
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!

Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Bestellen kan tot 14/12 via mail op info@hubolimburgunited.be.
Afhalen kan tussen 19/12 en 23/12 in Officenter Hasselt na afspraak of in de 
Alverberg op de wedstrijd van 21/12 of 26/12. 
Levering aan huis in regio Hasselt vanaf 250 euro. 

VOORWOORD

Meer informatie over het wijnaanbod
Kris Maesen 
T | 0473 84 53 98

E | kris@adbibendum.be



SPARKLING 

Cava Arte Latino Brut - Méthode Traditionnelle 
España | Cataluña | 50% Macabeo, 25% Parellada & 25% Xarel-lo
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! 
 
Prijs per fles:   € 9,00
Normale prijs voor 6 flessen: € 54,00
Nu 6 flessen aan:   € 48,00

Champagne Paul Dangin & Fils - ‘Cuvée Carte Or’ Brut 
France | Champagne | 80% Pinot Noir, 10% Chardonnay & 10% Pinot Meunier
Het familiedomein Paul Dangin werd opgericht in 1947. Vandaag de dag garander-
en 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.

Prijs per fles:   € 27,95
Normale prijs voor 6 flessen: € 167,70
Nu 6 flessen aan:   € 161,70



VERMOUTH

Levi Serafino - Vermouth di Torino Bianco Superiore 
con Arneis DOC 
Italia | Neive | 68% Vino Bianco Piemonte, 20% Vino Arneis DOCG & Grappa 
Romano Levi

Prijs per fles:   € 33,95

Verras je relaties met een persoonlijk geschenk!
We kunnen steeds zorgen voor een voorstel op maat.

De wijnen vermeld in deze brochure kunnen ook verpakt worden. 
Qua verpakking hebben we verschillende mogelijkheden:

Wijnzakjes of dozen van 1,2,3,4 & 6 flessen.
In elk pakket voorzien we een uitlegfiche met hierop jullie logo en gegevens 

indien jullie dit wensen.

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

RELATIEGESCHENKEN

ROSÉ WIJN

Laibac ‘The Ladybird’ Rosé | 2021
Suid-Afrika | Stellenbosch | Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinotage & 
Merlot
Lichte zalm-roze kleur met een complexe neus van aardbei en tropisch fruit. Op het 
pallet een explosie van frisse tonen met ondersteunend primair fruit gevolgd door 
een heerlijk frisse, zuivere afdronk.

Prijs per fles:   € 11,95
Normale prijs voor 6 flessen: € 71,70
Nu 6 flessen aan:   € 65,70



WITTE WIJNEN 

Cal Y Canto Blanco | 2021
España | Tierra de Castilla | 100% Verdejo
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. 

Prijs per fles:   € 6,65
Normale prijs voor 6 flessen: € 39,90
Nu 6 flessen aan:   € 33,90

Tenuta La Falcona - Pinot Grigio Delle Venezie | 2021
Italia | Veneto | Garganega, Trebbiano toscano, Cortese, Pinot bianco, 
Chardonnay & Tocaifriulan
Herkenbare verfijnde Pinot Grigio, afkomstig uit de regio rond het Gardameer. 
Zeer breed inzetbare stijl. Aangename fruitige toetsen, zonder vermoeid over te 
komen. 

Prijs per fles:   € 10,95
Normale prijs voor 6 flessen: € 65,70
Nu 6 flessen aan:   € 59,70

Charles & Charles - Riesling | 2017
USA | Yakima Valley, Washington | 100% Riesling
Prachtige Riesling van topwijnmaker Charles Smith, puur, mooi fruit & lekker 
sappig. 

Prijs per fles:   € 16,00
Normale prijs voor 6 flessen: € 96,00
Nu 6 flessen aan:   € 90,00



Antonella Corda - Vermentino di Sardegna | 2021
Italia | Sardegna DOC | 100% Vermentino
Antonella Corda heeft de familietraditie geërfd van haar moeder en ze heeft dit 
verhaal getransformeerd in een ambitieus en innovatief project dat het verleden 
eer aan doet: een prachtig wijndomein dat topwijnen maakt uit Sardinië.
Deze prachtige Vermentino charmeert door zijn expressieve neus van citrus en 
mediterrane kruiden. De aanzet in de mond is lekker sappig en vol. In de afdronk 
prachtig ondersteund door frisse zachte zuren. Een topper bij vis en schaaldieren.

Prijs per fles:   € 18,75
Normale prijs voor 6 flessen: € 112,50
Nu 6 flessen aan:   € 106,50

Joseph Burrier - Château de Beauregard - Pouilly-Fuissé 
‘Vers Cras’ | 2018
France | Bourgogne | 100% Chardonnay
Château de Beauregard draagt al jaren een zéér puike reputatie voor hun klassieke, 
mooi gebalanceerde en typische Pouilly Fuissé. Fijn en elegant, tegelijk complex 
met delicate minerale tonen. Grootse wijn van de top wijngaard ‘Vers Cras’. Vanaf 
2020: 1° Cru! Bourgogne op zijn best.

