BUDO RESEARCH CENTRUM HALLE vzw
KARATE-DO KOBUDO TAI-CHI

Halle, 6/10/2021

Beste leden en sympathisanten,
Vorig jaar hadden we een beperkte wijnactie omwille van corona. Er kon toen ook geen wijnproeverij
worden georganiseerd waardoor de verkoop iets minder was omdat je dan de wijnen niet kan proeven en
een gepaste keuze maken.
Maar dit jaar grijpen we terug naar het oude format en dit al voor onze 6de editie.
Een panel van wijnexperts heeft andermaal een zorgvuldige selectie gemaakt tijdens een tasting bij ‘Le
Wine’, het bedrijf uit Beersel-Huizingen waarmee we nu al enkele jaren werken.
Na de succesvolle voorbije edities hebben we onze selectie wat aangepast en kunnen we opnieuw een
ruime keuze aanbieden. Hierbij streven we naar een optimale kwaliteit-prijs verhouding. En bij aankoop
vanaf 10 flessen of meer (ongeacht je keuze) geven we een korting van 5% op het totale aankoopbedrag.
Kom ze ontdekken tijdens onze gezellige wijndegustatie op zaterdag 6 november in de toonzaal van The
Renovation Company te Sint-Pieters-Leeuw.

Het Budo Research Centrum Halle vzw is al 34 jaar actief in het Budo in de regio
Halle. We bieden lessen aan op wekelijkse basis in Karate-do, Kobudo en Tai Chi.
Sinds meerdere jaren tellen we meer dan 100 actieve leden verspreid over de
afdelingen kids, jeugd & volwassenen. Teneinde de werking van onze vereniging
optimaal te blijven garanderen is dergelijke steun meer dan welkom.
Dankzij jouw bijdrage aan onze wijnactie genieten onze leden van een lager
lidgeld en kunnen ook niet-leden voor een democratische prijs deelnemen aan
onze workshops. Leden kunnen deelnemen aan buitenlandse stages en tegen
interessante clubprijzen trainingsmateriaal aankopen. Zo houden we -samen met
jullie- onze club toegankelijk voor iedereen.
Hartelijk dank voor jullie steun!
Alex Hauwaert
Voorzitter

Heb je vragen over wijnen of bestellingen?
Contacteer ons verkoopteam via wijnactie@brchalle.eu
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Wijnproeverij – zaterdag 6 november 2021
Noteer zaterdag 6 november alvast in je agenda
en kom tussen 17u en 21u zelf je wijnen proeven
en uitkiezen in de toonzaal van The Renovation
Company, Bergensesteenweg 758, 1600 SintPieters-Leeuw.
Je kan er in een aangename sfeer kennismaken
met onze clubleden en genieten van een
gezellige ontmoetingsavond met familie en
vrienden.

Hoe bestellen?

Onze wijnactie loopt van 15 oktober tot 15 november 2021. Bestellen kan via de website of per email
naar wijnactie@brchalle.eu (gebruik dan het bestelformulier). Je krijgt dan een ontvangstmail met het
totaal te betalen bedrag (inclusief de korting). Je bestelling is pas definitief na betaling hiervan op de
clubrekening. Gebruik bij je overschrijving volgende referentie: ‘Bestelling wijnactie + NAAM’.
Bestellingen kunnen afgehaald worden op zaterdag 4 december 2021 (juiste timing later)
onderstaande adres. Nadien is ophalen van de bestellingen enkel mogelijk op afspraak.

