
 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij 
terug onze wijnverkoop i.s.m. wijnhuis Les 
Verres Bavards uit Schoonaarde. 

Wij zijn fier u deze folder te kunnen 
aanbieden met een mooie selectie van 
(h)eerlijke wijnen, samengesteld door 
wijnkenner Paul Cooreman en door ons 
geproefd en goedgekeurd. 

U kan uw bestelling eenvoudig plaatsen via 
onze website: www.harmonie-eksaarde.be   

Of scan de QR-code 

https://form.jotform.com/211425813077048 

 

Naast het aanbod van de folder 
vindt u op het bestelformulier 

ook een geschenkbox met 3 
flessen Hase-wijn (wit-rood-rosé) 

 

 
Bestellen kan tot 10 juli 2022 

Snelle beslissers die bestellen 
voor 22 juni 2022 ontvangen hun 

bestelling het 1ste weekend van 
juli  
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Harmonie Eksaarde - LENTE 2022

Karakter JAAR Prijs

bewaren alc inh i fles

l Cava Pont de Ferro I Catalunya I Spanje 11,50 0,75 11,00

70% Paralleda, 12% Xarel·lo, 18% Macabeu. 

Degorgement na 14 maand // dosage 0 g/L.

Zelden kom je instapcava tegen als:  "Brut Nature"  (wordt voornamelijk 

gemaakt voor duurdere bubbels) wat staat voor een Méthode Traditionnelle 

welke na dégorgement niet werd aangezoet met likeur.  Een "Brut Nature" is 

daardoor droger dan een klassieke cava, wel expressiever en iets minder 

commerciëel gekleurd.  Zijn natuurlijk karakter biedt een droger product met 

een licht speelse toets . 

l Funambul Brut NATURE  - Equilibri natural verfijnd 2018 11,50 0,75 15,00

50% Xarel·lo, 35% Macabeu, 15% Parellada.  

Degorgement na 24 maand // dosage 0 g/L.

Mondvullende, zachte Méthode Traditionnelle met droog, soepel mineraal 

karakter.  De uitmuntende terroir en het hoge aandeel Xarel-Lo drukt hier een 

brandmerk.  In verhouding tot Cava Pont de Ferro heb je met deze wijn dubbel 

zoveel kwaliteit. Dit uit zich in finesse en verfijning.

Karakter JAAR Prijs

bewaren alc inh i fles

l DAVIDE Blanc - VdP d'Oc  (Frankrijk) speels 2020 6 12,00 0,75 7,50

70% Sauvignon Blanc, 10% Colombard, 20% Chardonnay. 2023

Subtiele fraîcheur en dankbare mineraliteit in de mond.  Licht fruitig karakter en bewust 

lichtvoetig  georiënteerd.  

Gezien het hoge sauvignonaandeel heeft dit een Sancerre-karakter. 

Accenten van vlier -en lindebloesem.

Passe-partouts, Aperitief, gerookte vis, geitenkaas, mosselen, choucroute, 

lentegerechten, oesters, schaal en schelpdieren. 

l Chardonnay-Viognier - Laurent-Miquel - VdP d'Oc (Frankrijk) Boterig 2020 12 12,50 0,75 8,50

60% Chardonnay. 40% Viognier.

Of je nu een doorsnee Chablis koopt of deze wijn, wij weten wel wat kiezen !  Deze witte 

wijn is licht boterig, expressief en mondvullend.  

Een buitengewone kwaliteit voor de gegeven prijs. Met deze wijn kan je alle kanten uit, 

past perfect bij heel wat klassieke gerechten. 

Passe-partouts, witte vis, rijke visgerechten, kruidig vegetarisch, kip, gevogelte.

Vinho Verde - Casa do Valle (Portugal) speels 2020 6 12,00 0,75 8,25

l
30% Azal, 30% Arinto, 30% Loureiro, 10% Alvarinho.

Deze instapwijn van Casa do Valle is één van onze best verkopende witte wijnen tijdens 

het zomerseizoen.  Lichte structuur, vlot inzetbaar en erg smakelijk. Dit is geen klassieke 

Vinho-Verde waar je eestal een overdosis koolzuurgas in terugvindt, maar wel een 

elegant en speels wit wijntje waar de terroir een belangrijke rol speelt. 

