechten gebruikt worden, ook erg geschikt als terraswijn.
Bestelcode W1 / Fles: 4,57 € (excl. btw)
La Fleur Baldy - Grenache Blanc (Pays d’Oc France) - wit
De wijngaarden waar de Grenache Blanc druiven voor deze wijn worden geteeld zijn gelegen in de Languedoc, het zuiden van
Frankrijk en meer bepaald in de streek van Carcassonne. Deze wijn heeft een schitterende witgele kleur met groene reflecties.
Complexe uitbundige neus met citrus en witte bloemetjes. Fris, fruitig en mooi in balans.
Frisse aperitiefwijn, ook goed te serveren bij koude bufetten, salades, lichte voorgerechten, vis, schaaldieren.
Bestelcode W2 / Fles: 6,63 € (exl. btw)
Le Petit Noir - Chardonnay (Pays d’Oc France) - wit
Iets vollere Chardonnay wijn, zacht in afdronk, en fruitig als aperitief. Deze soepele wijn is een echte passe partout met in de
neus geur van witte perzik, wat honing en appel, in de mond een zachte afdronk met tonen van sinaasappel en rijpe appel, beetje
toasty toets dat voor dat extraatje zorgt.
Als aperitief, bij koude bufetten, wit vlees, gevogelte, vis, schelp- of schaaldieren.
Bestelcode W3 / Fles: 7,18 € (excl. btw)
Lucarelli Terbbianco d’Abruzzo (Italië) - wit
Deze witte wijn heeft florale aroma’s, maar zeker ook aroma’s van exotisch fruit en citrus. De wijn wordt intens ervaren in de
mond, maar het fruitige aspect zorgt er dan weer voor dat de aciditeit in evenwicht wordt gebracht. Over het algemeen is het
een frisse wijn met een lange afdronk.
Perfect te gebruiken als aperitief, smaakt heel lekker bij pasta, vegetarisch, voorgerechten, gezouten vlees, vis, schelpen schaaldieren.
Bestelcode W4 / Fles: 9,66 € (excl. btw)

2. Rode wijnen
Adega de Murça Tinto (Portugal - rood
Fruitig en kruidige wijn afkomstig uit de Douro regio in Portugal. Samengesteld uit Touriga Nacional, Touriga Franca en Tinta
Roriz druiven. Lichte rode wijn, zacht van smaak.
Uitstekend bij BBQ, Mediterraanse keuken, rood vlees.
Bestelcode W5 / Fles: 4,57 (excl. btw)
La Fleur Baldy - Merlot-Cabarnet (Pays d’Oc France) - rood
Makkelijk drinkbare rode wijn gemaakt uit Merlot en Cabernet Sauvignon druiven uit de Languedoc, het zuiden van Frankrijk
met een schitterende robijnrode kleur. In de neus vinden we complexe en uitbundige fruittoetsen. De smaak is fruitig, soepel
en vol met een evenwichtige en mooie afdronk..
Lekker bij pastagerechten, pizza, rood vlees, charcuterieschotels en zachte kazen.
Bestelcode: W6 / Fles: 6,81 € (excl. btw)
Le Petit Noir - Shiraz (Pays d’Oc France) - rood
Een stevigere wijn, donker rode kleur, korte rijping in houten vat. 100% Shiraz. Categorie Languedoc Roussillion. Smaak met
zachte tanninnes, aroma’s van vanille, rood fruit en lange afdronk.
Past bij wit en rood vlees, gevogelte, stoverij, gegrild rood vlees, karakterkazen.
Bestelcode: W7: / Fles: 7,18 (excl. btw)
Luccarelli Primitivo (Italië) - rood
De Primitivo druif geeft doorgaans krachtige, volle en uitgesproken wijnen met een aangename kruidigheid. In deze wijn uit
Puglia (Italië) komt duidelijk naar voren dat de druiven veel zonuren hebben genoten. Deze Primitivo heeft een diepe, robijnrode kleur en intense, fruitige aroma’s van pruimen en kersen, in combinatie met laurier en een mooie kruidigheid. De wijn is
vol, fruitig en zacht in de smaakbeleving en biedt naast het rijpe fruit een stevige body en een opmerkelijke toets van kruiden.
Deze Primitivo is uitstekend te combineren met diverse vlees- of wildgerechten.
Ook ideaal om te drinken bij pasta, rood vlees, kaasschotels.
Bestelcode: W8 / Fles: 10,65 € (excl. btw)

3. Rosé wijnen
La Fleur Baldy Rosé (Languedoc - France) - rosé
La Fleur Baldy Rosé wordt geproduceerd in IGP Pays d’Oc, Languedoc Frankrijk. Rosé wijn gemaakt van Grenache en Cinsault
druiven. Heeft een lichte zalmrode kleur. Is een frisse makkelijk drinkbare rosé.
Ideaal als zomers aperitief, bij koude schotels en zomerse salades en bij BBQ.
Bestelcode: W12 / Fles: 6,75 € (excl btw)
Vinorganic Rosé Sangiovese (Vegan - Italië) - rosé
De Vinorganic Rosé Sangiovese is een Bio en Vegan Rosé uit Italië, gemaakt van 100% Sangiovese druif. Hij heeft intense
aroma’s van kleine rode vruchten met florale toetsen. Hij smaakt fruitig en fris met aroma’s van witte bloemen. Het is een
echte zomerse terrasrosé met een enorm fruitige neus, in de mond zeer fruitig met een tikkeltje zuren in de afdronk.
Uiterst geschikt als zomers apertief, bij koude buffetten, BBQ en zeker bij fruitdesserts.
Bestelcode: W13 / Fles: 8,29 € (excl btw)
Château Fontarèche Tradition Rosé (AOP Corbières - France) - rosé
Prachtige roséwijn uit de Corbières. Fruitig en levende wijn met aroma’s van aardbei en kersen. De rosé is gemaakt van de
duivensoorten Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre en Picpoul Noir. Droge aanzet in de mond met een aangename aciditeit
met een mooi evenwicht en een verfrissende afdronk. ‘Saigner’, laten bloeden, een techniek die wordt gebruikt bij roséwijn.
De druif blijft met de schil tijdens de gisting gedurende een korte periode in contact met het sap. Dit zorgt voor een mooie
rozige kleur. Het is een prachtige rosé van hoogstaande kwaliteit, frisse fruitige neus, droog en mineraal in de mond met een
aanhoudende afdronk.
Ideaal bij zomerse visgerechten, sushi, tapas, antipasti, BBQ.
Bestelcode: W14 / Fles: 8,85 € (excl btw)

