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W i j n a c t i e    2 0 22W i j n a c t i e    2 0 22

Beste wijnvrienden, 
de coronamaatregelen hebben onze kelders 

doen ‘leeglopen’.  
We bieden jullie dit jaar de moeglijkheid om 
de wijnen te komen proeven, of ze meteen 

online te bestellen.  

4 CHAMPAGNES …
van ons champagnehuis Casters. 

24 WIJNEN …
van de ons, ondertussen erg bekende, 

wijndomeinen.  

BESTELLEN …
aan de hand van het bestelformulier  
dat u bij dit informatieblaadje vindt.  

Vergeet niet e-mailadres en  
contactpersoon te vermelden. 

Of online bestellen op onze web-site 
www.rcoverpeltnl-fundraising.com  

MEENEMEN …
de wijnen kunnen afgehaald worden  

in de magazijnen achteraan Pami 
(Leon Bekaertlaan 5 tegenover SBO) 

Za. 10 december 
van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

Marc Baeten, Stefan Bové, Joris Bergmans  
Philippe Collin, Veerle Custers, 

David Despiegeleire, Paul Driesen,  
 Hendrik Essers, François Geunes, Etienne Geurts,  

Peter Hegge, Peter Hulsbosch, Jan Hurkmans, Christian Lemaitre,  
Paul Lemmens, Silvie Lopez-Hernandez, Willy Pardon, 

Walter Rabijns, Werner Seerden, Gerard Spaas, Johan Thys,  
Johan Vanaken, Jan Vandebroek, Lode Vandebroek, 

Etienne Van den Neste, Pieter Vanderhenst, Hans Vandervee,  
Kurt Vandeurzen, Edmond Vanduffel, René Vankrunkelsven,  

Marion Van Zon, Waeben Martine, Karel Willaert,  
Christine Winters, Etienne Winters, Marijke Winters, Marc Witters.   

De opbrengst van deze wijnactie gaat 
integraal naar de sociale projecten 
van Rotaryclub Overpelt Noord-Limburg.

Enkele voorbeelden uit het voorbije jaar : 
- Weggeefwinkel “Het Gouden Hart” Lommel, 
     werkend aan verborgen armoede in onze regio
- Schenking aan Ziekenhuis “Noorderhart” 
     als ondersteuning bij hun strijd tegen Covid-19
- Schenking aan Integro, koepel van Verzorgingstehuizen              

in Noord-Limburg, als steun bij hun strijd tegen Covid-19
- Genietfabriek - bijdrage Vakantiedromen bewoners De Mistel
- Steun aan SIAFE, project in Kinshasa voor kansarme kinderen 
- Steun aan Project Klompvoetjes, India 
- Steun aan Repair Café, lokaal initiatief in Eksel
…..
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Champagne Louis Casters
Louis CASTERS - Damery

http://www.champagne-louis-casters.fr

Jaar Naam Druiven €/fles

Cuvée Supérieur Brut Pinot Meunier 100% Pinot Meunier € 22,55
Fris, fruitig, Prijs/kwaliteit bij de beste champagnes. Als aperitief en bij elke 
feestelijke gelegenheid. 3/4 jaar gerijpt op latten. Serveren tussen 7-9 °C. 

Cuvée Grande Réserve Brut 100% Chardonnay € 23,80
Erfgoed van onze voorouders, zeldzaam en tot op de dag van vandaag 
nagestreefd. Onze traditionele Cuvées zijn mono-cépagewijnen om z het 
karakter van elk van onze wijnen en wijnstreken te bewaren. 
Wijn met delicate aroma’s en florale, citrus- en soms ook minerale toetsen. 
Wijngaard in Marnevallei-Cote des blancs, assemblage van 2 jaargangen, 
serveren tussen 7-9 °C. 

Champagne Rosé Brut 30% pinot Meunier, 
30% Pinot Noir, 30 % 
Chardonnay en 10% 
rode wijn gemaakt van 
Pinot meunier uit de 
Champagnestreek

€ 23,35

Sinds de jaren 2000 zit de consumptie van deze karaktervolle verleidelijke 
champagne echt in de lift. 
Wijngaard in Marnevallei-Cote des blancs-Montagne de Reims, assemblage 
van 2 jaargangen, serveren tussen 7-9 °C. 

