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Champagne

Witte wijnen

Guy Méa Tradition Brut
Champagne I Frankrijk
Lions Club Izegem verkoopt deze champagne sinds vele 
jaren en het is dan ook een echte topper. Verkozen in de 
top 2 bij blindproeverijen met tientallen champagnes, 
waarbij hij vele grote huizen achter zich liet. De familie 
Méa heeft respect voor de terroir en liefde voor het vak.

Assemblage van 2 millésimes. 2 jaar rijping in kelders van 
het domein (basis 2015)

   70 % Pinot Noir – 30 % Chardonnay

 Op dronk

 Aperitief, Dessert

19 €/fles 6 flessen per karton

Guy Méa Premier Cru Cuvée Prestige  
Champagne I Frankrijk
Assemblage van 3 millésimes waarbij jaargang 2010 de 
basis vormt.

Minstens 5 jaar gerijpt in de kelders van het domein

  60 % Chardonnay – 40 % Pinot Noir

 Op dronk

 Aperitief, Dessert

25 €/fles 6 flessen per karton

Château de Tracy, Mademoiselle de « T » 
Pouilly Fumé (Loire) I Frankrijk I 2018
Château de Tracy wordt sedert verschillende generaties 
bewoond door de familie d’Assay. De wijngaarden 
bedekken de zonnige omliggende hellingen en brengen 
een wijn voort van meesterlijke hand. De 100% Sauvignon 
Blanc zorgt voor een aromatische, krachtige, frisse 
en elegante wijn. Dit kasteel doet zijn naam alle eer 
aan; sedert jaar en dag worden ze geroemd voor de 
uitzonderlijke kwaliteit van hun witte wijn. Finesse en 
complexiteit troef!

Deze tweede wijn van Château de Tracy is complex met 
zeer frisse, verfijnde toetsen van citrus en groene appel. 
Heerlijk als aperitief, maar ook zeker de moeite bij een 
carpaccio van coquilles of langoustines.

   Sauvignon Blanc

 2019-2022

 Aperitief, Coquilles, Langoustines, Crustacés

15,20 €/fles 6 flessen per karton

Entre-Deux-Monts, Quatre Cépages
Heuvelland I België I 2018
Het wijndomein ‘Entre-Deux-Monts’, gelegen in het 
uiterste zuiden van West-Vlaanderen in Heuvelland, vindt 
beschutting tussen de Rode- en de Zwarteberg, “entre deux 
monts” dus. Het land van de grootvader, het idee van de vader 
en de kennis van de zoon en wijnbouwer Martin Bacquaert 
leidden in 2005 tot de aanplant van de eerste wijnstokken. 
Ondertussen is het wijndomein uitgegroeid tot 18 hectare. De 
wijnen die Martin er maakt zijn fris, elegant en aromatisch. 
Daarbij speelt ook de bodem, die vooral bestaat uit zandleem 
met ijzerzandsteen en silex, een grote rol. Jaarlijks vallen er 
één of meerdere wijnen in de prijzen.

Deze Quatre Cépages is een unieke assemblage van 
Chardonnay (houtgelagerd), Auxerrois, Pinot Gris en Sieger. 
Deze blend zorgt voor een frisse en zeer aromatische wijn 
(abrikoos, pêche, peer, …). In de mond is de wijn sappig met 
veel fruit en fijne zuren.

   Chardonnay, Auxerrois, Pinot Gris, Sieger

 2019-2020

 Aperitief, Asperges, Tartare van zalm, Frisse salade 
met fruit

11,70 €/fles 6 flessen per karton
 

Domaine Rivoire Blanc
Pays de la Cité de Carcassonne I 
Frankrijk I 2018
Domaine Rivoire is gelegen nabij de historische stad 
Carcassonne in het zuiden van Frankrijk. Deze witte wijn, 
op basis van Chardonnay en Viognier, onderging een 
houtlagering gedurende 6 maanden. De neus biedt een 
mooie complexiteit met tinten van wit fruit zoals peer en 
perzik.  In de mond wellustig, elegant en rijk in smaak. 
Een originele aperitief, maar harmonieert ook zeer goed 
bij wit vlees en visgerechten.

