
 

Lions Wijnverkoop 

 
Dit in samenwerking met 

 
         

Witte Wijnen         

Sieur d’Arques – Aimery Chardonnay – Vin de Pays   
d’Oc – Frankrijk       5,76 €/fles 
De neus ontsluiert geuren van bloemen en geel fruit. Een fruitige smaak  
met een evolutie naar citrustoetsen. Perfect bij het aperitief, met zee- 
vruchten en vis. 
 

 

Sieur d’Arques – Aimery Sauvignon Blanc  
– Vin de Pays d’Oc – Frankrijk   5,55 €/fles 
De neus ontsluiert de geur van buxus in de zomer met noten van exotisch 
fruit en perziken. De aanzet in de mond is vrij aanwezig maar zindert fruitig 
na.  Een mooie afdronk brengt terug de frisheid van in het begin. Ideaal bij 
het aperitief, met grillades van zeevruchten en vis. 

 

Ca’ del Sette – Bacca del Merlo – Veneto  
– Italië       5,14 €/fles 

   Gekenmerkt door hints van verse witte bloemen en minerale elementen      
met een mooie, aanhoudende smaak. Perfect bij visgerechten en witte 
vleessoorten zoals kip, kalkoen, kalfsvlees. 
  

 



 

 

 

 

Cloof Estate – Bush Vines – Chenin Blanc –  
Darling- Western Cape – Zuid-Afrika 5,22 €/fles 
 Bij gegrilde vis en zeevruchten of tijdens de picknick 
 Aroma’s van tropisch fruit zoals ananas, passievrucht en citrus 
Wijn met een zekere aciditeit gevolgd door een lange afdronk Bij 
gegrilde vis en zeevruchten gewoon als je zin hebt in een glaasje. 

 
 

Blanc de la Haye – Sauvignon Blanc- Bordeaux – 
Frankrijk      7,39 €/fles 
De Belg Chris Cardon heeft in 2012 Château la Haye overgenomen.   
Hij behield het bestaande team en oenoloog om de verdere ontwik- 
keling van het domein te garanderen.   De eerste sporen van het  
kasteel zijn terug te vinden rond 1557 toen het domein eigendom  
werd van de familie de Saint-Afrique, die het kasteel gedurende 
4 eeuwen beheerde. De legende vertelt dat DIANE de POITTIERS  
en HENRI II elkaar graag ontmoeten in dit prestigieuze kader.  Als 

herinnering aan deze periode, staan hun verweven initialen H en D boven de deur 
gegraveerd en doen ze nu dienst als monogram dat het etiket versiert. Een a-typische  
witte Bordeaux. De eerste indruk is dat die wijn niet echt smaakt naar sauvignon blanc,  
maar eerder muscadelle of sémillon, je ruikt en smaakt stekelbessen of kruisbessen, 
gedroogde vruchten, abrikozen, gele appel, in de mond een licht zoete aanzet, tropisch 
fruit, mooi  
opgevangen door een licht zuur, een buitenbeentje" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rosé Wijnen 
 

Sieur d’Arques – Aimery Cabernet – Vin de Pays d’Oc – 
Frankrijk        5,55 €/fles 
Complexe parfums met violet, frambozen, peper en zoethout. 
Laat je verleiden door deze frisse wijn met mooie, fruitige afdronk Lekker bij een 
schotel charcuterie en gegrilde vleesgerechten 
 

 
 

Ca’ del Sette – Veneto - Italië  5,66 €/fles 
Fruitige tonen, frisse en harmonieuze smaak Ideaal als aperitief.  
Past perfect bij hapjes, lichte maaltijden en wit vlees. Het is een 
zorgvuldig bewaard geheim door de generaties heen dat de 
familie de diverse handelingen voor het maken van wijn, aanpast 
aan de maanstand.  Dit ondersteunt het eindresultaat van de wijn 
 

 

 
Cloof Estate – Bush Vines – Pinotage – Darling –  
Western Cape – Zuid-Afrika    5,22 €/fles 
Aroma’s van aardbeien met hints van jonge bessen. 
Veel rood fruit met een goede aciditeit Perfect bij meloen en ham,  
garnalen en tapas alsook op een zomerse dag. 
 
