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M E D I U M  R A R E  H E E R L I J K H E I D

Montgaillard Merlot
Frankrijk - Languedoc 
7,00 €/fles of 39 €/karton
Deze wijn is een 100% Merlot mono-
cépage. De druiven worden manueel
geplukt en na de maceratie rijpen ze in
inox-vaten. Rood en zwart fruit, floraal,
kruiden en licht lactisch. In de mond fruit,
soepel met body. Heerlijk bij harde kazen,
pasta’s, gevogelte, varken, …       

El Paso Del Lazo Tempranillo/Shiraz
Spanje - Castilla-La-Mancha 
6,50 €/fles of 36 €/karton
Een knisperende, fruitige wijn met 85%
Tempranillo en 15% Shiraz-druiven. Een
gedeelte van de wijn rijpt 2-3 maanden
verder op Franse eik. In de neus zwart fruit
en kruidige toetsen. Floraliteit en snoep
mogen ook niet ontbreken. In de mond
sappig, vlezig en vlotte tannines. 
Lekker bij charcuterie, pasta’s, varken,
gevogelte, …       

Mariluna Bobal/Tempranillo/Monastrell
Spanje - Valencia       
9,00 €/fles of 51 €/karton 
Blend van 40% Bobal, 30% Tempranillo 
en 30% Monastrell. De wijn rijpt 6 maanden
op Franse eik. De nadruk ligt vooral op 
rijp rood fruit (kersen) en kruiden. 
Vanille, mokka en chocolade komen ook
meegenieten. Perfect bij varken, rund,
gevogelte, BBQ, …       

Les Ecuries Grenache/Syrah/Mourvèdre
Frankrijk - Languedoc       
9,50 €/fles of 54 €/karton
Les Ecuries bestaat uit 40% Grenache, 
40% Syrah en 20% Mourvèdre. De wijn 
rijpt 9 maanden in Franse eiken vaten. 
Aroma’s van zwart fruit, vanille en frisse 
kruiden. In de mond sappige, versmolten 
wijn met frisse toets. Ideaal bij rund, wild, 
stoofpotjes, BBQ, …       

Gouguenheim Malbec 

RODE WIJNEN

 Wijnverkoop de Vleugels

T.v.v. de aankoop van een
belevenistafel.

BESTELLEN

Bestellen kan via bijgevoegde bestelbon

of online via volgende link: klik hier 
Bestellingen worden afgesloten op 13 november!

Argentinië - Uco-Valley       
10,00 €/fles of 57 €/karton 

           De wijn rijpt 4 maanden op Franse eik. 
Hout-impressies nemen echter niet de 
bovenhand. Het is een fruitige Malbec met 
rood fruit, kruidige, florale aroma’s, vanille 
en chocolade. Fruitig en soepel, versmolten 
tannines en zuren. Goede combinatie
met stoofpotjes, lam, rund, wild, …       

PORTO

Cottas Porto Wit
Portugal - Douro (Wit Zoet)       
13,50 €/fles of 78 €/karton
Deze witte porto is een blend van Viosinho, 
Gouveio, … Vol exotisch fruit met oxydatieve 
toets, nootjes, toast en vanille. Heerlijk bij 
desserts op basis van fruit of gewoon ‘an 
sich’, …

Cottas Porto Tawny
Portugal - Douro (Rood Zoet)       
13,50 €/fles of 78 €/karton
Gedroogd zwart fruit met kruidige 
kenmerken, eucalyptus, vanille, chocolade, …
Heerlijk bij desserts op basis van chocolade, 
kazen of gewoon ‘an sich’, … Mag ook licht 
gekoeld worden om meer frisheid te 
bewaren.       

https://www.devleugels.be/nl/nieuws/wijnverkoop-de-vleugels-tvv-de-aankoop-belevenistafel


L’Original Chardonnay Pays d’Oc 
Frankrijk (Droog)       
8,50 €/fles of 48 €/karton 
 Eiken vatrijping gedurende 6 maanden
(50%) zorgt voor rondeur. Fruitig,
kruidig, maar ook mineraal en lactisch.
Door zijn korte en gedeeltelijke hout-
lagering bezit deze wijn complexiteit
waardoor vollere gerechten (vis of vlees)
ook van antwoord worden gediend.
Warme en koude visbereidingen, maar
ook gevogelte, zachte witte kazen, …
zullen geen neen zeggen.