Champagne Blanc de Blancs Grand Cru, Millésime 2005 100 % Chardonnay € 30,45
Deze champagne met druiven uit een enkel oogstjaar is gemaakt van blanc 
de blancs-druiven uit een grand cru gebied. Elk jaar geeft specifieke 
kenmerken aan de wijn die elk jaar verschillen. Wij laten ze U ontdekken. 
Wijngaard in Cote des Blancs, oogstjaar 2005, gebotteld 2006, serveren 
tussen 7-9 °C.
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1 Bastide du Claux
Sylvain MOREY - Luberon, Provence

http://www.bastideduclaux.fr

Jaar Naam Druiven €/fles

2021 Barraban 30% Grenache Blanc 30% 
Vermentino  
10% Ugni Blanc  
10% Clairette Pointue  
5% Roussanne  
10% Viognier  
5% Marsanne

€ 12,35

Wijngaard samengesteld uit zeven witte druivensoorten met een gemiddelde 
leeftijd van 30 jaar voor het geheel van de wijngaard. De wijnstokken van 
“Ugni Blanc” zijn 70 jaar oud. Ze worden volgens de principes van de 
beredeneerde wijnbouw onderhouden (organische bemesting, beperkte 
fytosanitaire bescherming, volledig mechanische bewerking van de grond en, 
zo nodig, bezaaing  met gras). De opbrengst voor 2014 is 49 hls/ha. De 
Typische druiven van de streek. Een lichte frisse droge wijn geschikt om te 
drinken van nu tot 3 jaar

2020 Chardonnay 100 % Chardonnay € 13,35
Gemiddelde leeftijd van de wijngaard is 15 jaar. De wijnstokken worden 
volgens de principes van de beredeneerde wijnbouw onderhouden 
(organische bemesting, beperkte fytosanitaire bescherming, volledig 
mechanische bewerking van de grond en, zo nodig, bezaaing  met gras). De 
opbrengst voor 2013 is 42 hls/ha. Een a typische provence wijn, gemaakt van 
100% chardonnay druiven volgens methode van de bourgogne. Vandaar de 
benaming Vin de pays. Heeft 13 maanden gelagerd op houten vaten.  Deze 
wijn kan gerust 4 tot 5 jaar bewaard worden

2021 Rosé Escampette 50% cinsault 
30% grenache noir 
20% syrah

€ 11,35

Een lichte en smaakvolle rosé om als aperitief of bij een zomerse salade te 
serveren. Met een mooie lichtroze kleur, drukt de wijn aroma's uit van klein rood 
fruit met een vleugje munt die een aangename frisheid in de mond aankondigt. 
Een ronde en fruitige dynamiek vult de mond zonder hardheid, vloeiend en fris.

2020 Malacare 50 % syrah  
30 % grenache noir  
20 % carignan

€ 12,35

Wijngaard samengesteld uit drie rode druivensoorten met een gemiddelde 
leeftijd van 30 jaar voor de “grenaches noirs”, 25 jaar voor de “syrahs” en 60 
jaar voor de “carignans”. De wijnstokken worden volgens de principes van de 
beredeneerde wijnbouw onderhouden (organische bemesting, beperkte 
fytosanitaire bescherming, volledig mechanische bewerking van de grond en, 
zo nodig, bezaaing  met gras). De opbrengst voor 2012 is 47 hls/ha.
Men proeft dat deze wijn veel zon heeft gehad. Hij bestaat uit  een 
samenstelling van 40% syrah, 30% grenache en 30% carignan. Een 
mengeling van jonge (15) en oudere (60) wijnstokken. Gedurende 20 
maanden gerijpt in betonnen cuves.

2019 Le Claux 60% syrah  
30% grenache noir  
10% mourvèdre

€ 15,85

Wijngaard samengesteld uit drie rode druivensoorten met een gemiddelde 
leeftijd van 60 jaar voor de “grenaches noirs”, 40 jaar voor de “syrahs” en 80 
jaar voor de “mourvèdres”. De wijnstokken worden volgens de principes van 
de beredeneerde wijnbouw onderhouden (organische bemesting, beperkte 
fytosanitaire bescherming, volledig mechanische bewerking van de grond en, 
zo nodig, bezaaing  met gras). De opbrengst voor 2014 is 37 hls/ha.
Dit is een krachtigere, vollere wijn met een langere afdronk en iets meer 
tannine. Best te combineren bij krachtigere gerechten en heeft een bewaartijd 
van 7 tot 10 jaar.

2018 Capriers 65% syrah  
20% grenache noir  
15% pinot noir

€ 18,85

Geproduceerd op een perceel op het oosten met veel zon. Sylvain Morey biedt 
ons een genereuze wijn met zijn dominante Syrah, elegant met Grenache en 
delicaat met Pinot Noir. 