op het

Foto’s: Isabelle Jans & TRC

Wijninfo: Wijnen Le Wine
1. Mas Roc Reserva - Cava
Geen enkele Spaanse Champagne heeft een verfijnder imago dan dat van Pere Ventura. Zijn stijl boeit en
zijn design onderscheidt zich in zijn formele outfit. Het is waar elegantie, goede smaak, moderniteit,
durf en persoonlijkheid bij elkaar komen. Een Pere Ventura cava fles is direct herkenbaar aan
de kenmerkende combinatie van het dambord en de handafdruk.
Het patroon van het dambord is klassiek, universeel herkend en, bij Pere Ventura, symboliseert een
wereld waar sociale en ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol spelen.
De handafdruk symboliseert de inzet van de eigenaar. Pere Ventura bekrachtigt elke één van zijn flessen
door zijn hand er op te drukken. Het is het bewijs van een verbintenis, het teken van een levensstijl.
- Land : Spanje
- Kleur : Witte Mousserend
- Regio : Penedès
- Druivensoort(en) : Perelada, Xarel.lo, Macabeo
- Alcohol (%) : 11,5
- Serveertemperatuur : 7°C – 9°C
- Prijs : € 10

2. Manufatto - Prosecco
Deze prosecco is natuurlijk gefermenteerd volgens de zogenaamde Charmat-methode (of ‘méthode cuve
close’), met een tweede gisting op vat. ‘Extra Brut’ betekent dat de wijn minder dan 6 gram suiker per
liter bevat.
- Land : Italië
- Kleur : Wit
- Regio : Treviso – venetië
- Druivensoort(en) :Glera
- Alcohol (%) : 11
- Smaakprofiel : Fruitig boeket en volle, sappige smaak. Romig schuimend, fijne pareling.
- Serveertemperatuur : 6°C – 8°C
- Prijs : € 11

3. Alma Cersius “Le Rosé”
Heel de wereld weet dat de rosé wijnen van Alma Cersius onweerstaanbaar zijn, met deze nieuwste Le
Rose maken ze een wereldprimeur. Een rose uit het Coteaux de Béziers gebied. Voor deze prijs echt een
feest met slingers en ballonnen!
De rosé is opgebouwd uit de druiven Syrah, Cinsault en Grenache die opgroeien in het beste klimaat.
Door de vele zonuren en koelte van de nacht en zeewind krijgen de druiven alles wat ze nodig hebben.
Dat proeven we terug maar ook de rijke bodem waar de planten staan aangeplant geeft de stijl van de
rosé.
In de ochtend worden de druiven geoogst, dit wordt gedaan om de frisheid in de wijn te behouden.
Waarna de trossen worden geselecteerd op sorteertafels, want alleen het beste sap mag in de fles terecht
komen zegt de wijnmaker.
- Land : Frankrijk
- Jaar : 2020
- Kleur : Rosé
- Regio : Béziers
- Druivensoort(en) : Cinsault, Grenache, Syrah
- Alcohol (%) : 12,5
- Smaakprofiel : Framboos, perzik, aardbei en wat rode bloemen. De smaak is in eerste instantie
fris en rijp met mooie tonen van rood fruit zoals aardbei en framboos. Achter op de tong nuances
van perzik, appel en rode bloesem. De heerlijke frisse afdronk maakt dat alles samenvalt.
- Wijn & Gerecht : Aperitief, barbecue
- Serveertemperatuur : 9°-10°C
- Prijs : € 7,5

4. Hecht & Bannier Côtes de Provence
Hecht & Bannier werd in 2002 opgericht door Grégory Hecht en François Bannier. Het is de eerste
wijnboetiek en -producent die zich toespitst op de wijnstreken aan de Middellandse Zee. Het merk wil
zichzelf op de kaart zetten als referentie voor de kwaliteit die de regio te bieden heeft. De twee vrienden
hebben hun unieke selectie appellaties dan ook uitgekozen met de precisie waar ze om bekendstaan.
Volgens hen verdienen de meest getalenteerde Franse wijnbouwers van de Roussillon tot de Provence
heel wat meer internationale bekendheid. Daarom willen ze met hun wijnen liefhebbers laten proeven
van de uitzonderlijke kwaliteit en rijkdom van deze regio's.
- Land : Frankrijk
- Jaar : 2020
- Kleur : Wit
- Regio : Saint Antonin – Entrecasteaux – Carcèse – Pourrières – La Londe-les-Maures
- Druivensoort(en) : Grenache, Cinsault, Syrah, Rolle
- Alcohol (%) : 13
- Smaakprofiel : Licht mineraal, geeft een fruitig en licht grasachtig boeket van perziken, meloen,
frambozen, kersen, bloemen, anijs en venkel
- Wijn & Gerecht : Vlees, pasta en vis
- Serveertemperatuur : 10°C – 12°C
- Prijs : € 13,5