Super bij onze Belgische mosselpot, bij een tartaar van zalm, tonijn, makreel, bij een 

knapperig slaatje, een zeervruchtenschotel, een kaasfondue of raclette, of gewoon als 

lekker glaasje wijn.  

l Cheverny Blanc - Pascal Bellier (Frankrijk) aromatisch 2020 6 12,50 0,75 9,75

80% Sauvignon, 20% Chardonnay 2018

Aromatisch en expressief. Vlierbloesem en linde. Sancerrestijl. 

Aperitief, gerookte vis, geitenkaas, rijke visgerechten, kruidig vegetarisch, kip, gevogelte, 

waterzooi, Lentegerechten, asperges, oesters, schaal en schelpdieren. 

Bubbels

Witte Wijnen

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.

LesVerresBavards - Jozef de Troetselstraat 23 -  9200 Schoonaarde T 052 42 84 42 - info@lesverresbavards.be



Harmonie Eksaarde - LENTE 2022

Karakter JAAR Prijs

bewaren alc inh i fles

l Soave FONTE - Canoso - Veneto (Italië) fruitig 2020 6 12,50 0,75 12,50

100% Garganega. 2023

Dit is een koopje voor de gegeven prijs! 

Aantrekkelijk aromatisch met accenten van exotisch fruit en zoete bloemaroma’s. Een 

opvallende balans in zuur en zoet.  Bbuitengewoon fris en mondvullend karakter.  Als 

rode draad doorheen deze leuke wijn blijven, speelse zuren nazinderen omgeven door 

een rijke mondbeleving. 

Rijke visgerechten, kruidig vegetarisch, kip, gevogelte, waterzooi, Lentegerechten, 

oesters, schaal en schelpdieren. Kalfszwezeriken, harde kazen, currygerechten. Pasta 

met truffel. 

l HASE Sauvignon-Blanc - Kühling-Gillot - Rheinhessen (Duitsland) aromatisch 2021 6 12,00 0,75 12,25

100% Sauvignon Blanc. Inox

Een vurige Sauvignon. Fijn en fris aromatisch met speelse citrusaccenten (pompelmoes, 

limoenzeste).  Lentearoma's als vlierbloesem, en jonge speelse kruiden. Het is cliché te 

stellen dat dit een absoluut mooie Sancerre zou zijn (meestal rond 18 €/fles) maar 

kwalitatief ligt dit dicht bij elkaar. 

Karakter JAAR Prijs

bewaren alc inh i fles

l DAVIDE Rosé - VdP d'Oc   (Frankrijk) zacht 2021 6 12,50 0,75 7,50

45% Grenache-Noir, 43% Syrah, 12% Cinsault (rode wijn) .  

Verfrissend, rond Lekker zacht en fruitig. Milde afdronk.

Uitdagend en toch een allemansvriend. 

Vlot inzetbaar voor alle gelegenheden, met of zonder voedsel.

l Cinsault-Syrah - Laurent-Miquel - VdP d'Oc (Frankrijk) Speels, zacht 2021 6 12,50 0,75 8,50

60% Cinsault - 40% syrah.

Mondvullende, vlotte rose met zacht karakter.  

l ROSA de Azul y Garanza - Navarra (Spanje) Gastronomisch 2020 12 13,00 0,75 9,50

60% Tempranillo, 40% Garnacha 2023

Bijzondere rosé.  Mondvullend rijk en krachtig. Vraagt een slaatje, een kaasje, of een 

hartig gerookt visje. Kan ook bij een veelzijdige BBQ.

l Triebaumer Rosé von Blaufrankisch Reserve - Burgenland (Oostenrijk) charmant 2021 6 12,50 0,75 13,75

100% Blaufrankisch (van Blaufrankisch reserve) 2023

Onze meest succesvolle rosé, vermoedelijk door het fluweelzachte karakter & 

verfrissend decor. Geplukt op een topwijngaard.   Heel bijzondere kwaliteit.

Paling in 't groen, rijke visgerechten, aperitief. Paella, kalfszwezeriken.

l HASE Rosé - Kühling-Gillot - Rheinhessen (Duitsland) 2021 6 12,50 0,75 12,25

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot-Noir, Syrah. 

Afkomstig van dezelfde wijngaard als de rode Hase.  

Een zeer originele blend met een lichte structuur.  Opvallend door de speelse zuurtjes en 

de finesse.  Deze rosé is subtiel, maar bovenal verfijnd.

