


        

Beste ouders, grootouders en sympathisanten,  

 

Wij, leden van “Vriendenkring ‘t Blokje”, proberen er jaarlijks, 

samen met het leerkrachtenteam, voor te zorgen dat al onze 

kinderen zo veel mogelijk kansen krijgen op school. Omdat we 

vast moeten stellen dat het voor de school niet steeds 

mogelijk is om binnen het budget alle activiteiten en 

initiatieven te organiseren, probeert “Vriendenkring ‘t Blokje” 

waar mogelijk bij te springen.  

Zo wordt gezorgd voor een financiële ondersteuning van de 

zwemlessen, het gezondheidsbeleid, de verkeerseducatie, 

speelplaatsinrichting, boeken en nog zoveel meer. Om dit 

allemaal mogelijk te maken, organiseren wij ook dit jaar onder 

meer deze wijnverkoop. We werken opnieuw samen met Bart 

Voeten van Karmozijn. In dit boekje krijgt u meer informatie 

over de wijnen die wij aanbieden. U kan deze wijnen dan 

bestellen via www.Blokje.be of door het ingevulde formulier 

via je kind af te geven op school. Uiteraard kunt u ook als 

onderneming uw wijnen als eindejaarsgeschenken bij ons 

bestellen. Voor bedragen vanaf €35,- kunnen wij u een factuur 

bezorgen. Wilt u het zich nu helemaal makkelijk maken, dan 

kunnen wij voor slechts €2,50 extra de wijnen bij u thuis 

(enkel in Loenhout) bezorgen op 21 november 2019 tussen 

19 en 21 uur. Hetzelfde moment waarop je je bestelling ook  

in Blokje Blauw kan komen ophalen. 

 

Alvast bedankt! 

 

De Vriendenkring van gemeenteschool ’t Blokje in Loenhout  

  



 

Heerlijke  

bubbels 
 

 

 

 

 

Cava El Celleret Brut Nature 

oorsprong:  Spanje - Sant Sadurni d’Anoia - 

Barcelona  

druif:  Macabeo, Xarel-Lo, Parellada  

omschrijving: Deze Cava heeft een heldere gele 

kleur met groene tinten. Zeer aromatisch en 

divers. De smaak is zacht en lekker, met een frisse 

en aangename afdronk. Ideaal als aperitief en bij 

lichte gerechten.  

Prijs per fles: € 8,95  

 

 

 



 

Cava Flama d’Or Brut 

oorsprong:  Spanje – Sant Sadurni d’Anoia- 

Barcelona 

 

druif: Macabeo, Parrellada, Xarel-Lo 

 

omschrijving: Deze minimaal 14 maanden gerijpte 

Cava met uitgesproken aroma van verse druiven 

heeft toetsen van rijp fruit en citrusvruchten. 

Sprankelend, evenwichtig en elegant met een lange afdronk. 

Fruitige nasmaak met vooral appel, peer en enige hints van 

citrusvruchten. Ideaal aperitief, maar ook  heerlijk bij vis, 

schaaldieren en vlees. 

Prijs per fles: € 9,45 

 

 

Fantini Gran Cuvée 

oorsprong: Italië-Rocca San Giovanni 

druif: Cococciola 

omschrijving: Een perfecte samensmelting van 

florale elegantie en gekonfijte citrus aroma’s. 

Frisse sprankelende wijn met een minerale toets. 

Een perfecte evenwichtige smaak en een zachte 

mousse met zeer fijne belletjes. Ideaal als 

feestelijk aperitief. Gerechten: allerlei 

visgerechten en zeevruchten, zalmhapjes, schaal- en 

schelpdieren. 

Prijs per fles: €  11,15 

  



 

 

Witte  

     wijnen 

 

 

 

 

Caminia Verdejo  

oorsprong: Spanje - La Mancha  

druif: Verdejo  

omschrijving: Transparant, heldergeel met 

groene hint. Deze vrolijke wijn smaakt 

absoluut naar meer. Subtiele tonen van rijpe 

perzik en grapefruit in de neus. Sappig en fris, 

heerlijk jong en voorzien van geel fruit en een 

klein dorstlessend bittertje. Heerlijk als 

aperitief, bij lichte vis en schelpdieren, pasta’s en gefrituurde 

vis.  

Prijs per fles: € 5,75 



 

Ortonese 

oorsprong: Italië 

 

druif:   Malvasia Chardonnay 

 

Omschrijving: een frisse witte wijn, vol van smaak 

met peer, groene appel, een hint van bloesem en een 

beetje mineraliteit waardoor de wijn zijn spanning 

blijft houden. Laat zich bijzonder goed combineren 

met o.a. visgerechten en salades. 