5. Spier - Signature
Spier Estate Chenin Blanc Signature Range 2017
Uit de ‘Signature range de 100% Chenin blanc’ van het befaamde wijnhuis Spier. Deze gaat terug tot de
beginjaren van de kolonie op de Kaap, in 1692. In dat jaar werd de oorspronkelijke farm in Stellenbosch
door de Duitse kolonist Arnout Janz gesticht. Hij was ook degene die zich realiseerde dat de grond zeer
geschikt was voor de wijnbouw en plantte de eerste druivenstokken. De eerste druiven werden geperst,
en de oude kelder van 1767, is één van de oudste wijngebouwen van de Kaap en is nog steeds het trotse
bezit van het domein.
Uiteindelijk is het huis Spier ook met zijn tijd meegegaan en niet stil blijven zitten. Tegenwoordig
is Spier één van de meest innovatieve wijnbedrijven van Zuid-Afrika, met een kelder die de afgelopen
jaren volledig is gemoderniseerd en uitgebreid om de grote ambities hier waar te maken. In hetzelfde
licht moeten we de uitbreiding zien van het wijngaardareaal met 100 hectare tot in totaal 400 hectare,
waarbij de productie is gestegen met 100.000 dozen, meer dan 1 miljoen flessen.
Om de totale productie te realiseren, worden ook nog druiven gekocht van andere producenten, maar
wel alles onder volledige controle van het grote team van ervaren en talentvolle wijnmakers van Spier,
onder leiding van de chef wijnmaker, Frans Smit. De wijnmakers hebben overal ter wereld geleerd en
stage gelopen, om met hun ervaringen een hoge kwaliteit wijnen te kunnen maken.
- Land : Zuid-Afrika
- Jaar : 2020
- Kleur : Wit
- Regio : Western Cape
- Druivensoort(en) : Chenin Blanc
- Alcohol (%) : 13,2
- Smaakprofiel : Aromatisch en droog, mooi sap, goede zuren en frisheid, rijpe appel in de
afdronk,
een heerlijke levendigheid. Elegante, droge witte wijn.
- Wijn & Gerecht : Lekker aperitief, bij pittig gekruiden krabkoekjes,
gebakken schol, pastagerechten of een heerlijke groene kipsalade.
- Serveertemperatuur : 8°C
- Prijs : € 8

6. Alma Cersius Jardin Des Charmes
Innovatie, creativiteit en trouw aan de filosofie dat een glas wijn gewoon lekker moet zijn.
Alma Cersius is een coöperatie van 167 wijnbouwers in de regio van Béziers boordevol engagement
waar gestreefd wordt naar de absolute kwaliteit, gekoppeld aan een persoonlijke toets, een bewuste
visie en perfecte knowhow. Een kelder goed voor 1200 ha wijngaarden binnen de IGP Pays d’Oc en
Coteaux de Béziers.
De nabijheid van de zee heeft een belangrijke invloed en tempert tijdens de zomermaanden de vaak
zeer hoge temperaturen op terroirs van alluvia met rolkeien en klei. Sinds 2009 kiest Alma Cersius
hoofdzakelijk voor een politiek van mono-cépages waaronder tal van internationale druivenrassen
als Cabernet, Chardonnay en Sauvignon de hoofdrol spelen en zeldzamere variëteiten als Vermentino
en Alicante Bouché kunnen verrassen.
We vinden zowel de fijne kruidigheid en aroma's van vlierbessenbloesem en abrikozen terug als de
sappigheid en gulheid van de Grenache blanc. Een verrassende witte wijn die iedereen kan bekoren.
-