   Chardonnay, Viognier

          Schroefdop

 2019-2020

 Aperitief, Gentse Waterzooi, Kip, Lichte Visgerechten

6,90 €/fles 12 flessen per karton

Artigas Blanc -  Bodegas Mas Alta 
Priorat I Spanje I 2017 
W-Vlaamse eigenaars – Topdomein –  
Jaar na jaar 90 + ( Parker)

De Artigas Blanc is de enige witte wijn van de ‘mas’. Met 
de mediterrane frisheid en de elegantie van de leisteen op de 
hoog gelegen gronden wordt de Priorat tot expressie gebracht. 
Helder strogele kleur met aroma’s van geurige kruiden 
en geweekt fruit. Een sterke wijn die niettemin fris blijft! 
Serveren op 15°C.

   70% witte Grenache – 20% Pedro Jimenez – 10% Macabeu

 2019-2025

 Kip,  Kalkoen, Gegrilde vis, Kaas

24,50 €/fles 12 flessen per karton



Rode wijnen

Velenosi, Solesta Rosso Piceno 
Superiore DOC
Marche I Italië I 2016
In 1984 stampte Angela Velenosi haar wijnhuis uit 
de grond: 1 familiehuis, 9 hectare grond, 2 wijnen en 
weinig technologie. Ondertussen is Velenosi uitgegroeid 
tot de nummer 2 familiaal wijnhuis uit de Marche-
streek: 2,5 miljoen flessen in productie met meer dan 20 
wijnen.

Deze “Solesta” rijpte in 50% nieuwe Franse eiken vaten 
en 50% gebruikte Franse eiken vaten voor 24 maanden. 
In de neus veel rood fruit en een fijne kruidigheid. In de 
mond zoete specerijen (muskaat, kaneel), donkerrood 
fruit (bessen) en een subtiele vanilletoets. Een goede 
begeleider van diverse vleesgerechten (wild, gegrild, 
gerookt, ...)

   Sangiovese, Montepulciano

 2019-2026

 Stoofpotjes, Pluimwild (fazant), Gegrild stuk vlees, 
Harde kazen, …

14,90 €/fles 6 flessen per karton

Château Haut Beychevelle – Gloria 
Saint-Julien, Bordeaux I Frankrijk I 2015 
De familie “Martin” is al meer dan drie eeuwen gevestigd 
in Saint-Julien en oefent verschillende beroepen 
uit die allemaal verband houden met de wijnbouw 
(landbouwers, keldermeesters, managers, kuipers), 
terwijl ze tegelijkertijd een kleine wijngaard bezitten die 
bekend staat onder de naam Château Haut-Beychevelle 
Gloria. Deze cru, die wordt beschouwd als het historische 
eigendom van de familie, zou de bron zijn van Henri 
Martin’s passie voor wijn.

De kleine wijngaard van 5 hectare is hier aangeplant met 
65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot en 10% Cabernet 
Franc en de stokken zijn gemiddeld 30 jaar oud. De wijn 
verblijft minstens 12 maanden op voor 1/3 nieuwe eiken 
vaten. Zijn fijne smaak vertoont een mooie frisheid en veel 
elegantie! Een echte aanrader voor de fijnproevers.

   Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

 2019-2025

 Gebraden kalkoen, Lamskroon, Gegrild vlees, …

23,50 €/fles 6 flessen per kist

Château Colombe Peylande 
Haut-Médoc, Bordeaux I Frankrijk I 2015
Château Colombe Peylande is een familiaal wijnhuis 
die reeds 5 generaties lang bestaat en is gelegen in het 
hart van de Médoc (Cussac-Fort-Médoc). Tot op heden 
bedraagt de oppervlakte van de wijngaarden 10.30ha; de 
gemiddelde leeftijd van de wijnstokken is 30 jaar. Er is 
voor 55% Cabernet Sauvignon aangeplant, 40% Merlot 
en 5% Petit Verdot. 