4. Schuimwijnen - Cava - Prosseco - Champagne (bubbels)
Chambler Alsace (France) - bubbels
Chambler Alsace is de nieuwe naam van de voormalige succeswijn Beltoure Alsace. Het is een halfzoete mousserende wijn.
Chambler Alsace wordt geproduceerd in de Caves de Wissembourg naast de stad Strasbourg. Schuimwijn gemaakt volgens
de methode ‘cuve close’. Dit behelst een tweede gisting van de wijn die niet plaatsvindt op de fles maar in het vat. Voornamelijk witte druiven uit de Elzas streek. Fruitig en delicaat bouquet van Muscat en peer. Fijne bubbels.
Ideaal als aperitief en bij recepties, vooral door het lage alcoholgehalte.
Bestelcode: W9 / Fles: 5,57 € (excl btw)		
Charles Griffon - Cuve Close (France) - bubbels
Schuimwijn gemaakt uit 100% Ugni Blanc druiven en volgens de ‘methode cuve close’ = ‘de méthode Charmat’.
Eugène Charmat is de uitvinder van deze méthode met gisting in cuves en hij is tevens de stichter van de Compagnie
Française des Grands Vins. In de neus aroma’s van groene appel, citrus, honing en gegrilde amandelen. In de mond een
aangename lichte mousse met een verfrissende droge smaak en fruitigheid in de afdronk.
Uitstekend als aperitief, bij recepties met koude en warme hapjes en bij allerlei desserts met fruit en zoetigheden.
Bestelcode: W10 / Fles: 8,86 € (excl. btw)
Cava Celebrandum Brut (Xarel-lo - Macabeo Parellada - Spanje) - bubbels
Cava met lichtgele kleur en met een fijne belletjesstructuur. In de neus rijpe appel, citrus en kruiden gevolgd door een romig
pallet met een aanhoudende finale. Een ‘no-nonsense’ cava met veel fraicheur. Droge en zeer frisse cava met 12 maanden
gisting op de fles. Cava Celebrandum Brut is gemaakt van 3 tranditionele Spaanse druiven Xarel-lo, Macabeo en Parellada.
Uitstekend te serveren als aperitief, bij recepties of te drinken bij schaal- en schelpdieren.
Bestelcode: W11 / Fles: 11,83 € (excl. btw)
Prosseco Riondo DOZ Frizzante (Cantine Riondo - Veneto, Monteforte d’Alpone - Italië) - bubbels
Deze prosseco wordt gemaakt volgens methode ‘cuve close’ maar met een kortere gisting (frizzante) dan de klassieke
spumante en is het zomers aperitief bij uitstek van de Italianen. Hierdoor krijg je een frisse licht sprankelende wijn met de
zachte zoete toets van de 100% Glera druif. Fris en fluweelzacht in de mond met in de neus hints van appel, peer en acacia
bloemen. Deze Prosseco is met een screw cap omwille van de mindere druk in de fles.
Ideaal als licht (zomers) aperitief al dan niet met warme en koude hapjes. Ook lekker bij fruitdesserts.
Bestelcode: W16 / Fles: 8,30 € (excl. btw)
Champagne Gruet Sélection Brut (domein Gruet Champagne, Buxeuil - France) - Champagne
Dit is een kwalitatief zéér hoogstaande Champagne. Ter info, de naam Champagne mag enkel en alleen vermeld worden op
flessen mousserende wijn die in de Champagnestreek worden geproduceerd volgens de ‘méthode traditionnelle’, dit is een
tweede gisting op fles gedurende een periode van minimum 16 tot 18 maanden. De Champagne Gruet Sélection Brut is een
krachtige Champagne met in de neus toetsen van bloemen en verfijnd fruit uit de symbolische wijngaard de Barséquanais in
de omgeving van Bar-sur-Seine in het zuiden van de Champagnestreek die zich uitstrekt over de beboste hellingen.
Een volle en evenwichtige body met mooie afdronk gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’ met een tweede gisting op
fles gedurende 16 tot 18 maanden. Druivensoorten: 70% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot Meunier.
Ideaal als aperitief, bij feestelijke gelegenheden, schelp- en schaaldieren.
Bestelcode: W15 / Fles: 29,69 € (excl. btw)

Gemakkelijk bestellen
Bestel je wijnen minstens 8 werkdagen voor je huurdatum.
Bij aanvang van je activiteit staan dan de bestelde
wijnen (gekoeld in de frigo) voor je klaar.
Bestel je wijn enkel online met het bestelformulier
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