Prijs per fles:   € 35,90
Normale prijs voor 6 flessen: € 215,40
Nu 6 flessen aan:   € 209,40



RODE WIJNEN 

Cal y Canto Full Red | 2021
España | Tierra de Castilla | Tempranillo, Merlot & Syrah
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. 

Prijs per fles:   € 6,65
Normale prijs voor 6 flessen: € 39,90
Nu 6 flessen aan:   € 33,90

Falling Rock - Pinot Noir | 2021
Australia | Murray Darling | 100% Pinot Noir
Pure, mooi uitgesproken Pinot Noir met stijl voor een prikje.
Mooie fonkelrode, typische Pinot Noir kleur. Het boeket geurt naar fijn, delicaat 
fruit (framboosjes, bosaardbeitjes). In de mond weelderig, gedistingeerd, zacht 
romig en fluweel. Heerlijk sappig rood fruit in een ragfijne structuur. Verrassend 
lange afdronk!

Prijs per fles:   € 9,85
Normale prijs voor 6 flessen: € 59,10
Nu 6 flessen aan:   € 53,10

EntreSuelos | 2018
España | Castilla y Leon | 100% Tempranillo
Prachtige Tempranillo van de makers van Juan Gil. Donkere kleur. In de neus een 
mix van specerijen en aromas van donkere vruchten. Goede structuur in de mond 
met tannines van de zachte aard. Een wijn die het perfect doet met geroosterd 
rood vlees. 

Prijs per fles:   € 13,25
Normale prijs voor 6 flessen: € 79,50
Nu 6 flessen aan:   € 73,50



Agricola Cottini - Valpolicella Classico Superiore | 2017
Italia | Valpolicella DOC | Corvina, Corvinone, Rondinella & Molinara
Agricola Cottini is een familiedomein gelegen in het hartje van Valpolicella. De 
oude wijngaarden prijken tegen de heuvels Valgatara. Alles gebeurt hier manueel 
en de druiven drogen op traditionele manier op bamboe rekjes. Tot zo ver het 
traditionele, want de stijl van wijn is méér dan hedendaags! De Cottini’s houden 
van elegantie en verfijning. Hier niet de zwoele, vaak banale, zoete expressies, maar 
wel delicate en zeer gedistingeerde wijnen van hoog niveau. Hierdoor zijn deze 
prachtwijnen perfect inzetbaar bij tal van gerechten. Grootse stijl, wijnen die vanaf 
de eerste kennismaking uitnodigen naar een volgend glas!

Prijs per fles:   € 21,50
Normale prijs voor 6 flessen: € 129,00
Nu 6 flessen aan:   € 123,00

Vacqueyras ‘Lopy’ - Domaine Le Sang des Cailloux | 
2015
France | Rhône | 75% Grenache & 25% Syrah
De wijn heeft een mooie rijpheid met aroma’s van zwarte vruchten. In de mond 
heeft de wijn mooie diepte, structuur. In de afdronk een lichte cacaosmaak, 
ledertoetsen en kruidig.  

Prijs per fles:   € 41,50
Normale prijs voor 6 flessen: € 249,00
Nu 6 flessen aan:   € 243,00



ZOETE WIJN

Tschida - Spätlese | 2017
Österreich | Burgenland | Traminer, Welschriesling & Chardonnay
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. 

Prijs per fles:   € 13,95
Normale prijs voor 6 flessen: € 83,70
Nu 6 flessen aan:   € 77,70

Van Zellers ‘White’ Porto 
Portugal | Douro | 
 

Prijs per fles:   € 12,95

Van Zellers Tawny Porto
Portugal | Douro | 
 

Prijs per fles:   € 12,95

PORTO

Since 1620 ‘The oldest Port Wine Family’. 
Eén der allergrootste specialisten van Porto in de mooie Douro 
vallei is ongetwijfeld 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 specifiek-
er in de ontwikkeling van een selectie wijnen van het allerhoogste 
niveau. De basis is afkomstig van de beste wijngaarden van de 
Douro met specifieke en grote terroir. Vergeet de zweemzwoele 
stijl van de vele commerciële huizen en maak kennis met de grote 
Porto’s als voorheen. Top na elke maaltijd als subtiel digestief. Of 
heerljk bij een stukje blauwe kaas of een chocolade dessert. 



AD BIBENDUM SINT-TRUIDEN

ALFAJETLAAN 2220 

3800 SINT-TRUIDEN 

MA - VR: 9U - 17U15

WIJNWINKEL ANTWERPEN

VOLKSTRAAT 31 

2000 ANTWERPEN 

MA - ZA: 10U - 19U

Praktische informatie of bestellen? 
Hubo Limburg United 

 
E | info@hubolimburgunited.be 

T | 0489/497070