Perdeberg Chenin Blanc
Zuid-Afrika - Paarl (Droog)            
8,00 €/fles of 45 €/karton
De Chenin Blanc-wijngaarden zijn
bush vines, resulterend in minder,
maar wel voller fruit. Duidelijke frisse
invloed van de Atlantische en Indische
Oceaan. Fruit en knisperende frisheid
zijn aanwezig. Floraliteit en exotisch
fruit komen ook naar boven. In de
mond soepel en fruitig met krokante
toets. Uitstekend als aperitief, maar
ook bij BBQ, kruidige visgerechten,
salades, …

El Paso Del Lazo
Verdejo/Viura, Spanje - Castilla-La-
Mancha (Droog) 
6,50 €/fles of 36 €/karton
Deze droge, fruitige wijn is gemaakt
van Verdejo en Viura-druiven die
afkomstig zijn uit La Mancha.. Aroma’s
van steenfruit, floraliteit en kruidige
toetsen. In de mond fruit en een licht
krokantje. Lekker als aperitief, bij
salades, visbereidingen, …

Montgaillard Chardonnay 
Frankrijk Languedoc (Droog)        
7,00 €/fles of 39 €/karton
De Montgaillard is een 100%
Chardonnay die 2 maanden op de lies
rijpt, dit resulteert in meer
complexiteit. Aroma’s van rijp fruit
met lactische en florale toetsen. In de
mond soepel en evenwichtig. Super
als aperitief, bij pasta’s, vis, …

Gouguenheim Torrontes 
Argentinië - La Rioja (Droog) 
 10,00 €/fles of 57 €/karton
 Aromatische wijn met
florale toetsen, rijp fruit (lychees),
honing en hars afgewerkt met een
licht gerookte toets (echter geen
houten opvoeding). Zwoel in de mond
maar toch nog fris, licht vettig en de
gerookte toets komt ook terug in de
mond. Niet te versmaden als aperitief,
bij salades, kruidige gerechten, …

Piquitos Moscatel
Spanje - Valencia (Half Zoet)                     
7,00 €/fles of 39 €/karton
Deze frisse, zoete wijn is gemaakt van
100% Moscatel-druiven.  Na opening
kan er een beetje restgas vrijkomen,
dit zorgt voor een aangename, frisse
tinteling en een minder plakkerige
wijn. Rijp exotisch fruit en floraliteit
primeren. Leuk alsaperitief, maar ook
bij kruidige gerechten, salades en zelfs
bij een fruitdessert.

Montgaillard Rosé
Frankrijk - Languedoc (Droog)       
7,00 €/fles of 39 €/karton
Dit is een blend van Grenache en Syrah.
Na een korte maceratie rijpt
de wijn verder in inox-vaten. Florale
aroma’s, rood fruit, snoep en licht
lactisch. In de mond krokant en
evenwichtig. Lichtere kleur. Lekker als
aperitief, bij salades, pasta’s, …

Mas Donis Olijfolie Extra
Vierge, Spanje - Montsant (500ml)       
10,00 €/fles of 57 €/karton
De smaak is licht kruidig, pikant en
tegelijkertijd zoet. Met een lichte
bittere en droogtrekkende toets. Mooi
evenwichtige olijfolie. Perfect bij
salades, pasta's, als gezel bij brood,
maar ook zacht en body-rijk om te
gebruiken bij het klaarmaken van uw
gerechten.

Montechiaro Olijfolie Extra
Vierge, Italië - Toscana (500ml)       
12,50 €/fles of 72 €/karton
.In de neus vegetale, grassige toetsen
met Granny Smith-appel en kruidige
toets. De smaak is kruidig full body met
op het einde een duidelijke peper, licht
pikante toets. Evenwichtige olijfolie
met pit. Perfect om te gebruiken bij
bruschetta, kleine voorgerechten
(carpaccio, …), maar ook bij pasta’s,
salades, als gezel bij brood.

WITTE WIJNEN - DROOG

WITTE WIJNEN -HALF ZOET

ROSE WIJNEN

OLIJFOLIE