Een rode wijn met finesse, knapperig fruit, tonen van tijm, hars en een vegetale 
hint die frisheid geeft aan deze cuvée des Capriers.
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2 Domaine Michel Briday
Sandrine & Stéphane Briday - Rully

http://www.domaine-michel-briday.com

Jaar Naam Druiven €/fles

2021 Rully 100% Chardonnay € 20,15

Goudgele kleur, met groene tinten voor de jongere wijnen. Fris 
bouquet met aroma’s van vers fruit (appel, peer en passievrucht), 
citrusvruchten en specerijen. Volle smaak, zuiver en net.
Bewaring: 2 à 4 jaar.

2021 Rully 1 er cru “Grésigny” 100% Chardonnay € 24,55

Goudkleurig. Zeer minerale wijn, droog, krachtig. Veel subtiliteiten, 
aroma’s van wit fruit, lichte citroen- en drop- smaak. 
Harmonieus en rijk van smaak. Terzelfdertijd fris en vol van smaak.
Moet wat rijpen om zich te laten ontdekken. Bewaring: 3 à 7 jaar.

2021 Rully “Clos de Remenot” 100% Chardonnay € 26,85

Goudkleurig. Krachtig bouquet van peer en kweepeer gematigd 
door honig en boterkoek. Volle rijke smaak. Subtiele accenten van 
droge abrikozen bij de afdronk. Zacht in de mond, elegant, 
evenwichtig. Bewaring: 3 à 7 jaar.

3 Chateau de Citeaux
Philippe Bouzereau - Meursault

http://www.chateau-de-citeaux.com

Jaar Naam Druiven €/fles

2020 Auxey-Duresses 100% Chardonnay € 27,70

Bijna minerale frisheid voor het bouquet met gesuikerde accenten 
van acaciabloemen, citroenvruchtenschillen en amandel op de 
achtergrond. De mond is delicaat en rond, licht melkachtig en noten 
van honing komen vrij bij de afdronk. Een bijna betoverende 
elegantie voor deze mooie florale wijn.

2020 Meursault “ Les Grands Charrons” 100% Chardonnay € 43,85

Heldere, briljante goudgele kleur. Bouquet van zeer fijne florale 
accenten aangerijkt door een licht gevanilleerde toets. Volle en rijke 
smaak, goed in evenwicht. Frisse en elegante afdronk.
Te degusteren tussen 12 en 14° met een kabeljauwfilet ‘beurre 
blanc’. Bewaring: 4 à 8 jaar.

2020 Meursault-Charmes 1er Cru 100% Chardonnay € 66,65

Heerlijke boterige en complexe witte wijn. Mooi te kombineren met kip- 
of kalkoengerechten. 
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4 Dom. Sylvain Morey
Sylvain MOREY - Chass. Montrachet

Jaar Naam Druiven €/fles

2020 Saint Aubin 1er Cru Charmois 100% Chardonnay € 37,85

Lichte melkachtige aroma’s maken plaats voor accenten van 
acaciabloemen, amandel en groene citroen. De mond is 
terzelfdertijd zijdeachtig, rond en zoutachtig. De afdronk is lang en 
aangenaam zuurachtig. Een zeer fijne en elegante Saint-Aubain, fris 
en oppeppend. Een mooie wijn!

2020 Chassagne-Montrachet 1er Cru "Champs Gains” 100% Chardonnay € 53,85

Bijna minerale frisheid voor het bouquet met gesuikerde accenten 
van acaciabloemen, citroenvruchtenschillen en amandel op de 
achtergrond. De mond is delicaat en rond, licht melkachtig en noten 
van honing komen vrij bij de afdronk. Een bijna betoverende 
elegantie voor deze mooie florale wijn.

2020 Chassagne-Montrachet “Village” 100% Chardonnay € 42,85

Het bouquet is eerst licht « getoast » en floraal en de wijn ontwikkelt 
daarna sterke accenten van citroen en groene appel. De smaak is 
vol en rond, zelfs pittig, en bij de afdronk proeft men noten van 
groene citroen. Krachtig. Lange afdronk voor deze prachtige witte 
wijn, die toch wat moet ademen voor de degustatie.

