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Zaal Berkenhof, Beekstraat 28-30
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U kan vanaf half september 2022
de wijn ook aankopen via onze website

www.lions-kortenberg.be

Beste vriend(in) van de Lions, beste sympathisant,

de Voorzitter en de leden van de Lions Kortenberg Hertog Jan

nodigen u uit op hun jaarlijkse

De opbrengst van de wijnverkoop gaat integraal naar onze sociale werken 
waarover u in dit boekje meer informatie vindt.
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Finest Chocolatiers

Lions engageren zich om mensen te helpen en om hun leefwereld te verbeteren.
 
Het Lionisme steunt op vier pijlers:
 
Sociaal engagement
We steunen kleine en grotere projecten (ivm honger, zicht, kanker, milieu, rampen, 
diabetes, zorg voor gehandicapten, armoede… ) – zowel financieel als door zelf de 
handen uit de mouwen te steken.

Fondsenwerving
We organiseren allerhande leuke activiteiten waarvan de opbrengsten integraal naar 
onze sociale doelen gaan.

Jeugd
We geven jongeren de kans om hun leefwereld te verruimen. Er zijn Leo Clubs voor 
jongeren tussen 18 en 30 jaar. Er zijn nationale en internationale programma’s voor 
jongeren, zoals een muziekwedstrijd, uitwisselingsprogramma’s over de hele wereld, 
jeugdkampen en sociale projecten.

Vriendschap
Vriendschap is een doel dat we nastreven door samen te werken aan onze sociale doelen, 
met respect en aandacht voor ieders talenten en inbreng.
 
Om het hoofd te blijven bieden aan de groeiende noden in onze maatschappij, zetten 
Lions zich vrijwillige en onbaatzuchtig in om het verschil te maken daar waar dit het 
meest nodig is.
 
Wil jij hieraan meewerken?
Contacteer ons dan op www.lions-kortenberg.be

LIONS CLUB KORTENBERG

HERTOG JAN



WOORD VAN DE VOORZITTER

Beste vrienden van de Lions,

Met bijna 1,5 miljoen vrijwilligers is Lions de grootste humanitaire organisatie ter wereld. 
Lions helpen blinden en slechtzienden, ondersteunen jeugdinitiatieven om o.a. pesten te 
stoppen, helpen de kansarmen, pakken wereldwijde epidemieën zoals diabetes aan, zetten 
hun schouders onder de strijd tegen kinderkanker, komen gemeenschappen te hulp wanneer 
een ramp toeslaat en zetten zich in om andere dringende ad hoc behoeftes over de hele 
wereld aan te pakken.

Omdat we lokaal zijn, kunnen we voorzien in de unieke behoeftes van onze buurt en omdat 
we mondiaal zijn, kunnen we uitdagingen aanpakken die onze grenzen overschrijden. En, 
omdat we zo talrijk zijn, kunnen we helpen om positieve veranderingen over de hele wereld 
te beïnvloeden. Als het op uitdagingen aankomt, is ons antwoord eenvoudig: “We Serve.” 
Het is iets dat Lions verenigt over heel de wereld. Wij helpen waar, wanneer en hoe we kunnen.

In onze eigen Lions Club Kortenberg Hertog Jan zijn we al meer dan 40 jaar actief om dit 
mee te proberen realiseren, door onder meer  (financiële) hulp te verlenen aan de regio 
in Wallonië welke door wateroverlast zwaar werd getroffen; door ons jongerencentrum 
CIDAR een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van een nieuw busje; door de kansarme 
kinderen in een paar basisscholen in onze gemeente te voorzien van warme maaltijden het 
ganse jaar door; door jonge blinden en slechtzienden te steunen door hun deelname aan 
computerkampen om ze meer zelfredzaam te maken en last but not least door onze 
Oekraïense gemeenschap in Kortenberg te ondersteunen in samenspraak met de gemeente 
en andere organisaties.  En zoals we ook dit jaar merken, blijft de vraag om hulp en steun 
jaar op jaar toenemen. 

In het vorige werkjaar (juli 2021 tot juni 2022) hebben we haast voor € 40.000 steun kunnen 
geven aan al deze doelen - steun die we bij elkaar krijgen dankzij jullie, onze fijne sponsors, 
de lokale handelaren van onze regio, en de mensen die onze wijnactie ondersteunen of via 
spontane giften. Zonder jullie zouden we het nooit kunnen. Waarvoor HARTELIJK DANK.

En in dit werkingsjaar gaan we er weer tegen aan. Met volle energie en geestdrift. 

We Serve!

Patrick van Lammeren
Voorzitter 2022 – 2023

Wij specialiseren ons in adviesverlening voor:

   Het voeren van een efficiënte administratie

   Het beheren van een goed aankoopbeleid

   Het implementeren van een optimaal 
stockbeheer en de logistiek errond

   Het schrijven en doen opvolgen  
van bedrijfsprocedures 

   De aanpak van een goed IT beleid

E-BISS International BV  
Tervuursesteenweg 190, 3078 EVERBERG 

info@ebissinternational.be 
www.ebissinternational.be



WOORD VAN DE WIJNCOMMISSIE

Beste wijnliefhebber,

Dit jaar heb ik getracht een wijnselectie samen te stellen met allemaal wijnen – enkele 
uitgezonderd – onder de 20 euro, met respect voor de verschillende druivensoorten en 
verschillende terroirs uit regio’s van de vier dominante Europese productielanden.

Neem vb. Frankrijk: naast de bekende regio’s zoals Bordeaux en Bourgogne, heb ik de 
laatste jaren veel wijndomeinen bezocht in de regio Ventoux. En telkens stelde ik vast dat 
de kwaliteit toenam. Ondanks het zuidelijk karakter blijken veel wijnen een fantastisch 
evenwicht te vinden tussen de zuren en het relatief hoog alcoholpercentage; de wijnen zijn 
zeer fris en vineus. Zo ook in Cahors: de laatste 10 jaar is de wijn van Jouffreau (Clos de 
Gamot) geëvolueerd naar veel meer diepgang en finesse.

In Duitsland en Oostenrijk vinden we dan weer de typisch uiterst droge en mineralige 
wijnen. Door de algemene klimaatsverandering zijn een aantal regio’s uitzonderlijk goed 
geschikt voor pinot noir, vaak beter dan in Bourgogne.

Ook de Spaanse wijnen moet je herdenken: enorme kwaliteitssprongen gekoppeld aan zeer 
redelijke prijzen (een must).

Eveneens wat Italië betreft zijn er, naast de beroemde namen, kleinere minder gekende 
gemeenten die zich toeleggen op ‘autochtone’ druiven die zeer veel drinkgenot verschaffen 
en dit aan veel lagere prijzen.

U begrijpt dat prijs/kwaliteit in deze inflatiegevoelige tijden voorop stond. Bovendien hebben 
we ook een aantal prijsbrekers en hartendieven aangestipt (zie de symbolen hieronder).
 