Land : Frankrijk
Jaar : 2020
Kleur : Wit
Regio : Coteaux de Béziers
Druivensoort(en) : Viognier, Grenache
Alcohol (%) : 13,5
Wijn & Gerecht : Ideaal voor vlees, vis salades
Serveertemperatuur : 8°C
Prijs : € 6,5

7. Raices Ibericas
Raices, dat is onze ode aan de authentieke Spaanse druivenrassen. Hun wortels vertakken zich diep in
de bodem én de geschiedenis van een van de oudste wijnculturen van Europa. Wist u trouwens dat
Spanje wereldwijd het grootste wijngebied heeft? Niet vanzelfsprekend, als je bedenkt dat het
land grotendeels uit oud gebergte bestaat.
Spaanse wijnbouwers werken dan ook vooral met de typische oude ‘bush vines’. Dat is een haast
wilde groeiwijze voor een betere bescherming van de druiven.
De vele verborgen valleien en beddingen bieden een enorme rijkdom aan terroirs. Met Raices willen we
ook deze voor u ontsluiten.
De karakteristieke smaak van de druif Verdejo, verfrissend en zowel in geur en smaak direct te
herkennen. Deze druif geeft veel aroma’s van bloemen en citrusfruit.
- Land : Spanje
- Jaar : 2018
- Kleur : Wit
- Regio : Castilla
- Druivensoort(en) : Verdejo
- Alcohol (%) : 13
- Smaakprofiel : De smaak van de Rothschild Mouton Cadet Blanc is zacht en expressief met een
prachtige balans van sappig vers fruit, fijn en elegant spel
- Wijn & Gerecht : Vis, Carpaccio, zeevruchten
- Serveertemperatuur : 8°-10°C
- Prijs : € 8,5

8. Regis de Vallière Mâcon-Village
Het familiebedrijf Régis de Vallière, opgericht in 1855, is in ruim 165 jaar uitgegroeid tot een prominent
wijnhuis uit het hart van de Bourgogne. Inmiddels is het wijnhuis in handen van de vijfde generatie, wat
zorgt voor een mooie mix van traditie, moderne technieken, historie en veel kennis.
Régis de Vallière bezit 70 hectare verspreid over de Bourgogne rond de dorpen Côte de Beaune, Côte de
Nuits en Côtes Challonaise. Regis de Vallière produceert, zoals ze het zelf zeggen, haar wijnen in ‘het
gebied van de elegantie en verfijning’. De speerpunten van het wijnhuis zijn dan ook om de kwaliteit en
puurheid van het terroir tot uiting te laten komen in elke fles Pinot Noir en Chardonnay met de meest
verfijnde expressie en elegantie, geproduceerd met respect voor de grond en de natuur.
- Land : Frankrijk
- Jaar : 2018
- Kleur : Wit
- Regio : Bourgogne
- Druivensoort(en) : Chardonnay
- Smaakprofiel : Een stevige wijn, intens fruitig met aroma’s van acacia, limoengras en een toets
van honing. Een droge, doch zachte en romige wijn die perfect in balans wordt gebracht door de
fijne zuurtjes
- Wijn & Gerecht : Breed toepasbaar in de keuken: van gegrilde vis tot kalfsvlees en risotto
- Serveertemperatuur : 8°-10°C
- Prijs : € 13,5

9. Master WineMakers Sans Fond
Deze wijn rijpt op de droesem (‘sur lies’) en ondergaat vervolgens een micro-oxygenatie: de wijn wordt
dan belucht om hem soepeler van smaak te maken.
- Land : Frankrijk
- Jaar : 2020
- Kleur : Rood
- Regio : Languedoc - Roussillon
- Druivensoort(en) : Grenache noir (30%) - Merlot (30%) - Carignan (20%) - Syrah (15%) - Cabernet
(5%)
- Alcohol (%) : 13
- Smaakprofiel : Mooie neus van verschillende soorten bessen. Weelderig, soepel en aromatisch in
de mond, goede balans, met een zachte structuur
- Wijn & Gerecht : Pasta, kalfsvlees
- Serveertemperatuur : 15°C
- Prijs : € 5,5