2020 Chassagne-Montrachet 1er Cru “Caillerets” 100% Chardonnay € 59,85

Het bouquet is wat licht bij het openen maar daarna komen 
krachtige aroma’s vrij van citroen, bloem en clementine, vergezeld 
van gespijsde noten van curcuma. Mooie volle mond met accenten 
van geconfijte citrusvruchten. Mooie, subtiele gespijsde afdronk. 
Een complexe, krachtige en lange wijn. Prachtig!
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5 Dom. Rebourgeon-Mure
Daniel & David Rebourgeon - Pommard

http://www.rebourgeonmure.fr

Jaar Naam Druiven €/fles

2020 Bourgogne “Cuvée de Maison Dieu” 100 % Pinot noir € 18,35

Paarse kleur, neus die aan aalbes en kriek doet denken, ronde en 
gracieuse smaak, delicate aroma’s. Alles in deze rijke wijn getuigt van 
de subtiliteiten van de Pinot Noir geteelt op deze helling van de Côte de 
Beaune. Past perfect bij gebraden gevogelte, gebakken kalfsrib, of een 
niet te rijpe geitenkaas van rauwe melk. Bourgogne met sterk karakter, 
die, in zijn zuiverheid en eenvoud , goed getuigt van de eerlijkheid van 
een wijnboer, die trouw blijft aan de principes van de appellatie.

2020 Pommard 100 % Pinot noir € 31,85

De Pommard Village resulteert uit het assembleren in de kuip van 
druiven afkomstig van verschillenden percelen:
   Les Perrière, die een delicate wijn geeft
   La Vache, een krachtige wijngaard
   La Rue au Port et La Croix Planet, typisch voor appellatie Pommard
De « Côte de Pommard » geeft mooie complexe wijnen. Trouw en sterk 
op de markt gewaardeerd, kan men de wijn lang bewaren: 5 à 10 jaar.

2020 Beaune les Vignes Franches 1er Cru 100 % Pinot noir € 34,85

De rode wijnen die in het centrum en aan de zuidkant van het 
grondgebied van Beaune worden geoogst, zijn tanninerijk en krachtig; 
hun kleur is over het algemeen donker en hun aroma's zijn zowel dierlijk 
als fruitig (bessen). Fijne en pittige wijn, het ontwikkelt intense tonen 
van zwarte bessen gecombineerd met fijn gekruide accenten.

Smakelijk en klassiek. Fijn bij eend, gans en wildvogels.

Heeft reeds meerdere prijzen gewonnen.

2020 Pommard Clos Micault 1er Cru 100 % Pinot noir € 41,85

De neus is fruitig, pittig en vrij elegant. Het onthult tonen van pruimen, 
wilde bramen en kleine tonen van rood fruit gecombineerd met hints 
van kruiden, paddenstoelen en discrete hints van bloemen en 
chocolade. De smaak is fruitig, mineraal, sappig, goed uitgebalanceerd 
en biedt een fijn mineraal frame, een goede sappigheid, een fijne 
frisheid (op de achtergrond) en een mooie richtlijn. In de mond drukt 
deze wijn tonen uit van gemalen pruimen, bosbessen en kleine tonen 
van kers geassocieerd met fijne toetsen van geplette aalbes en discrete 
toetsen van zan, chocolade, zoete kruiden en een onmerkbaar vleugje 
bloemen (op de achtergrond). Tannines zijn goed opgebouwd.



Wijnactie RC Overpelt Noord-Limburg    2022 7

6 Domaine Bryczek
Christophe Bryczek - Morey st. Denis

Jaar Naam Druiven €/fles

2021 Morey-Saint-Denis Clos Solon 100 % Pinot noir € 24,85

In de neus komen aroma’s van zwart fruit, ook komen geuren van 
kersenlikeur naar voren. In de mond is deze wijn zacht en komt het 
zwarte fruit terug. Deze wijn heeft veel diepte en een goede afdronk.

2021 Gevrey-Chambertin Aux Echezeaux 100 % Pinot noir € 24,85

Deze wijn heeft een diepe donkerrode kleur. In de neus komen aroma’s 
van kruiden, rood fruit en tonen van vanille naar voren. In de mond een 
fijne zachte smaak met minerale tonen en veel fruit. Deze wijn gaat 
goed samen met wild, lamsvlees, gevogelte en aromatische kazen.

2021 Chambolle Musigny 100 % Pinot noir € 25,85

Deze Domaine Bryczek Chambolle Musigny heeft een lichte kleur met 
een extreme smaak. In de smaak taart en lekkere kersen en aan het 
einde verkwikkende mineraliteit en intensiteit.

2021 Morey-Saint-Denis 1er Cru Cuvée du Pape Jean-Paul II 100 % Pinot noir € 33,85

Een medium diepe kleur, in de rand lichtrood uitwaaierend. 
Een fraai en open bouquet, rijpe frambozen en lichte houtimpressies. 
Geparfumeerd, kersen, wat floraal en aards. Geraffineerd. 
Licht stroef op de tong. Iets kruidigheid, metalig en een beetje zoutig. 
Kersenfruit. Wat aan de droge kant en gereserveerd. Een warme 
afdronk.
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