 

Prijs per fles: € 6,75 

 

 

 

 

 

Ordalia  
 

oorsprong: Frankrijk  

druif: sauvignon blanc 

Omschrijving: In het Zuiden van Frankrijk in het 

plaatsje Perigord nabij Bergerac gedijen de druiven 

van deze Sauvignon Blanc. De wijnstokken 

bevinden zich op een bodem rijk aan klei en kalk. 

Fris en speels van karakter. Subtiel van smaak 

sappig, fruitig en vooral erg plezierig. 

Prijs per fles: € 7,05 

 



 

Petit Noir  

oorsprong: Frankrijk - Pays d’Oc  

druif: Chardonnay  

omschrijving: Een groengele kleur met intense 

aroma’s van limoen, mango, geelfruit en boter. 

Een frisse volle wijn heerlijk bij voorgerechten, 

vis, wit vlees en exotische gerechten.  

Prijs per fles: € 7,30 

 

 

 

 

 

Feast Semeli 

oorsprong: Griekenland  

druif: Moschofilero 

Omschrijving:  Uitbundig aromatische frisse 

witte wijn. Diepstrogele kleur met fijne tranen. 

Weelderig aroma van bloemen, superrijp fruit en 

wilde kruiden. Speelse zoet aandoende smaak met 

verfrissend zuurtje en een uitbundige afdronk. 

Heerlijk als aperitief of bij oosters pikante 

gerechten, eenpansgerechten en nagerechten 

Prijs per fles: € 7,65 

http://www.matthys-wines.be/nel/wijnshop/single-product.asp?w=571&l=11&h=Hellas%20(Greece)


  

 

Vila Real Duoro 

oorsprong: Portugal 

druif: Viosinho, Malvasia Fina en Fernao Pires 

Omschrijving: Deze heerlijke wijn is afkomstig uit 

de Douro vallei in het noorden van Portugal. Door 

het warme klimaat is de wijn laag in zuren, 

waardoor er een ronde, fruitige smaak ontstaat 

met tonen van abrikoos, peer en ananas. Ideaal 

om als aperitief te schenken, maar hij smaakt ook 

erg goed bij witvleesgerechten of de BBQ. 

Prijs per fles: € 7,95 

 

 

 

The Last Stand 

oorsprong: Australië  

druif: Chardonnay 

Omschrijving: Aroma's van mandarijn, 

pompelmoes, limoen; licht gekruide toon. In de 

mond, aroma's van citrusvruchten, witte perzik; 

verfrissende wijn, mooie zuren, minerale afdronk. 

Past bij tempura van groenten, pittige 

kipgerechten, Chinese gerechten 

Prijs per fles: € 8,05 



 

Gorú  El Blanco 

oorsprong: Spanje – Jumilla  

druif: Moscatel en Chardonnay  

omschrijving: Heldere goudgele kleur met een 

intens aroma van rijp fruit en een florale toets die 

typisch is voor de Moscatel-druif. De smaak is 

lang en zacht, met op het einde een aangename 

sensatie van steenvruchten, tropisch fruit, citrus 

en witte bloemen. Een aanrader bij vis in een rijke 

saus.  

Prijs per fles: € 8,15 

 

Tariquet Premières Grives  

oorsprong: Frankrijk 

druif: Gros Manseng 

Omschrijving: Domaine Tariquet Premieres 

Grives is mooi heldergoud van kleur. Expressieve 

rijke en exotische neus met hinten van 

citrusfruit. Krachtige en ronde wijn met een 

duidelijk zoetje, nectarine en mango, aangenaam 

appel, citrus en meloen. De frisheid, elegantie en 

mooie zuren maken deze wijn helemaal af. 

Uitstekend bij desserts op basis van wit en rood 

fruit of  bij foie gras, wit vlees en harde kazen. 

Prijs per fles: € 10,75 



 

 

Rosé   

    wijnen 

 

 

 

Camina  

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo  

omschrijving: Vrolijke en heldere rosé kleur. Vol met 

aroma’s van rood fruit, aardbeien en noties van 

perzik. Een fijne frisse en zachte nasmaak. Van 

deze rosé kan je genieten als aperitief, maar het is 

ook een mooie begeleider bij een stukje vlees.  

Prijs per fles: € 5,75 

  



 

Glarima  

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo/syrah 

Omschrijving: Een fruitige rosé met aroma’s van 

aardbei en framboos. Een frisse, volle wijn die 

aangenaam drinkt. 

Prijs per fles: € 6,50 

 

 

 

 

 

 

Solo Centifolia  

oorsprong: Spanje 

druif: Grenache 

Omschrijving: Heerlijke zomerse rosé-wijn van 

100% Garnacha van de appellatie Campo de 

Borja in Aragon. Aanstekelijke neus van dropjes 

en rode bessen. In de mond verrassend fris met 

een smakelijke mondvulling. Ideaal bij meloen, 

aperitiefhapjes of lichtere bereidingen. 