10. Swartboom
De wijngaarden van de rode Swartboom liggen grotendeels in de regio rond Paarl, nabij Kaapstad, niet
ver van de kust. De druiven worden onder de hitte van de zon koel gehouden door de lichte bries van
de Atlantische en de Indische Oceaan.
De ideale combinatie voor optimaal rijpe wijnen met een aangename drinkbaarheid.
Behalve een dorp, zowat 160 km ten noorden van Johannesburg, is Swartboom ook een typisch
Afrikaanse zwarte gietijzeren kookpot, die boven een houtskoolvuurtje geplaatst wordt. Doordat de
kookpot bolvormig is, blijft het kookvocht uit de verschillende ingrediënten onderaan in de pot staan,
waardoor er weinig vocht toegevoegd hoeft te worden. Zo blijft de smaak van de ingrediënten, vaak een
combinatie van vlees en groenten, optimaal bewaard.
- Land : Zuid-Afrika
- Jaar : 2019
- Kleur : Rood
- Regio : Western Cape
- Druivensoort(en) : Shiraz
- Alcohol (%) : 14,5
- Smaakprofiel : Rijke en krachtige neus met tonen van zwart fruit. Genereus in de mond met
toetsen van bos- en braambessen, zwarte bessen en pruimen.
- Wijn & Gerecht : Rundvlees en barbecue. Zeker ook eens proberen bij chocolade!
- Serveertemperatuur : 16°-18°C
- Prijs : € 6

11. Raices Ibericas Vida Libre Red
Carlos Rubén is een charismatische Spaanse wijnmaker die helemaal openbloeit als je hem over zijn
favoriete druif aanspreekt: garnacha. Hij is geboren en getogen in Aragon en heeft garnacha bijna
letterlijk door de aderen stromen. Zijn geloof in deze mooie druif stuurde hem op een ‘Camino del
Garnacha’. Hij heeft zo’n 13 grenachewijnen gemaakt uit verschillende grenache terroirs om zo de stem
van ‘La Garnacha’ te laten spreken.
- Land : Spanje
- Jaar : 2018
- Kleur : Rood
- Regio : Aragon
- Druivensoort(en) : Garnache red
- Alcohol (%) : 14,5
- Smaakprofiel : Vol en elegant met rood fruit, kersen en zachte afgrond
- Wijn & Gerecht : Heerlijk bij zachte kazen
- Serveertemperatuur : 16°-18°C
- Prijs : € 7,5

12. Garofoli – Piancarda

OPGELET slechts een stock van 150 flessen !

De traditionele en prachtig gerenoveerde wijnmakerij Garofoli is voor kenners een juweel onder de
wijnhuizen van de Marken. Het begon allemaal met Antonio Garofoli, die regionale wijnen produceerde
en verkocht.
In 1871 zette zijn zoon het werk voort. Hij nam de activiteiten van zijn vader over en breidde deze uit.
Uiteindelijk stichtte hij in 1901 zijn wijnhuis Gioacchino Garofoli in de buurt van Loreto, het op één na
belangrijkste bedevaartsoord van Italië, na de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Na de Tweede Wereldoorlog
vormden de zonen van Gioacchino, Franco en Dante, het wijnhuis om tot een bedrijf dat sinds de jaren
1950 enorm is gegroeid. Vandaag de dag wordt de wijnmakerij beheerd door de broers Carlo en
Gianfranco Garofoli.
Inmiddels staat het wijnhuis Garofoli voor betrouwbare topproducten die op alle belangrijke markten te
koop zijn. Het gevarieerde aanbod van karaktervolle creaties met een kenmerkende stijl bestaat uit
mousserende en zoete wijnen, en vooral uit prachtige varianten van de druivensoort verdicchio.
- Land : Italië
- Jaar : 2018
- Kleur : Rood
- Regio : Marche
- Druivensoort(en) : Montepulciano
- Alcohol (%) : 14
- Smaakprofiel : Complex, pruimen, kersen, confituur
- Wijn & Gerecht : Geroosterd vlees, kazen, wild
- Serveertemperatuur : 16°-18°C
- Bewaarpotentiel : 2-5 Jaar
- Prijs : € 10,5