In vino veritas

Marcel Franssen
Voorzitter wijncommissie

JUMA GROUP
LEUVEN MECHELEN

LIONS
HARTENDIEF
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Witte wijn

Witte wijn

1
Domaine des Chézelles - Touraine 2021 

2
Bourgogne Chardonnay d'Azé 2020

Witte wijn

3
Château Roquetaillade La Grange 2020

Witte wijn

4
Mâcon Villages - Jean-Marc Boillot 2020

Domaine des Chézelles - TouraineProducent:

Touraine AOCAppelatie:

Kenmerken: Op dit domein geldt dat elke druivensoort volkomen 
expressief moet zijn. Deze wijn is een archetypisch 
voorbeeld van de sauvignon blanc uit de Loirestreek: fris, 
uitbundig en perfect in balans. 

schaaldieren en vis

€ 9,50Prijs:

Gastronomie:

LoireRegio:

sauvignon blanc 100% Druivenrassen:

Cave d’AzéProducent:

Bourgogne AOCAppelatie:

Kenmerken: Deze 100% chardonnay is afkomstig van Azé in het zuiden 
van Bourgogne. De wijngaarden staan aangeplant op de 
kalk-kleiachtige hellingen. Volledig opgevoed op inox 
bewaart hij een mooie citrusachtige frisheid met een geur 
van witte bloemen. 

schaaldieren, zeevruchten en vis

€ 11,50Prijs:

Gastronomie:

BourgogneRegio:

chardonnay 100% Druivenrassen:

Familie Roquetaillade La Grange  Producent:

GravesAppelatie:

Kenmerken: Dit is een aangename droge witte wijn met bloemenaroma’s. 
Hij heeft een mooie vulling in de mond zonder ooit zwaar 
te worden. Het is een schoolvoorbeeld van elegantie, 
finesse en sierlijkheid. 

zeevruchten en vis, maar ook lekker bij asperges met 
sinaasappelboter

€ 14,50Prijs:

Gastronomie:

BordeauxRegio:

sauvignon, sémillon, muscadelle Druivenrassen:

Domaine Jean-Marc Boillot - Pommadière  Producent:

Mâcon Villages AOCAppelatie:

Kenmerken: Jean-Marc Boillot is als het ware een kunstenaar in het 
verifiëren van chardonnay, ook in beroemde appellaties 
zoals Puligny-Montrachet. Deze Mâcon Villages is groter 
dan zijn appellatie doet vermoeden. Hij heeft een zeer 
mooie neus en een volle, rijpe ‘attaque’ met toetsen van 
rijp geel fruit en een lange afdronk. Een echte aanrader! 

gevogelte en vis

€ 21,50Prijs:

Gastronomie:

BourgogneRegio:

chardonnay 100% Druivenrassen:

LI
ON
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Rode wijn

Rode wijn

5
Domaine Le Portail des Oiseaux 2020

6
Domaine De Courteillac 2018

Fa b r i k a n t  R o l l u i k e n  &  Z o n w e r i n g
Fa b r i c a n t  Vo l e t s  &  P ro t e c t i o n s  S o l a i re s

w w w . g l r . b e    /   i n f o @ g l r . b e

Christophe ChabranProducent:

Ventoux ProtégéeAppelatie:

Kenmerken: De laatste jaren heb ik veel Ventoux-wijnen geprospecteerd. 
Gaandeweg is het één van mijn favoriete wijnen geworden. 
Deze jaargang overdondert met een donkerrode kleur en 
een frisse neus. Deze wijn is vlezig in de mond zonder 
zwaar te zijn. Men proeft een prettige fruittoets van zwart 
en rood fruit met soepele, zijdeachtige tannines. Alles is 
opmerkelijk in balans. Proficiat Mr Chabran! 

grillades en varkensvlees

€ 9,00Prijs:

Gastronomie:

Rhône (Ventoux)Regio:

syrah, grenache, carignonDruivenrassen:

Emma LebailProducent:

Bordeaux Supérieur ContrôléeAppelatie:

Kenmerken: Een weerkerende klassieker in ons gamma met een 
schitterende prijs/kwaliteitverhouding. Elk jaar verrast hij 
ons door zijn presente, zijdeachtige tannines, zijn onweer-
staanbare fruitigheid en een verfijnde kruidige toets. Hij is 
breed, gul en heeft een mooie lengte. Het is zonder meer 
de revelatie-bordeaux van de ware wijnliefhebber.

gevogelte, kalfsvlees en kaas

€ 13,00Prijs:

Gastronomie:

BordeauxRegio:

cabernet franc, merlot, cabernet sauvignonDruivenrassen:

LIONS
HARTENDIEF



Rode wijn

7
Château La Bergère Montagne Saint-Emilion 2016

Rode wijn

8
Clos de Gamot - Cahors 2019

Camille BenoistProducent:

Montagne Saint-Emilion ContrôléeAppelatie:

Kenmerken: Deze wijngaard staat aangeplant op de keiachtige bodem 
van Montagne Saint-Emilion. De druivenrassen zijn 
dezelfde als in Saint-Emilion (merlot, cabernet franc en 
een beetje cabernet sauvignon). Deze wijn is elegant en 
krachtig, onderbouwd door rijpe tannines. De finale is erg 
verleidelijk door zijn frisheid, zijn kruidige aroma’s en zijn 
persistentie. 

gevogelte en pluimwild

€ 14,00Prijs:

Gastronomie:

BordeauxRegio:

merlot, cabernet franc, cabernet sauvignonDruivenrassen:

Familie JouffreauProducent:

Cahors AOCAppelatie:

Kenmerken: Deze wijn is het paradepaard van Jouffreau. De wijngaard is 
gelegen op een prachtig terroir van kleiachtige siliciumgrond, 
bezaaid met keien en vuursteen. Sommige wijnstokken zijn 
120 jaar oud en dateren van net na de phylloxera plaag. 
Het lage rendement (15 à 20 hl/ha) zorgt voor een uiterst
complexe wijn met zwart fruit (bramen) en een lange
afdronk. Wie dit niet graag drinkt moet overschakelen naar 
bier. 

wild en rundvlees 

€ 16,00Prijs:

Gastronomie:

Cahors (Zuid-West Frankrijk)Regio:

malbec 100%Druivenrassen:

Industrieweg 4 bus 5  –  3001 Leuven  –  Tel 016 35 52 16  –  info@atpartners.be  –  www.atpartners.be

Accountants - Belastingconsulenten

Grauwmeer 1 C  –  3001 Heverlee  –  Tel 016 35 52 16  –  info@atpartners.be  –  www.atpartners.be

Accountancy en Fiscaliteit
voor KMO’s en Vrije Beroepen

A & T Partners heeft uitgebreide expertise en ervaring met het boekhoudkundig, fiscaal en bedrijfseconomisch  
beheer van ondernemingen in diverse sectoren. Hierdoor kunnen wij u een zeer persoonlijke en deskundige totaal-
service aanbieden op maat van uw specifieke behoeften.