Prijs per fles: € 7,75 

 

 



 

Vila Real Douro 

oorsprong: Portugal - Duoro Vallei  

druif: Tinta Roriz, Touriga Franca en Touriga 

Nacional  

omschrijving: Geboren uit de liefde van Port, 

hebben we deze verfrissende rosé met elegante 

aroma’s van aardbei en rode bessen. Geniet ervan 

als aperitief, bij een (winter)BBQ, salades of 

oosterse gerechten.  

Prijs per fles: € 7,95 

  

 

Pipoli Rosato 

oorsprong: Italië - Basilicata  

druif: Aglianico  

omschrijving: De wijn is gemaakt van de 

beroemde druif Aglianico en boordevol rood fruit, 

vooral frambozen en aardbeien, zoetrijp qua 

teneur. Vetrijp in de mond, met gekonfijt pitfruit 

zoals kersen zonder dat het zoet wordt. Lange 

finale. Genietend bij barbecue, maaltijdsalades en 

carpaccio. 

Prijs per fles: € 8,85 

  



 

 

Le Grand Noir Rosé 

oorsprong: Frankrijk 

druif:  Grenache en Syrah 

Omschrijving: Geselecteerde wijngaarden in de 

regio van Carcassonne en de Minervois. De 

druiven worden geoogst bij volle rijpheid. Koude 

maceratie alvorens het persen van de druiven. 

Rijping gedurende 3 maande voor de botteling. 

Licht roos met intense aroma’s van framboos, 

aardbei met een hint van peper. Frisse en 

fruitige wijn. Heerlijk als aperitief maar past 

ook bij Oosterse gerechten en barbecues. 

Prijs per fles : € 9,25 

 

 

Voor slechts 2€50 leveren 

wij uw wijnbestelling 

aan huis 

 (in Loenhout) 
 



 

Rode 

    wijnen 
 

 

 

Camina Tempranillo  

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo  

omschrijving: Een superzachte smaakvolle wijn 

welke absoluut naar meer smaakt. Primaire 

aroma’s van stuivend rood bosfruit, subtiele 

tonen van karamel en cassis. Heerlijk sappige en 

jonge wijn voorzien van smaken van rood en 

zwart fruit. Te genieten als aperitief, bij BBQ, 

Manchego kaas ... 

Prijs per fles: € 5,75 

  



 

Camina Roble 

oorsprong: Spanje – La Mancha  

druif: Tempranillo/syrah 

Omschrijving: Zeer aantrekkelijke rode wijn 

gemaakt van 70% Tempranillo druiven en 30% 

Syrah druiven. De Tempranillo geeft de wijn het 

vele rijpe, rode fruit zoals kersen en bessen terwijl 

de Syrah de wijn body, structuur en wat 

kruidigheid geeft. Naast het rijpe fruit is ook een 

hint van vanille te bespeuren door de lagering op 

eikenhouten vaten van drie maanden. 

Prijs per fles: € 6,50 

 

 

 

Ortonese Puglia  

oorsprong: Italië 

druif: Sangiovese en Merlot 

Omschrijving: Ortonese Sangiovese Merlot is een 

bijzonder toegankelijke wijn met aardbeien, kersen 

en een hint van cederhout. Laat zich goed 

combineren met vleesgerechten maar bijvoorbeeld 

ook met pasta, zoals lasagna en spaghetti. 

Prijs per fles: € 6,75 

 

  



 

Petit Noir  

oorsprong: Frankrijk- Pays d’Oc  

druif: Merlot  

omschrijving: Dieprode kleur met purperen 

hinten. Aroma’s van rode bessen met toetsen 

van cassis. Evenwichtige tannines. Lange 

afdronk. Ideaal bij de barbecue maar past ook 

bij pasta, pizza, kaas en worst.  

Prijs per fles: € 7,30 

 

 

 

 

Feast Seméli 

oorsprong: Griekenland 

druif: Agiorgitiko 

Omschrijving: Intens op de neus, met pruimen, 

kersen, bramen en een kruidige ondertoon. Een 

goed uitgebalanceerde smaak met frisheid, 

medium body en fluweelzachte tannines. Serveer 

met rood sappig vlees, pasta met rode saus en 

vleeswaren. 

Prijs per fles: € 7,65 

        
 



 

I Muri  

oorsprong: Italië  

druif: Primitivo 

omschrijving: Deze Primitivo heeft een intense 

robijnrode kleur met reflecties van violet. In de 

neus komen intense aroma’s naar voren van rood 

fruit en kruiden. Deze wijn heeft een volle body, is 

zacht en heeft behoorlijk wat tannines en 

harmonieus. Klaar om te drinken. 

