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Rode wijnen
W1     Sauvignon Blanc - Luc Pirlet  - Pays d’Oc 2019

Prijs per karton van 12 flessen: € 76,00 (= € 6,33/fles) 
Plezierige wijn van hoogstaande kwaliteit! 
Serveertips: schaal- en schelpdieren, fijne vissoorten.

W2     Chardonnay ‘Les Barriques‘ - Luc Pirlet  - Pays d’Oc 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 95,00 ( = € 7,92/fles) 
Hoogstaande Chardonnay wijn met lichte eikenvat rijping. 
Serveertips: fijne visbereidingen en zachte romige kazen.

W3     Terroirs - Chenin blanc - Cholot & Pirlet - vin du Pays d’Oc 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 79,00 (= € 6,58/fles)
Licht fruitig, minerale toets met perzik/meloen afdronk. 
Serveertips: asperges en gerechten uit de Aziatische keuken, mosselen.

W4     Château des Gravières - Graves Bordeaux 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 117,00 (= € 9,75/fles) 
Aangename rondheid en krachtige frisheid. 
Serveertips: kalfs- en varkensvlees, gevogelte, vissen in romige saus.

W5     Sancerre tradition -  Tissier - Loire 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 195,00 (= € 16,25/fles)
Rijke neus, steenfruit, krachtige minderale afdronk.
Serveertips: zeevruchten, gegrilde vis, kalfsvlees.

W6     Chablis - Domaine de la Tour - 2018
Prijs per karton van 12 flessen: € 169,00 (= € 14,08/fles) 
Evenwichtige wijn met een krachtige body. Een traditionele Chablis. 
Serveertips: fijne visschotels, zeevruchten, gevogelte.

W7     Montagny Premier Cru - Domaine Drouhin Bourgogne 2018
Prijs per karton van 12 flessen: € 214,00 (= € 17,83/fles)
Krachtig buitenbeentje van Drouhin door zijn subtiele vatrijping. 
Serveertips: in combinatie met visgerechten en witte vleessoorten wordt  
deze wijn een gastronomisch genot.

W8     Villa Chiòpris - Friulano - Italië 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 106,00 (= € 8,83/fles) 
Fijne, delicate droge wijn met een zeer aangename neus. 
Serveertips: gebakken vis, varkenshaasje.

W9      Falerio – Saladini Pilastri – Marche – Italië 2019
 Prijs per karton van 12 flessen : € 83,00 (= € 6,92/fles)
 Traditionele Italiaanse druiven . Kruidige inslag en een divers palet.
 Serveertips : vis, kalfsvlees met salie, tapas.

W10   Palacio de Pimentel - Verdejo Spanje 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 82,00 (= € 6,83/fles) 
Exotische toetsen, frisse zuren, ronde afdronk. 
Serveertips: paella, mosselen, visgerechten.

W11   Bishop’s Leap - Sauvignon Blanc - Nieuw Zeeland 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 117,00 (= € 9,75/fles) 
Prachtige Sauvignon wijn, frisse en exotische tonen. 
Serveertips: zeevruchten, pasta en gevogelte. 

W12   Gruner Veltliner - Josef Ehmoser - Oostenrijk 2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 106,00 (= € 8,83/fles)
Levendige frisheid met een fruitige afdronk. 
Serveertips: ideale aperitief, gerookte vis.

Ro1    Syrah Rosé  -  Luc Pirlet -  Pays d’Oc  2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 73,00 (= € 6,08/fles)
Fris, fruitig met een kruidige toets van de Syrahdruif.  
Serveertips: buffetten, barbecue, charcuterieschotels.

Ro2    A-Mano – Primitivo – Puglia Italië 2019
Prijs per karton van 12 flessen : € 94,00 (= € 7,83/fles)
Kleurvolle rosé met sprankelende frisse afdronk.
Serveertips : charcuterie en exotische keuken.