Naast onze expertise op fiscaal en boekhoudkundig vlak, begeleiden en adviseren wij ondernemingen en bedrijfslei-
ders op financieel en vennootschapsrechtelijk vlak, geven wij advies bij investeringsprojecten, herstructureringen, 
waarderingen, overname of overdracht van een onderneming, successieplanning, fiscale optimalisaties, e.d.m. 

Ons team van ervaren medewerkers heeft een diepe en uitgebreide kennis van de sectoren die wij servicen. Dit laat 
ons toe om professionele en aangepaste adviezen te verlenen. 
Zo beschikken we over een team van specialisten met uitgebreide kennis van o.a. de apotheeksector, waar we sinds 
jaren als toonaangevend kantoor tal van apotheken ondersteunen en begeleiden met de uitbouw en het succesvoller 
maken van hun apotheek.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek waarom  
A & T Partners ook voor uw onderneming een meerwaarde kan betekenen.



Rode wijn

9

Château Godeau Saint-Emilion 2018

Familie FlorisooneProducent:

Saint-Emilion Grand Cru Appelatie:

Kenmerken: Door erfenisrechten zag de familie Florisoone zich verplicht om Calon Ségur (troisième 
grand cru classé Saint-Estephe) te verkopen. Daarna kochten zij een wijngaard gelegen 
naast Tertre Boeuf. Het terroir is uiterst geschikt voor cabernet franc. Dit vertaalt zich in 
een wijn met een zekere ziltigheid. De merlot ontvouwt zich als een tapijt in de mond. 
Deze rondeur wordt schitterend getemperd door de cabernet franc waardoor de wijn 
een verbluffende frisheid behoudt. Bij een volgende herziening van het Saint-Emilion 
klassement zal deze Godeau zeker stijgen tot het niveau van een Grand Cru Classé… De 
prijs zal dan zeker ook stijgen! 

gebraden kip, rundvlees en kaas

€ 26,00Prijs:

Gastronomie:

BordeauxRegio:

merlot, cabernet franc, cabernet sauvignonDruivenrassen:

Brusselsestwg. 70, Herent (Leuven), E314 Afrit 17.

www.dewasstraat.be

Dé CarWash
Wij zijn de grootste en milieuvriendelijkste carwash van België. 

7 op 7 open dus ook op zondag, gratis velgenreiniging, 
2 supersnelle wasstraten én maar liefst 50 gratis indoor 
stofzuigplaatsen achteraf. En als je je registreert bij ons, 

dan kan dat alles nòg goedkoper!

Denk milieubewust: kies De Wasstraat, dé carwash van België.
Scan en 
ontdek je
voordelen!

DWA306_Algemeen-297*201_LE02.indd   1DWA306_Algemeen-297*201_LE02.indd   1 9/08/2022   14:549/08/2022   14:54
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Witte wijn

Witte wijn

10
Grechetto Umbria Bianco 2021

Poggio BertaioProducent:

Umbria IGTAppelatie:

11
Pino Grigio ‘Hill’ Alto Adige 2021

Kenmerken: Deze Grechetto Umbria Bianco is een delicate monocépage 
grechetto, zeg maar de belangrijkste witte wijndruif van 
Umbria, die ook gebruikt wordt in de Orvieto appellatie. 
Net als het rode broertje is het een buitengewoon 
toegankelijke wijn, mooi gedoseerd en dit aan een zeer 
scherpe prijs. Echt een allemansvriend! 

aperitief, schaal- en schelpdieren

€ 10,50Prijs:

Gastronomie:

Witte wijn

12
Roero Arneis Vigne Sparse 2021

UmbriaRegio:

grechetto 100 % Druivenrassen:

Nals MagreidProducent:

Alto Adige DOCAppelatie:

Kenmerken: Nals Magreid staat bekend als één van de beste producenten 
in Alto Adige – op zijn beurt één van de beste regio’s voor 
witte wijnen in Italië. Nals Magreid maakt over het algemeen 
monocépages die stuk voor stuk zeer karakteristiek zijn 
voor de druif en die vooral zeer zuiver en strak gevinifieerd 
zijn. Hier hebben we te maken met een pinot grigio zonder 
houtlagering. In de neus krijgen we die typische ietwat 
grassige aroma’s. 

Dé combinatie bij asperges!

€ 16,00Prijs:

Gastronomie:

Trentino - Alto AdigeRegio:

pinot grigio 100 % Druivenrassen:

Giovanni AlmondoProducent:

Roero Arneis DOCGAppelatie:

Kenmerken: Deze basis arneis van Giovanni Almondo geeft perfect de 
stijl weer van het domein: fris en mineralig! De familie 
Almondo, gespecialiseerd in arneis, maakt van deze eigen-
zinnige druivensoort uitzonderlijk geraffineerde wijnen en 
de Vigne Sparse is daarvan een bewijs. Op zoek naar een 
toonbeeld van arneis, look no further! 

lichte visbereidingen of als aperitief

€ 17,00Prijs:

Gastronomie:

PiemonteRegio:

arneis 100 % Druivenrassen:



Rode wijn

Rode wijn

13
Dogliani Dolcetto 2021

14
Barbera d’Alba 2021

Luigi EinaudiProducent:

Dogliani DOCGAppelatie:

Kenmerken: Dit is dolcetto op zijn best. Dogliani staat bekend als één 
van de fijnste regio’s voor dolcetto-wijnen, vandaar ook 
het verkrijgen van de DOCG-status. De topwijngaarden 
worden dan ook gebruikt om dolcetto aan te planten 
terwijl deze in de rest van Piemonte eerder bestemd zijn 
voor de barbera- en nebiolodruif. Gewoon een lekker glas 
wijn! 

pastaschotels en kalfsvlees

€ 14,50Prijs:

Gastronomie:

PiemonteRegio:

dolcetto 100 % Druivenrassen:

TrediberriProducent:

Barbera DOCAppelatie:

Kenmerken: De Trediberri Barbera d’Alba, die gevinifeerd werd op 
stainless steel tanks, is een levendige wijn met donker 
fruit in de neus en een rijk mondgevoel met een mooie 
structuur. Hoewel fris en energiek, heeft deze Barbera nog 
steeds gewicht en diepte, waardoor er een uitstekende 
balans is tussen de twee. 

vleesgerechten en pastaschotels

€ 16,50Prijs:

Gastronomie:

PiemonteRegio:

barbera 100 % Druivenrassen:

€ 32,00Prijs Magnumfles:

LI
ON

S PRIJSBREKER 

Op zoek naar
een feestlocatie?
ZAALVERHUUR • PARTY • TEAMBUILDING

Pastorijstraat 5, 3020 Herent
info@barvital.be • www.barvital.be

Bar Vital.indd   1Bar Vital.indd   1 28/06/2022   9:05:1528/06/2022   9:05:15



Gulfi is zonder twijfel een boegbeeld binnen de Siciliaanse wijnbouw. Het domein dat 
volledig biodynamisch werkt is één van de weinigen die zijn terroirs apart verifieert en 
rekening houdt met de karakteristieken van de wijngaard. Deze Nerojbleo is een cru in het 
Iblea-gebergte en biedt eigenlijk een mooie overgang tussen de basis Rossojbleo en de 
topcrus. In tegenstelling tot de meeste nero d’avola-wijnen die vaak enorm geëxtraheerd 
zijn, is deze wijn gemaakt op zijn elegantie en finesse. Mooi geouderd! 