13. Fantini Farnese Colline Teramane
Fantini by Farnese wijnen zijn een reflectie van de kleuren van Abruzzo, schilderijen van de prachtige
landschappen van smaak en leven voor de liefde van eindeloze wijngaarden beschermd door de
moederlijke arm van berg Majella.
- Land : Italië
- Jaar : 20
- Kleur : Rood
- Regio : Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane
- Druivensoort(en) : Montepulciano
- Alcohol (%) : 13,5
- Smaakprofiel : Het aanhoudende bouquet betovert de neus met kruidige aroma's van tabak en
zoethout. Daarbij komen fruitige tonen van vers gekookte jam en fijne etherische hints. In de
mond heeft deze Italiaanse rode wijn een volle body en zachte, evenwichtige tannines. De intense
afdronk overtuigt opnieuw met een fijne kruidigheid en een aanhoudende lengte.
- Wijn & Gerecht : Geniet van deze droge rode wijn uit Italië bij rijke hors d'oeuvres, fijne rosbief in
donkere saus, of zelfs met oude kazen
- Serveertemperatuur : 16°-18°C
- Prijs : € 13

14. Familia Torres Purgatori
Het etiket van de Torres Purgatori(vagevuur) is een verwijzing naar de legende rondom deze wijn. In
1770 moest een aantal koppige monniken een stuk land bewerken ver van het klooster, als penitentie.
Het land bleek prachtige wijnen voort te brengen. Maar op mysterieuze wijze verdween er af een toe een
wijnvat. De eigenzinnige monniken verklaarden dat de engelen de wijn meenamen naar het
hiernamaals.
- Land : Spania
- Jaar : 2015
- Kleur : Rood
- Regio : Catalonië
- Druivensoort(en) : Cariñena, garnacha Tinta, syrah
- Alcohol (%) : 14
- Smaakprofiel : Krachtig met zwarte kersen, blauwe bessen, koffie en intense tannines
- Wijn & Gerecht : Ideaal met fijn haarwild of gerijpte T-bone
- Serveertemperatuur : 16°C-18°C
- Bewaarpotentiel : 5-8 Jaar
- Prijs : € 21

15. Nonino – Antica - Grappa 5 yrs
Als één van de meest innovatieve Grappa producenten, ontving Nonino in 2013 de prestigieuze
Leonardo prijs van de Italiaanse regering vanwege “de uitmuntende” kwaliteit, onderzoek en innovatie.
Nonino was het eerste bedrijf dat een ‘single varietal’ Grappa introduceerde: in 1973 werd een Grappa
gestookt van één druivenras. Ondertussen is de Nonino distilleerderij uniek in de wereld: men beschikt
over maar liefst 66 stoomketels voor de productie. Om het unieke karakter en de beste kwaliteit van de
verschillende distillaten te waarborgen, produceert Nonino alleen tijdens de wijnoogst, 24 uur per dag.
Voor deze productie werkt Nonino samen met de beste wijnmakers uit Friuli.
- Land : Italië
- Kleur : Amber
- Smaakprofiel : Deze grappa is een elegante kruidenlikeur met een buitengewone geur en smaak
van pittige bergkruiden. De smaak is zoetig met een bittere afdronk.
- Alcohol (%) : 35
- Prijs : € 31