Accent van kersenpit, cassis en kruisbessen.

l OPRA - Nardò Rosato - Schola-Sarmenti
2020 13,00 0,75 16,00

100% NegroAmaro

Een titanenwerk ging vooraf om tot deze indrukwekkende rosé te komen.  

Dit heeft het karakter van een klassevolle witte wijn dan wel van een klassieke rosé.  

Blind geserveerd heb je nooit de indruk een rosé in het glas te krijgen.  

Alessandro bezocht iedere wijnstok gemiddeld 17 keer alvorens hij "besje per besje" de 

druif plukte waarvan zijn verwachting tot deze wijn moest leiden.  

Tijdens de zomer van 2018 (millésime 2017) bekroonde The New-York Times zijn geduld 

met de titel van "beste rosé ter wereld". 

Witte Wijnen (vervolg)

Rosé

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.
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Harmonie Eksaarde - LENTE 2022

Karakter JAAR Prijs

bewaren alc inh i fles

l Davide Rouge - Languedoc  (Frankrijk) soepel 2019 6 13,00 0,75 7,50

40% Syrah, 45% Merlot, 15% Carignan 2023

Kruidige, vlot drinkende rode wijn.  

Passepartout karakter. Bordelese-Rhône-stijl.

Verdraagt een hartig stukje vlees, liefst geroosterd.

l Cabernet Syrah - Laurent-Miquel - VdP d'Oc (Frankrijk) kruidig 2020 12 13,50 0,75 8,50

60% Cabernet Sauvignon - 40% Syrah 2024

Lijkt wel een blend van een Australische Syrah en een vlot drinkende Bordeaux. Sappig 

fruit, licht kruidig en vlot drinkbaar. Zeer rijpe, haast onopmerkbare tanninestructuur. 

Kazen, rood vlees, pasta, éénpansgerechten. 

l Schola-Sarmenti Critèra - IGT Salento (Italië) mondvullend 2019 6 13,50 0,75 13,00

100% Primitivo. 2024

Een ballet aan aroma's, een feest aan geconcentreerd fruit. 

Zwarte bramen, bosvruchten.

Kaas, rood vlees op de grill, tijdens het wildseizoen. 

l Valpolicella Superiore "Nanfré" - T Sant'Antonio - (Italië) licht & speels 2020 6 12,50 0,75 14,50

70% Corvina 70% - 30% Rondinella 2023

Originele, nieuwe en verfrissende stijl. Lichte structuur en tanninearm.

Kan ook fris geserveerd worden wij geroosterd visje.

l Naturalese Salvaje Tinto - Azul y Garanza - Spanje finesse 2020 6 13,00 0,75 17,00

100% Garnacha Nero  // Amfora 2026

Spectaculaire rode wijn en revolutie in de wijngeschiedenis.

Grenache-Noir met een buitengewoon aroma van fijn, lichtzoet fruit in de lijn van rijpe 

cassisbessen.  Discrete kruidigheid en een ultieme balans in zuren en concentratie.  

Zeer nobele kwaliteit.

Buitengewone begeleider van rood vlees, wild, wit gevogelte. 

l HASE Rot - Kühling-Gillot - Rheinhessen (Duitsland) origineel! 2020 6 12,50 0,75 12,25

Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot-Noir (ieder +/- 22%), 3 diverse variëteiten. 2024

Een speelse en unieke blend van zeven variëteiten.  Vlot drinkend, niet zomaar een 

drinkwijntje, maar een boeiende, vooral verfijnde en fruit gedreven toetsen.  Mooie frisse 

zuren, rood elegant fruit en heel erg zomers. 

l Cahors Château Les Croisille "Croizillon" mlkj 2020 6 13,00 0,75 12,50

100% Malbec. Korte maceratie. 6 maand inox en betonnen cuve. Kalkbodem. 2027

Zwarte chocolade, glycerine, donkerrood fruit en fijne kruidigheid.

Een nieuw verhaal binnen Süd-Ouest. 

Een vlot drinkbare en frisse, moderne Malbec-stijl. Frambozen, granaatappel en bramen 

in aanzet met een opvallend zachtaardig mondgevoel. Ronde tannine en boordevol 

structuur. Een topmodel voor heel weinig geld!

Rode wijnen

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.

extra bonus 11+1 gratis.
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