Nicola is één van een groeiend aantal producenten die specifiek Langhe Nebbiolo maken 
om de immense, aromatische charme van de jonge nebbiolo te laten zien. Hiervoor werkt 
hij met een hoog gelegen wijngaard in Levice in Alta Langa, en gebruikt hij ook een deel 
van zijn Berri wijngaard en een gedeelte van de zandgronden van Roero. Door de grote 
hoogte kan Nicola relatief laat oogsten, met behoud van de natuurlijke zuurtegraad van 
de wijn. De wijn wordt zes maanden gerijpt in beton en roestvrij staal. Het resultaat is 
een intense, bloemige, levendige wijn met een mooie fruitige zoetheid en een verfrissende, 
knapperige structuur.

Rode wijn

16

Nerojbleo Nero d’Avola 2019

GulfiProducent:

Sicilia DOCAppelatie:

Kenmerken:

allerlei vleesgerechten

€ 19,30Prijs:

Gastronomie:

SiciliaRegio:

nero d’avola  100 % Druivenrassen:

Rode wijn

15

Langhe Nebbiolo 2021

TrediberriProducent:

Langhe DOCAppelatie:

Kenmerken:

gegrild rood vlees en lam

€ 17,50Prijs:

Gastronomie:

PiemonteRegio:

nebbiolo 100 % Druivenrassen:

€ 34,00Prijs Magnumfles:

LIONS
HARTENDIEF



De Ferrari’s hebben zich reeds verschillende jaren aan de top van de wijnhuizen in 
Montepulciano genesteld. Deze Nobile is hun uithangbord en de wijn die meer dan de 
helft van de productie vertegenwoordigt. De blend bestaat uitsluitend uit lokale variëteiten 
en is Nobile pur sang. De traditionele vinificatie zorgt voor een mooi uitgebalanceerde 
wijn met een complex boeket, frisse zuren en sappige tannines. Enkele jaren kelderrust 
doen de wijn meestal deugd. In mindere jaren worden de druiven van de topcuvées bij 
Boscarelli gebruikt voor deze basis Nobile waardoor zo goed als in elk oogstjaar een 
fantastische wijn op de markt wordt gebracht.  

Rode wijn

18

Nobile di Montepulciano 2019

BoscarelliProducent:

Nobile di Montepulchiano DOCGAppelatie:

Kenmerken:

entrecote op Florentijnse wijze

€ 25,00Prijs:

Gastronomie:

ToscanaRegio:

prugnolo gentile (sangiovese) 90%, mammolo en canaiolo nero 10%Druivenrassen:

Rode wijn

17
Chianti Calssico 2020

San Giusto a RentennanoProducent:

Chianti Classico DOCGAppelatie:

Kenmerken: Deze basis Chianti is een echt pareltje. De wijn rijpt deels 
op grote fusten en deels op tonneaux voor een periode 
van 10-12 maanden. Dit is pure Chianti op zijn fruit en 
een bijzonder toegankelijk glas met een buitengewone 
fraîcheur.   

pastaschotels en vleesgerechten

€ 22,00Prijs:

Gastronomie:

ToscanaRegio:

sangiovese 95% en canaiolo 5% Druivenrassen:



Uw steun gaat o.a. naar
deze sociale projecten

Jeugdzorg Malpertuus vzw
Malpertuus werkt binnen de Bijzondere Jeugdzorg en zorgt voor 
integrale begeleiding van gezinnen met kinderen en jongeren tussen 
6 en 18 jaar. Er zijn verschillende soorten begeleiding in functie van 
de zorgen. De begeleiding is op maat van elk gezin en wordt uitgewerkt 
door een begeleider, samen met andere jeugdhulpverleners en/of 
de jeugdrechter. Malpertuus begeleidt 28 gezinnen met kinderen 
tussen 6 en 18 jaar in verschillende deelwerkingen.

Contrabas is de leefgroep voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Asap 
is de leefgroep voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Voor beide 
groepen zijn overnachtingen 
mogelijk. Nobel geeft jongeren 
vanaf 16 jaar kamertraining. 
Daarnaast begeleidt het team 
van Nobel ook + 17 jarigen die 
zelfstandig wonen buiten de 
voorziening.
Malpertuus is deel van Mfc Combo. 
Mfc Combo heeft 4 afdelingen: 
Malpertuus, Dam+, Tormmel+ en 
Surdo.

Bukenstraat 44, 1910 Buken (Kampenhout), www.mfccombo.be

1
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Begeleidingscentrum voor
personen met Autisme vzw
Het begeleidingscentrum voor personen met autisme ondersteunt 
al meer dan dertig jaar mensen met autisme in kleinschalige 
afdelingen. De organisatie is door de jaren gegroeid. In 2015 onder-
steunde het centrum 108 cliënten.  De organisatie heeft sinds oktober 
2016 drie vestigingen in Bonheiden, Muizen en Mechelen. De eerste 
twee zijn woonhuizen en locaties voor dagondersteuning. In 
Mechelen, aan de Mechelsesteenweg, is de nieuwe uitvalsbasis van 
waaruit de ambulante werking gebeurt, waar de ondersteunende 
diensten gevestigd werden en waar al de administratie zich bevindt.  
Het centrum zet steeds meer in op de ambulante of mobiele onder-
steuning. 
Lions Club Kortenberg is al vele jaren een belangrijke structurele 
partner van het centrum en droeg in 2017 nog bij tot de aankoop van
een minibus voor een vlot vervoer van de cliënten van het centrum.

Leuvensesteenweg 212, 2800 Mechelen
www.begeleidingscentrum-autisme.be

Welzijnshuis Kortenberg
Onze samenwerking startte in de strenge winter van 2011 met de 
aankoop van petroleumkachels die het toenmalige OCMW direct ter 
beschikking kon stellen van een aantal gezinnen in nood.
Nadien nam onze steun uitbreiding met de organisatie van nieuw-
jaarlunches voor de klanten van het welzijnshuis. Daarnaast kwamen 
er voedselpakketten voor hulp-
behoevende families, de ‘kubus’ 
huiswerkklasjes, de aankoop 
van ‘leerkoffers’ om kinderen te 
helpen spelenderwijs Nederlands 
te leren. Voor enkele scholen uit 
Kortenberg werd er ook gezorgd 
voor schoolmaaltijden voor 
kansarme jongeren.