Château Colombe Peylande is de traditionele en 
historische wijn van het landgoed. De rijping in vaten, 
van een of twee jaar oud, gedurende vijftien maanden 
zorgen voor extra structuur en wat toastaroma. Het 
merendeel aan Merlot (45%) in de wijn geeft een 
bepaalde elegantie en finesse. 

   Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

 2019-2030

 Rood vlees, Groot wild (Everzwijn, Hert, ...), 
Gemengde kaasplank

13,50 €/fles 6 flessen per karton

Syrah - Maison Paul Jaboulet Aîné 
Frankrijk I 2016

Frisse en gebalanceerde wijn met in de geur vooral 
aroma’s van zwarte bessen, naast tonen van zoethout en 
gras.

Vlezige smaak met zachte en fluweelachtige tannines. 

   100% Syrah

 Op dronk tot 2021

 Charcuterie, Gegrild vlees

8,70 €/fles 6 flessen per karton

La Rose de Badette – Saint-Emilion 
Grand Cru  
Frankrijk I 2014 
Tweede wijn van Château Badette ( W-Vlaamse eigenaar)

Intense dieprode kleur, mooie gekleurde tranen. Neus van 
rood fruit in combinatie met wat hout. Het rode fruit keert 
mooi terug in de mond. Stevige, vlezige wijn met een 
mooi evenwicht. Zeer aangename afdronk.

   100% Merlot

 Op dronk tot 2023

 Rundsvlees, Wild

14,00 €/fles 6 flessen per karton

La Mirande – JP Boisson
Châteauneuf-du-Pape I Frankrijk I 2018
Diep robijnrode kleur – Aroma’s van rijp rood fruit met 
zachte kruidige tonen.

Deze wijn etaleert rondheid,frisheid ,elegantie en zachte 
tannines in combinatie met een mooie afdronk met  
lichte toetsen van zoethout.

   80 % Grenache – 15 % Syrah – 5 % Mourvèdre

 2021-2028

 Rundsstoofpotje, Lamsvlees, Hinde, Kaas

19,90 €/fles 6 flessen per karton



De Stamper - Paliatieve Zorgen Kliniek Izegem
Navelstrengbloed KU Leuven - ‘t Venster
T’Kouterke-televestiaire - Den Tatsevoet

‘Lions Club Izegem en zijn sociale projecten
danken u van harte voor uw steun’ 

Geef aub uw bestelling door via onze webshop:
www.lions-izegem-shop.be

De leden van Lions Izegem

AMPE GEERT  –  BONTE BART  –  BONTE TOM  –  CALLENS BOB  –  CAUWELIER FILIP  –  COPPENS ALAIN  
–  COPPIN PIET  –  COSAERT BENEDICT  –  DEBAL FRITZ  –  DECLERCK BERNARD  –  DECOOPMAN CARL  –  

DEJONGHE KOEN  –  DELOBELLE JOHAN  –  DEMEY HANS  –  DESCHEPPER CARL  –  DESPIEGELAERE ERIC –  
DEWULF LEOPOLD  –  GYSELINCK CHRISTOPHE  –  LAMBERT PIET  –  LAMBRECHT JAAK  –  MAELFAIT SYLVÈRE  

–  MARRANNES KRIS  –  MEEUWS STEVEN   –   NACHTEGAELE LUC  –  PILLEN DIETER  –  POTTEAU PAUL  –  
SCHRAMME GUY  –  SOENEN LIONEL  –  STOFFERIS OLIVIER  –  VAN EECKHOUT PHILIEP – VAN HEVELE JAN  

–  VANACKER POL  –  VANDERSTEENE PIETER  –  VANDEURSEN CHRISTIAN  –  VANGHELUWE WOUTER  –  
VANHAVERBEKE JEAN-PAUL  – VERCRUYSSE VINCENT  –  VEREECKE THIERRY  –  VERSCHOORE CHRISTOPHE  –  

VERVISCH FILIP  –  VLEGELS FRANCIS