Prijs per fles: € 7,75 

 

 

 

The Last Stand 

oorsprong: Australië 

druif: Shiraz 

Omschrijving: Intense aroma's van bramen, 

pruimen, zwarte peper. Ronde, licht zoete wijn 

op de afdronk.  

Past bij gegrilde lamskoteletten, barbecue-kip 

en gegrild vlees. 

Prijs per fles: € 8,05 

 

 



Gorú  

oorsprong: Spanje – Jumilla  

druif: Monastrell, Petit Verdot, Syrah  

omschrijving: Een dieprode kleur met paarse tint 

en een intens aroma van rood, rijp fruit en een 

romige toets. De smaak is fruitig met zachte, 

rijpe tannines en een toets van vanille en kaneel.  

Heerlijk bij kalfsvlees, varkensvlees, gerijpte 

kazen, stoofpotten.  

Prijs per fles: € 8,15 

 

Adega de Pias Reserva 

oorsprong: Portugal 

druif: Trincadeira – Aragonez (tempranillo) 

Omschrijving: De druiven voor deze `Adega de 

Pias' zijn afkomstig van de wijngaard `Monte da 

Capela'. Het is een wijn met een diepe kleur, een 

aroma van rijpe rode vruchten en een 

harmonieuze, volle smaak met zachte tannines en 

wat kruidigheid. Hij kan door zijn aangename fruit 

al vanaf zijn tweede jaar gedronken worden maar 

mag ook tot zijn zesde jaar bewaard blijven. 

Schenk hem op 16 à 17 graden bij ossenhaas, 

chateaubriand en allerlei wild of tam gevogelte.  

Prijs per fles: € 8,65 



  

 

 

 

Porto 
 

 

Porto Vista Alegre Fine Tawny  

oorsprong: Portugal – Douro  

druif: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Barroca, Sousão en Tinta Cão  

omschrijving: Minstens 3 jaar op eikenhouten 

vaten gerijpt en is minder fruitig dan de ruby. 

Rode porto met sterke bruinachtige nuances. Fris 

en delicaat aroma van kruiden en gedroogde 

vruchten. Soepele, elegante en lange afdronk. 

Uitermate geschikt om te drinken bij chocolade 

desserts, vers fruit, rode en wilde vruchten maar ook bij 

sterke kazen een lekkernij.  

Prijs per fles: € 10,95 

  



 

Porto Vista Alegre reserve Tawny  

oorsprong: Portugal – Douro  

druif: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 

Roriz, Barroca, Sousão en Tinta Cão  

omschrijving: Een edele tawny die langer gerijpt 

(5 - 7 jaar) is op eiken vaten. De rijpingstijd 

maakt deze tot een zachte Porto en geeft een 

voortreffelijke balans tussen het fruitige van 

een jonge wijn en de rijpheid van een wat oudere 

wijn. Aanbevolen bij het dessert, als begeleider bij zoete 

nagerechten of koffie.  

Prijs per fles: € 15,75 

 

Geschenkdozen 
Mocht u zelf graag een pakket samenstellen voor familie, 

vrienden of als relatiegeschenk, dan hebben we ook  

geschenkverpakkingen. Zo heeft u meteen alles voor een 

heerlijk geschenk. 

Doos voor 1 fles wijn: € 1,50 

Doos voor 2 flessen wijn: € 2,50 

Doos voor 3 flessen wijn: € 3,00 

Doos voor 4 flessen wijn: € 3,50 

Doos voor 6 flessen wijn: € 4,00 

 



 

Streekbier 

Sterke Peer blond  

omschrijving: Gebrouwen met cascade hop en toevoeging van 

koriander. Dit bier is een aanrader voor al wie houdt van een 

volmondig, fruitig bier met een lichtbittere, kruidige afdronk. 

Prijs per fles: € 2,25 

 

Sterke Peer bruin  

omschrijving: Kleveretien is bijna zwart, maar heeft weinig 

tot niets van een stout. De smaak is overwegend kruidig met 

een toets van drop (steranijs), karamel en donker fruit. 

Op het einde komt de heerlijke alcoholwarmte naar boven. 

Prijs per fles: € 2,25 

 

Geschenkdoos 4 flesjes Sterke Peer met glas 

. Sterke Peer Bruin 

. Sterke Peer Blond 

. Sterke Peer Blond 

Whisky Barrel Aged 

. Sterke Peer Blond   

Rum Barrel Aged 

 

Prijs per set: € 16,95 

 

 

 

 

 

 

 