V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

3



LAND NR AANTAL KLEUR WIJNNAAM € INCL € TOTAAL

1 Domaine des Chézelles - Touraine 2021 9,50

2 Bourgogne Chardonnay d’Azé 2020 11,50

3 Château Roquetaillade La Grange 2020 14,50

4 Mâcon Villages - Jean-Marc Boillot 2020 21,50

5 Domaine Le Portail des Oiseaux 2020 9,00

6 Domaine De Courteillac 2018 13,00

7 Château La Bergère Montagne Saint-Emilion 2016 14,00

8 Clos de Gamot - Cahors 2019 16,00

9 Château Godeau Saint-Emilion 2018 26,00

10 Grechetto Umbria Bianco 2021 10,50

11 Pino Grigio ‘Hill’ Alto Adige 2021 16,00

12 Roero Arneis Vigne Sparse 2021 17,00

13 Dogliani Dolcetto 2021 14,50

14a Barbera d’Alba 2021 16,50

14b Barbera d’Alba 2021 - Magnum 32,00

15a Langhe Nebbiolo 2021 17,50

15b Langhe Nebbiolo 2021 - Magnum 34,00

16 Nerojbleo Nero d’ Avola 2019 19,30

17 Chianti Calssico 2020 22,00

18 Nobile di Montepulciano 2019 25,00

WIJNPROEVERIJ BESTELBLAD

NAAM:

STRAAT + NR:

GEMEENTE:

TELEFOON:

E-MAIL:

BEDRIJF:

BTW-NUMMER:

TOTAAL BEDRAG:

In de vakjes naast de wijn kan u het aantal flessen invullen die u wilt bestellen. De 
bestellingen zijn per veelvoud van zes, met uitzondering van de magnums, die per fles 
kunnen worden besteld.

Afhaling op 16 november tussen 9u en 14u bij Febelco in Kortenberg (zie laatste pag.).

Hartelijk dank voor uw steun aan onze sociale doelen.

19 Carles Andreu Gran Reserva Brut Nature 2017 17,50

20 Tresolmos Verdejo Lias 2021 11,00

21 Terras Gauda O Rosal 2021 18,00

22 Bodegas Tobia Selección de Autor 2018 14,50

23 Enrice Mendoza Finca Xaconero 2018 15,00

24 Clos Berenguer Min 2019 15,70

25 Domeco de Jarauta 2014 27,50

26 Pinot Meunier - Rosé - Sekt Brut 2019 16,50

27 Weissburgunder -  ‘Vom Loss’ 2021 11,50

28 Silvaner - Würzburger - VDP Ortswein 2021 15,00

29 Riesling - Niersteiner Pettenthal 2021 17,80

30 Riesling - Vom Kalkstein - VDP Gutswein 2021 19,90

31 Spätburgunder - Purist 2020 14,50

32 Spätburgunder 2020 15,00

33 Grüner Veltliner - Wagram 2021 12,00

34 Blaufränkisch Heide 2020 14,60



Cidar jongerencentrum vzw
De essentie van het werk van het Onthaal-, oriëntatie- en observatie-
centrum Cidar bestaat erin een overgang mogelijk te maken van 
moeilijke situaties naar leefbare situaties voor de jongeren en hun 
omgeving (gezinsleden en anderen).

Cidar is niet rechtstreeks toegankelijk. Jongeren worden aangemeld 
via de Intersectorale Toegangspoort. Het Ondersteuningscentrum 
Jeugdhulp en de sociale dienst bij de Jeugdrechtbank melden 
jongeren aan bij de intersectorale toegangspoort. Hulpverleners 
uit de eerste lijn (CAW-JACCLB) 
kunnen aanmelden via een
A-document bij de intersectorale
toegangspoort.

Het O.O.O.C. Cidar begeleidt 
jongens en meisjes van 0 tot 
18 jaar, en hun gezinnen. 
Vanaf 12 jaar kunnen jongeren 
ook in het centrum verblijven 
tijdens de begeleiding. De 
jongeren en hun gezinnen 
worden begeleid om tal van 
redenen : relationele problemen 
tussen ouders en kinderen thuis, 
gedragsproblemen, problemen op school, druggebruik, problemen 
met politie en justitie.

Lions Club Kortenberg Hertog Jan is al vele jaren een structurele 
sponsor van het OOOC.
Marie Christinastraat 8, 3070 Kortenberg, www.cidar.be

4

ICC Belgium
ICC Belgium maakt deel uit van ICC International en staat voor 
‘International Camp on Computers and Communication’. Ieder jaar 
heeft er een Europese bijeenkomst plaats en in de zomer van 2017 
had dit evenement, georganiseerd voor en door jonge mensen met 
een visuele beperking, voor 
het eerste plaats in ons land, 
nl. in Leuven. Deze blinde en
slechtziende jongeren komen 
uit verschillende Europese 
landen (en zelfs uit Japan) 
samen gedurende een 10-tal 
dagen en volgen workshops, toegespitst op innovatieve toegankelijke 
technologische hulpmiddelen, leren essentiële sociale vaardigheden 
en krijgen een unieke kans om een blijvend internationaal netwerk 
te vromen. Op die manier vergroten ze hun zelfstandigheid en verhogen 
ze hun slaagkansen bij het aanvatten van hogere studies of bij hun 
eerste stappen op de arbeidsmarkt. 
De dynamische groep van ICC Belgium, bestaande uit zowel blinde 
als ziende jongeren, slaan al een aantal jaren vrijwillig de handen in
mekaar om zowel nationaal als internationaal inclusie-bevorderende 
projecten op te zetten. Ze organiseren onder andere speciale ICC 

dagen en ‘Diners in the
Dark’.
Onze club steunt ICC 
sinds het prille begin 
en ondertussen wordt 
dit project meegedragen 
door andere clubs uit 
onze regio, maar ook 
verder daarbuiten en 
zelfs buiten de grenzen.

Tiensesteenweg 63, 3010 Leuven, www.iccbelgium.org

5

Uw steun gaat o.a. naar
deze sociale projecten



Deze schuimwijn heeft een strogele kleur met fijne pareling en met in de neus wit fruit 
(appel, peer), citrusfruit, verse ananas en typische aroma’s van de tweede gisting op fles 
(getoast brood, biscuit) en mineraliteit. In de mond presenteert hij een romige en elegante 
aanzet, fijne aciditeit waar de vorige aroma’s terugkomen. Hij heeft een lange afdronk met 
een fijn bittertje. Elke druif wordt afzonderlijk gevinifieerd en na een korte pelweking wordt 
de basiswijn vergist op een constante temperatuur van 15°C gedurende twee dagen. De 
tweede gisting op fles gebeurt aan een constante temperatuur van 14°C gedurende 30 
maanden in de kelders van het wijndomein. Hij mag dus een Gran Reserva genoemd worden. 
Dit is een Brut Nature en bevat dus per definitie geen toegevoegde suiker. 

Cava
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Carles Andreu Gran Reserva Brut Nature Millésime 2017

Carles AndreuProducent: Conca de BarberàAppelatie:

Kenmerken:

aperitief, maar ook bij een lichte maaltijd zoals gebakken vis, schaal- en schelpdieren

€ 17,50Prijs:

Gastronomie:

DO CavaRegio:

parellada 67%, chardonnay 29%, macabeo 3% en xarel-lo 1%Druivenrassen:

6
Steun aan de slachtoffers 
van de watersnood in 
Wallonië
Via onze lokale Lions clubs 
hebben we materiële en financiële 
steun geleverd om de grootste 
noden te helpen lenigen.