Ro3    Pinot Grigio Delle Venezie -  Ramato -  Italië  2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 103,00 (= € 8,58/fles)
Mooie pittige rosé met neus van granaatappel.  
Serveertips: zonnige, zomerse schotels.

Henry de Mormont - Brut
Prijs per fles: € 20.10
Prijs kwaliteit de beste champagne

C1      Grangesta - Brut
Prijs per karton van 6 flessen: € 53,00 (= € 8,83/fles) 
Eén van de betere spaanse Cava’s voor een zacht prijsje. 
Quotatie Parker 87/100

C2      Grangesta - Brut - Rosé
Prijs per karton van 6 flessen: € 55,00 (= € 9,16/fles) 
Een van de betere spaanse Cava’s met een krachtige afdronk.  
Quotatie Parker 88/100

P1 –  Prosecco brut – Villa Chiopris – Italië 
Flaterende afdronk met levendige smaak.
Prijs per karton van 6 flessen: € 61 (=€ 10.16/fles)

Verpakt in een karton van 6 flessen
zonder geschenkverpakking -  € 3

PR1  5 witte en 1 rosé wijnen  € 49.00 / € 46.00
PR2  6 rode wijnen                 € 46.00 / € 43.00
PR3  6 verschillende wijnen    € 46.00 / € 43.00
PR4  6 top wijnen                   € 94.00 / € 91.00

R1     Merlot - Luc Pirlet -  Pays d’Oc  2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 71,00 (= € 5,92/fles) 
Grote wijn voor elke dag en zeer toegankelijk. 
Serveertips: witte vleessoorten, gevogelte en schimmelkaas.

R2     Merlot ‘Les Barriques‘ -  Luc Pirlet -  Pays d’Oc  2019
Prijs per karton van 12 flessen: € 95,00 (= € 7,92/fles)
Deze selectie van Merlot-druiven, gecombineerd met een lichte eiken toets. 
Serveertips: filet pur, fazant, ree en rijpe artisanale kazen.

R3      Château Toutigeac - Grande réserve - Bordeaux 2016
Prijs per karton van 12 flessen: € 92,00 (= € 7,66/fles) 
Krachtig rood fruit, ondersteund door zachte tannines. 
Serveertips:  rood vlees en witte schimmelkazen.

R4     Château Brulesecaille – Côtes de Bourg 2015
Prijs per karton van 12 flessen : € 145,00 (= € 12,08/fles)
Pittig en evenwichtig fruitaroma met een lichte houtsmaak.
Een van de allerbeste Côtes de Bourg.
Serveertips : wild, gevogelte, zachte kazen.

R5     Château Patache d’Aux - Cru Bourgeois - Médoc 2017
Prijs per karton van 12 flessen: € 172,00 (= € 14,33/fles) 
Met zijn prijs/kwaliteit verhouding een absolute topper. 
Serveertips: ossenhaas, eendenborst en fazant.

R6     Domaine Machotte  - Pierre Amadieu - Gigondas 2017
Prijs per karton van 12 flessen: € 178,00 (= € 14,83/fles) 
Kruidige wijn, zwart en rood fruit en een toets van mineralen. 
Serveertips: gerijpt rood vlees, fijne wildbereidingen.

R7     Pinot Noir Ropiteau 2018
Prijs per karton van 12 flessen: € 74,00 (= € 6,16/fles)
Als glaasje zo - maar zonder eten. Prachtige Pinot Noir, prijs/kwaliteit. 
Serveertips: lichte vleesschotels en gevogelte of als aperitief.

R8     Rioja - Crianza - Vina Curia - Spanje 2017
Prijs per karton van 12 flessen: € 91,00 (= € 7,59/fles)
Fruit en kruidigheid gecombineerd met een subtiele vatrijping. 
Serveertips: rundsvlees, wild.

R9     Sangiovese - Carletti - Abruzzo - Italië 2018
Prijs per karton van 12 flessen: € 92,00 (= € 7,66/fles) 
Rijp rood fruit met een kruidige afdronk.  
Serveertips:  gegrild vlees, fijne vleeswaren, kaas.