 
 

 

Rosé de la Haye – Bordeaux – Frankrijk  7,39 €/fles 
De Belg Chris Cardon heeft in 2012 Château la Haye overgenomen.   
Hij behield het bestaande team en oenoloog om de verdere ontwik- 
keling van het domein te garanderen.   De eerste sporen van het  
kasteel zijn terug te vinden rond 1557 toen het domein eigendom  
werd van de familie de Saint-Afrique, die het kasteel gedurende 4 eeuwen 
beheerde. De legende vertelt dat DIANE de POITTIERS  
en HENRI II elkaar graag ontmoeten in dit prestigieuze kader.  Als herin- 
nering aan deze periode, staan hun verweven initialen H en D boven de deur 
gegraveerd en doen ze nu dienst als monogram dat het etiket versiert. 

 



 
 

Rode Wijnen 
 
Sieur d’Arques – Aimery Merlot – Vin de Pays d’Oc  
- Frankrijk        5,55 €/fles 
Een hint van fruitige en peperachtige aroma’s. 
Het evenwicht van deze wijn brengt smaken van cassis, frambozen en  
moerbeien. Te degusteren bij wit vlees, gevogelte (kip met rode paprika 
 en gekonfijte tomaten) of kazen met zachte korst. 
 
 

Ca’ del Sette – Stranero – Veneto – Italië  5,14 €/fles 
Een intens boeket dat naar kersen ruikt.  Een goed gestructureerde,  
volle wijn Excellent bij geroosterd vlees en Italiaans getinte gerechten. 
 
 
 

 

Cloof Estate – Bush Vines – Pinotage/Shiraz –  
Darling – Western Cape – Zuid-Afrika   5,22 €/fles 
Aroma’s van rode bessen en kersen met hints van aardbeien en specerijen. Veel rijp 
fruit, zachte tannines en inde nasmaak toetsen van bessen. Te schenken bij 
grillgerechten. 

 

 

Rouge de la Haye – Bordeaux – Frankrijk  7,39 €/fles 
De Belg Chris Cardon heeft in 2012 Château la Haye overgenomen.   
Hij behield het bestaande team en oenoloog om de verdere ontwik- 
keling van het domein te garanderen.   De eerste sporen van het  
kasteel zijn terug te vinden rond 1557 toen het domein eigendom  
werd van de familie de Saint-Afrique, die het kasteel gedurende 4 eeuwen beheerde. 
De legende vertelt dat DIANE de POITTIERS  

en HENRI II elkaar graag ontmoeten in dit prestigieuze kader.  Als herin- 
nering aan deze periode, staan hun verweven initialen H en D boven de deur gegraveerd en 
doen ze nu dienst als monogram dat het etiket versiert. 

 
 
 



 
Bodegas David Moreno – Dmoreno Crianza – Cuvée  
Famiglia – Rioja – Spanje     8,49 €/fles 
De wijntraditie van Bodegas David Moreno gaat terug tot 1912 toen Moreno  
Ponciano zijn eerste wijnmakerij bouwde.  In 1981 besluit David  
Moreno na het overlijden van zijn vader en grootvader, om het wijndomein  
verder te zetten.  Momenteel wordt het domein geleid door David Moreno  
en zijn dochters Gemma en Paula.De wijngaarden zijn gelegen in de vallei van  
Najerilla (Rioja Alta).  De wijnstokken zijn minimum 30 jaar oud 

          Druivensoorten : 90 % Tempranillo en 10 % Grenache .Past perfect bij  
groenten, wit vlees, wild, pasta en kaas 
 
 
Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