7
Steun aan Oekraïense vluchtelingen
Van bij het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we via lokale 
Lions in Polen en Roemenië hulp geboden aan de vluchtelingen. 
Aan de families die in Kortenberg en Leuven verblijven hebben we 
onder meer kleding, schoenen, verzorgings-
producten voor baby’s en klein meubilair 
bezorgd. Daarnaast hebben we gezorgd 
voor abonnementen voor trein en bus, 
hulp bij administratieve taken, vertalingen 
en lessen Nederlands. Andere initiatieven 
worden nog verder uitgewerkt.

Uw steun gaat o.a. naar
deze sociale projecten

LIONS CLUB KORTENBERG

HERTOG JAN

LI
ON

S PRIJSBREKER 



In het glas verschijnt een wijn met een citroengele kleur en een groene schijn. De neus 
vertoont toetsen van tropisch fruit (ananas, mango), citrus (bergamot, gember, limoenzeste) 
en groene kruiden (dille, anijs). In de mond ontvouwt zich een frisse, fruitige wijn met een 
smaak van exotisch fruit (ananas en mango), citrus (limoen, pompelmoes) en een mooie 
mineraliteit. Na de koude gisting op inox vaten laat men de wijn rijpen op zijn fijne droesem 
gedurende zes maanden waardoor hij meer diepgang en structuur krijgt. 

De kracht van deze wijn zit in de assemblage: albariño geeft fruitige aroma’s en rondheid 
in de mond; de loureiro toont zijn florale en kruidige aroma’s en de caiño blanco geeft 
naast tropisch fruit een fantastisch mooie structuur en strakheid aan de wijn. Per druivenras 
wordt er een koude maceratie toegepast (om kleur en aroma’s te extraheren uit de schil 
van de druiven), gevolgd door een gisting op roestvrij stalen vaten. Daarbij maakt Terras 
Gauda gebruik van lokale gisten eigen aan het wijndomein. Na een koude-stabilisering 
en filtering is de wijn klaar voor botteling en bekomt men een helder lichtgele wijn die in 
de neus de intense en complexe aroma’s van rijpe perzik, ananas, citrusfruit (mandarijn), 
oranjebloesem, munt en laurier vertoont. De mond wordt gekenmerkt door een ronde en 
volle aanzet, gevolgd door elegante citrustonen en een lange, frisse afdronk. Kortom een 
complexe wijn. 

Witte wijn
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Terras Gauda - O Rosal 2021

Terras GaudaProducent:

Kenmerken:

vis, schaal- en schelpdieren (ideaal bij kreeft), sushi, sashimi en Aziatische kruidige keuken

€ 18,00Prijs:

Gastronomie:

Rias BaixasRegio: albariño 70%, caiño blanco 22%, loureiro 8%Druivenrassen:

Witte wijn
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Finca Tresolmos Verdejo LÍas 2021

GarciarevaloProducent:

Rueda DOCAppelatie:

Kenmerken:

aperitief, perfect bij asperges, gegrilde vis, Thaise gerechten, Sint-Jacobsvruchten, oesters, …

€ 11,00Prijs:

Gastronomie:

RuedaRegio:

verdejo 100%Druivenrassen:

Rias Baixas DOCAppelatie:



Na een rijping van 18 maanden bekomt men een intens kersenrode wijn met een complexe 
geur van rijp fruit zoals pruimen, krieken en rode bes; ook kruidigheid: zwarte peper, 
kruidnagel, kaneel, drop en toetsen van eucalyptus. In de mond mag men een volle, vlezige,
ronde wijn verwachten met rijpe en zachte tannines die zorgen voor structuur. Qua smaak 
heb je het rijp zwart fruit (pruim) met een zekere kruidigheid. De vergisting gebeurt onder 
temperatuurcontrole (24°C), de malolactische fermentatie en rijping gebeuren op Franse 
en Amerikaanse eik. De wijn wordt niet gefilterd voor de botteling om kwaliteitsverlies te 
verhinderen. 

Rode wijn
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Bodegas Tobia - Selección de Autor 2018

Bodegas TobiaProducent:

Rioja DOCAppelatie:

Kenmerken:

wit vlees en gevogelte/pluimwild, coque au vin, rosbief

€ 14,50Prijs:

Gastronomie:

RiojaRegio:

tempranillo 75%, graciano 5%, garnacha 7%, andere 13%Druivenrassen:

Vogelenzangstraat 123
3070 Kortenberg

0477 30 59 19
info@parnasia.be

www.parnassia.be



De naam van deze wijn verwijst naar het historische wijndomein en de wijngaarden ‘Finca 
Chaconero’, gelegen in Villena op een hoogte van 500 m. Wij hebben een helderrode wijn 
met in de neus uitbundig rood fruit (framboos, rode pruim), maar ook een behoorlijke 
kruidigheid (peper, kruidnagel, rozemarijn, salie, laurier en een vleugje dennengeur). Een 
toetsje ceder en koffie komen van de rijping op eiken vaten. In de mond primeert het 
rijpe rode fruit en de specerijen. De wijn heeft een frisse aanzet, is droog met rijpe, doch 
nog jonge tannines en een behoorlijk lange afdronk. De gisting vindt plaats in inox vaten 
onder temperatuurcontrole (25°C) met autochtone gisten. De malolactische gisting en de 
rijping gebeuren op Franse (Allier) eiken vaten gedurende 12 maanden. 

Deze intens kersenrode wijn met paarse rand en dikke gekleurde tranen rijpt gedurende 
10 maanden op nieuwe Franse eiken vaten. De neus verraadt rijp zwart fruit met zoete 
specerijen, ceder en vanille. In de mond hebben we een krachtige, doch elegante wijn met 
in de aanzet rijp rood fruit met een verfrissende aciditeit die aan krieken doet denken; ook 
stevige, doch rijpe tannines. De wijn heeft een lange afdronk waarin de fijne fruitzuurtjes 
primeren. De druiven werden geselecteerd uit de meer schaduwrijke wijngaarden en de 
twee typische ondergronden van het wijndomein nl. licorella (zwarte leisteen) en klei-kalk 
rolkeien. 