R10    Barbera d’Alba - Serragrilli - Italië 2017
Prijs per karton van 12 flessen: € 124,00 (= € 10,33/fles) 
Volkruidige wijn met gecorseerde fruitige afdronk.
Serveertips: geroosterd vlees, wild romige kazen.

R11    Chianti- Classico - Borgo Salcetino - Italië  2016
Prijs per karton van 12 flessen: € 162,00 (= € 13,50/fles) 
Rijke geconcentreerde smaak met homogene kruiden.  
Serveertips: osso-bucco, kalfsvlees en fazant.

R12    Irreverente - Beiras - Portugal  2016
Prijs per karton van 12 flessen: € 63,00 (= € 5,25/fles) 
Een ronde wijn met een complexe soepelheid. 
Serveertips: kaasschotel, lamsvlees en stoverijen

R13   Malbec – Altos Las Hormigas – Mendoza – Argentinië 2018
Prijs per karton van 12 flessen  € 116  (=€ 9.66/fles)
Prachtige monocepage, intense afdronk, florale toets.
Serveertips : gegrild vlees, wild, rijpe kazen, spare ribs
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De Witte Mol is een  dienstencentrum 
voor mensen met een ernstig 

meervoudige en matige tot diep ver-
standelijke beperking of een

 Niet Aangeboren Hersenletsel ( NAH). 

Wij bieden voor zowel kinderen als 
volwassenen een ruim en gevarieerd 

zorgaanbod op maat aan.

We hebben uw steun meer dan nodig...
Door de Corona crisis hebben we onze doelstelling, 

namelijk de aankoop van een aangepaste caddy voor 
onze zorggebruikers niet kunnen realiseren. Ook dit 

jaar zullen nog heel wat acties niet kunnen doorgaan. 
Bovendien zijn er door de Corona crisis extra veel 

uitgaven in De Witte Mol.

Daarom is de verkoop van onze wijnen, waarin we dit 
jaar heel wat nieuwigheden hebben aangebracht van 

zeer groot belang.

Vandaar dat we onze wijnverkoop warm willen 
aanbevelen en je vragen deze bij je familie en 

vrienden kenbaar te maken.

Zo kunnen we allen samen bijzonder zorg dragen 
voor onze zorggebruikers.

De opbrengst gaat integraal naar de verdere 
financiering van een aangepaste caddy.

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor giften gedaan in 2020 hebt u recht op een 
belastingvermindering van 60 % van het bedrag van 

uw gift.

IBAN BE03 4133 1304 1184 BIC KREDEBB

 Wijnverkoop
Onze wijnverkoop start in oktober 2020 en loopt 

door tot augustus 2021

De wijnen kunnen ook per 6 flessen besteld 
worden.

Relatiegeschenken  kunnen we naar uw wens uit 
ons assortiment samenstellen en verpakken in 

geschenkverpakking . (bv. presentatie verpakking 
in een luxe doos of houten kist, van 1 tot 12 

flessen)

Onze wijnproeverij zal wellicht door de Corona 
crisis niet kunnen doorgaan, maar voor al uw 

vragen neem gerust contact op met ons en we 
zullen u graag deskundig advies geven

Fons Wouters: 014 31 87 24

Bestellen kan met bijgevoegde bestelkaart, 
telefonisch op 014 34 63 70 of info@mol.stijn.be

Informatie  op www.dewittemol.be 
vzw Stijn: De witte mol

Met medewerking van wijnhuis

ProefPakket nieuw
Verpakt in een karton van 6 flessen

zonder geschenkverpakking -  € 3

PR1  5 witte en 1 rosé wijnen  € 49.00 / € 46.00
PR2  6 rode wijnen                 € 46.00 / € 43.00
PR3  6 verschillende wijnen    € 46.00 / € 43.00
PR4  6 top wijnen                   € 94.00 / € 91.00