Rode wijn
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Clos Berenguer - Min 2019

Clos BerenguerProducent:

Priorat DOC Appelatie:

Kenmerken:

rood vlees (rund en lam) en pluimwild (jonge duif, eend, …)

€ 15,70Prijs:

Gastronomie:

PrioratRegio:

garnacha tinta, cariñena (samso), cabernet sauvignon en syrah Druivenrassen:

Rode wijn

23

Enrice Mendoza - Finca Xaconero 2018

Enrique MendozaProducent: Alicante DOCAppelatie:

Kenmerken:

barbecue, kruidige stoofgerechten en pluimwild

€ 15,00Prijs:

Gastronomie:

AlicanteRegio:

monastrell (oude wijnstokken) 90%, garnacha 5%, syrah 5%Druivenrassen:

LIONS
HARTENDIEF



Deze topcuvée wordt gelimiteerd tot een 6000-tal flessen. José Vincente Domeco de Jarauta 
(de zoon en wijnmaker van de familie) geeft hiermee een eresaluut aan zijn familie die 
reeds actief was in de wijnbouw sinds de 19de eeuw. Hij maakt een intens robijnrode 
wijn met een fijn boeket van cederhout, pruimen, geroosterde noten, cacao en tabak. 
Dit zet zich verder in de afdronk met nog altijd veel fruit en tannines. De oude tot zeer 
oude wijnstokken worden manueel geoogst. Een verder doorgedreven selectie resulteert 
in deze ‘vino de Autor’. Hij wordt vergist op inox vaten onder temperatuurcontrole en 
de maceratie duurt 32 dagen. De malolactische gisting en de verdere rijping gebeuren 
op Franse, Amerikaanse en Hongaarse eiken vaten gedurende 18 maanden. Na botteling 
blijft de wijn nog 24 maanden rijpen op de fles. 

Rode wijn
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Domeco de Jarauta 2014

José Vincente de JarautaProducent: Rioja DOCAppelatie:

Kenmerken:

rundvlees, klein wild, gegrild lam, stevige stoverijen

€ 27,50Prijs:

Gastronomie:

RiojaRegio: tempranillo 100%Druivenrassen:

Bedien uw alarmsysteem op afstand en bekijk wat er in en rond uw 
woning gebeurt, via tablet of smartphone, op elk moment, waar u 
ook bent.

Ellexent Security specialiseert 
zich al meer dan 30 jaar in 
elektronische beveiliging.

Wij stellen een compleet 
veiligheidspakket samen met 
een kwaliteitsvol alarmsysteem 
en eventueel camerabewaking, 
aangepast aan uw woning, 
specifieke situatie en persoonlijke 
behoeften.

Elektronische
beveiligingssystemen

IP - camerabewaking
ELLEXENT SECURITY
Kouterlaan 98 • 1930 Zaventem
ellexent@skynet.be
Koen Van Lombeek - 0475 26 06 34
Axel Van Lombeek - 0470 90 32 40



Schuimwijn
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Pinot Meunier - Rosé - Sekt Brut 2019

Bernhard KochProducent:

PfalzRegio:

Kenmerken: Een heerlijke betaalbare schuimwijn. En net zoals voor alle geproduceerde Sekt bij Koch 
geldt: het hele proces, van oogst tot degorgeren, wordt door hen zelf gedaan. Deze Rosé 
Sekt van pinot meunier (schwarzriesling) schittert door fijne aroma’s van rijpe aalbes en 
een vleugje framboos. In de mond krijgen we een zachte mousse en veel smaak met 
gedoseerde kracht. Het geheel komt zelfs wat sappig over.

aperitief, gekruide gerechten

€ 16,50Prijs:

Gastronomie:

minimaal 15 maanden sur lattesLagering:

pinot meunierDruivenrassen:

leem, klei, kalkBodem:

www.bureaumignolet.be
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M.C.S.C. ontwikkelde een ERP helemaal 
op maat van de KMO
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Witte wijn
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Weissburgunder 'Vom Löss' 2021

Bernhard KochProducent:

PfalzRegio:

Kenmerken: Deze Weissburgunder is één en al fruitige expressie, met 
duidelijke toetsen van witte perzik, peer en citrus. In de 
mond vertoont de wijn een opmerkelijke speelsheid en 
sappigheid dankzij de evenwichtige verhouding tussen 
zuurgraad en fruitigheid. Gewoonweg een lekkere allrounder.

asperges, frisse visgerechten, gerookte vis, koude schotel

€ 11,50Prijs:

Gastronomie:

loessBodem:

inoxLagering:

weissburgunder (pinot blanc)Druivenrassen:

Voor deze ‘Ortswein’ van Am Stein komen de druiven in hoofdzaak uit de Würzburger 
Stein. De Würzburger Stein is al sinds de tijd van Goethe een beroemde wijngaard en 
terecht één van de mooiste terroirs van Duitsland. De bodem bestaat er uit mosselkalk, 
en als geen ander is dit perceel qua reputatie verbonden aan silvaner. Pure aroma’s van 
limoen, groene kruiden en vuursteen. In de mond één en al mineraal sap en puristisch.

Witte wijn
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Silvaner - Würzburger - VDP Ortswein 2021

domein Am SteinProducent:

FrankenRegio:

Kenmerken:

aperitief, fijne visgerechten, riviervis met groende kruiden, asperges

€ 15,00Prijs:

Gastronomie:

inoxLagering:

silvanerDruivenrassen:

mosselkalkBodem:
Frans Mombaersstraat 71	
3071 Erps-Kwerps	
02 759 82 15	
info@taes.be

Tuinhuizen - Garages	
Carports - Houten schermen

ALS MAATWERK VAKWERK WORDT

www.taes.beFrans Mombaersstraat 71	
3071 Erps-Kwerps	
02 759 82 15	
info@taes.be

Tuinhuizen - Garages	
Carports - Houten schermen

ALS MAATWERK VAKWERK WORDT

www.taes.be

Frans Mombaersstraat 71	
3071 Erps-Kwerps	
02 759 82 15	
info@taes.be

Tuinhuizen - Garages	
Carports - Houten schermen

ALS MAATWERK VAKWERK WORDT

www.taes.be



Uit de Pettenthalwijngaard komen de meest minerale Rieslings van het domein. De rode 
leisteenbodem is hier enorm dik en er ligt slechts een halve meter toplaag bovenop. De 
expositie op het zuidoosten in combinatie met de nabijheid van de Rijn zorgt ervoor dat 
ook in koelere jaren de druiven moeiteloos rijp geraken. Deze wijn wordt spontaan vergist 
en opgevoed in ouder hout van verschillende groottes. Hij heeft een diepe en gerookte 
mineraliteit, een goede frisheid, exotisch fruit zoals ananas, rijpe perzik en een mooie 
lengte in de afdronk. Kortom een zeer complete Riesling die gerust enkele jaren de kelder 
in kan, maar ook jong al kan genoten worden.
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Riesling - Niersteiner Pettenthal 2021

Georg Gustav HuffProducent:

RheinhessenRegio:

Kenmerken:

visgerechten, vol-au-vent

€ 17,80Prijs:

Gastronomie:

grote foedersLagering:

rieslingDruivenrassen:

rode leisteenBodem:

Leuvensesteenweg 393
3070 KORTENBERG

02 253 36 52
sb.kortenberg@standaardboekhandel.be

KORTENBERG

www.bertembos.be

Bosstraat 187
3060 Bertem
016 48 87 81

Feestzalen

Bertembos

LIONS
HARTENDIEF



Sinds 2018 wordt er zo mogelijk nog meer selectie toegepast bij dit topdomein. Dit 
omdat er vanaf dan ook een viertrapspyramide (zoals in de Pfalz) wordt gebruikt bij de 
VDP-leden in Rheinhessen. Aangezien Philipp Wittmann voorzitter is van deze organisatie 
gaat hij natuurlijk voorop in deze vernieuwing. Voor deze Riesling maakt hij gebruik van 
percelen uit verschillende topwijngaarden met een diepe kalkondergrond. Onder meer 
de Westhofener Morstein en Kirchspiel alsook de Gundersheimer Höllenbrand leveren 
druiven aan voor deze wijn. En dat de genen van deze wijn goed zitten proef je. De 
neus is meteen enorm verleidelijk met rijpe sinaasappel, een hint van steenfruit en een 
diepe minerale onderbouw. In de mond zetten de frisse zuren de smaakpapillen meteen 
op scherp. Wat hierna volgt is volledig in de lijn van dit huis van vertrouwen: de fijnste 
abrikozen, duidelijk minerale vulling en een lange, droge intense afdronk. Een wijn die nu 
al kan genoten worden, maar waar je na enkele jaren kelderrust zonder twijfel nog meer 
plezier aan zal beleven!
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30

Riesling - Vom Kalkstein - VDP Gutswein 2021

Philipp WittmannProducent:

RheinhessenRegio:

Kenmerken:

fijne visgerechten, schaal- en schelpdieren

€ 19,90Prijs:

Gastronomie:

grote, houten foedersLagering: rieslingDruivenrassen:

kalkBodem:

Bareelplein 2
3070 Kortenberg

02 755 01 10

WDW Verzekeringen bvba
Verbonden agent van KBC Verzekeringen NV

Dr. Victor Dewalsplein 35/2
        3070 Kortenberg
        02 759 46 72

GEORGES WEENEN - JOS DEWIT



Purist is de nieuwe benaming voor de instapwijnen van Adeneuer. En het is aan de 
instapwijn dat je de klasse van een domein herkent. Van dit glas pinot noir wordt je echt 
wild. Er is de juist lichtvoetigheid die je verwacht van een instapwijn, maar ook de ernst, 
de structuur en de mineraliteit van wat de Ahr regio zou moeten bieden in haar wijnen. In 
hoofdzaak afkomstig van percelen met een loess-kleibodem wat in deze wijn aroma’s van 
vuursteen, braambessen, bittere amandelen en een duidelijke kruidigheid geeft. Heerlijke, 
sappige structuur, zinderende frisheid en een fijne afdronk. Enkel oude houten foeders 
van 1000 liter werden ingezet. Wat kan je je in godsnaam meer wensen van een pinot 
noir in deze prijsklasse? Dit is een fantastische prijs/kwaliteit en een must voor elke pinot 
noir liefhebber.

Rode wijn
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Spätburgunder -  Purist 2020

AdeneuerProducent:

AhrRegio:

Kenmerken:

gevogelte, gegrilde vis, charcuterie, gebakken zwezeriken 

€ 14,50Prijs:

Gastronomie:

oude houten foeders en barriquesLagering: spätburgunder (pinot noir)Druivenrassen:

leisteen, loess, kleiBodem:



Witte wijn

Grüner Veltliner, Wagram 2021

Rode wijn
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Blaufränkisch Heide 2020

33
Karl FritschProducent:

WagramRegio:

Kenmerken: In de neus geuren van citrus, amandel, witte peper. Deze wijn 
heeft een frisse, strakke structuur met fijne zuren, kruidig en 
mineraal met een mooie mondvulling. Een boeiend glas en 
veelzijdig inzetbaar. Al jaren het visitekaartje van Karl Fritsch. 
Voor dit geld heb je een pracht van een grüner veltliner.

€ 12,00Prijs:

loessBodem:

inoxLagering:

grüner veltlinerDruivenrassen:

Birgit BraunsteinProducent:

BurgenlandRegio:

Kenmerken: Schitterende blaufränkisch! Zo fijn, zo puur, zo speels! Veel 
klein bessenfruit in de neus met een subtiele kruidigheid 
(wat peper) en in de mond intens en lichtvoetig tegelijk. 
Hij heeft mooie zuren, zachte tannines, alles perfect in 
balans waardoor hij heel toegankelijk is. Lange, minerale 
finale. Een lieveling.

rood en wit vlees, gevogelte, zachte kazen, pasta’s, charcuterie

€ 14,60Prijs:

Gastronomie:

mosselkalkBodem:

lemberger (blaufränkisch)Druivenrassen:

De topwijn van het huis is zonder twijfel indrukwekkend, maar ook deze wijn van Shelter 
Winery is een dijk van een wijn. Meer nog: deze Spätburgunder hoort al  jaren bij de beste 
rode wijnen in deze prijsklasse in Duitsland. Wanneer je dit glas proeft weet je meteen 
waarom. Prachtig pinot fruit (kers, aardbei) gekoppeld aan een rokerige mineraliteit. 
Opvallend ‘aards’. Aangename aciditeit. Heel puur glas met opvallend veel strakheid. Het 
is moeilijk om complexere pinot noir te vinden in deze prijsklasse. Dat deze wijn de laatste 
jaren bij de best prijs/kwaliteit spätburgunders in de Gault-Millau staat is meer dan 
terecht. Hij verdraagt ook vele jaren kelderrijping.
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Spätburgunder 2020 

Shelter WineryProducent:

BadenRegio:

Kenmerken:

€ 15,00Prijs:

oudere barriquesLagering: spätburgunder (pinot noir)Druivenrassen:

mosselkalk, loessBodem:

gerechten met een ‘aards’ accent zoals bospaddestoelen, maar ook pluimwild,
kalfszwezeriken en eend

Gastronomie:

Gastronomie: veelzijdige allrounder: frisse visgerechten, hartige taarten, 
schaal- en schelpdieren

Lagering: vergisting in inox,  12 maanden rijping in gebruikte
barriques en foeders

LI
ON

S PRIJSBREKER 



PRAKTISCHE INFO WIJNVERKOOP

Plaats proeverij
Zaal Berkenhof, Beekstraat 28-30 te Kortenberg

Datum proeverij
zondag 16 oktober van 11u. tot 17u.

Distributie
De wijn kan afgehaald worden bij FEBELCO (Jean Baptist Vinkstraat 3 
te Kortenberg) op zaterdag 19 november 2022 tussen 9u en 14u.

Hartelijk dank aan al onze sponsors 

en aan onze logistieke partner 

Febelco die de wijnverdeling 

praktisch mogelijk maakt!

INGANG
BEDRIJVENPARK GULDENDELLE

Online bestellen kan ook op www.lions-kortenberg.be

Lay-out & opmaak  •  Linda Vermeiren  •  www.axelart.be



Lokale experten, advies op maat

Vind ons ook online via www.ing.be. of download de ING app.

KORTENBERG
Leuvensesteenweg 198
3070 Kortenberg
kortenberg@ing.be
02 756 52 10

STEENOKKERZEEL
Van Frachenlaan 1B
1820 Steenokkerzeel
steenokkerzeel@ing.be
02 254 75 90

KAMPENHOUT
Warandestraat 19
1910 Kampenhout
kampenhout@ing.be
016 24 07 00

Wij staan voor je klaar


