
Beste ouders en sympathisanten,
 

Scouts Waregem verkoopt ook dit jaar
opnieuw heerlijke wijnen. Perfect voor

de feestdagen! Deze kunnen per fles
gekocht worden, maar ook per karton (6

flessen). Kopen per karton is iets
voordeliger. 

Er is keuze tussen verschillende rode, rosé
en witte wijnen. 

 
Wijnen Bruno Desmet - Carlier is reeds
een vaste meerwaarde geworden tijdens

deze kasactie. De wijnen werden door
hem zorgvuldig geselecteerd. Kwaliteit

gegarandeerd!

WIJNVERKOOP



 

R o o d  
 
 

CELLER CLUA - EL SOLA D'EN POL TINTO 2019 €8,00 / fles - €46,00 / karton 

Beschrijving 
Soepele, charmerende rode wijn op basis van Garnatxa Negre, Cabernet Sauvignon, Syrah, Ull de Llebre en 
Merlot. Xavier wil met deze El Sola vooral het fruit benadrukken. Een zachte kruidigheid maakt het geheel 
zeer mooi af. De druiven worden vergist in cuve inox en wordt na enkele maanden rijping gebotteld. 

Domein 
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio Terra Alta. Hij 
behoort tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger werden van hun wijngaarden 
wijnen gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier kwam in 1995 verandering in. Vanaf toen werd 
resoluut gekozen voor eigen botteling van kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd met Rosa 
Domenecht, eveneens een getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom werkelijkheid 
door de bouw van een moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag gebruiken de Clua’s hun 
kennis en passie om hun producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog te verbeteren. Een domein op 
zeker te volgen ! 

Land Type Jaargang Appelatie 
Spanje Pittig en aromatisch 2019 Terra Alta DO 

Regio Droog/Zoet Flesformaat Druivensoort 
Catalunya Droog 75cl Syrah Merlot Garnacha 

Negra Cabernet Sauvignon 

DOMAINE DES SCHISTES - ILLICO ROUGE 2020 €11,00 / fles - €63,00 / karton 

Beschrijving 
Op diepe alluviale gronden in de vlakte en de lage côtes op de gemeente Estagel worden Marselan, Merlot 
en Carignan geteeld voor deze fris, fruitige en zeer toegankelijke rode wijn. De druiven worden volledig 
ontrist en dan vergist in inox cuves. Extractie wordt zoveel mogelijk vermeden om voorrang te geven aan 
het fruit en niet aan de tannines. Dat zorgt voor een zeer aangename passe-partout stijl. Na de vergisting 
rijpt de wijn nog enkel maanden in beton cuves. 

Domein 
De wijngaarden van het domaine des Schistes vormen een amfitheater naar de Middelandse zee, in het 
noorden afgebakend door het massief van Corbières en in het zuiden door de Pyreneeën. Hier, in de vallée 
de l’Agly op de gemeentes Estagel, Tautavel en Maury, bestaat een grote diversiteit aan bodemsoorten en 
exposities. Dat zorgt voor verschillende microclimaten die het mogelijk maken om wijnen met zeer 
diverse persoonlijkheden te maken. De schist of leisteenbodems die zowat overal terug komen geven de 
wijnen uit dit zeer warme klimaat een typische mineraliteit die zorgt voor fraicheur. Domaine des Schistes 
toont het grote potentieel van de wijnen van de Roussillon. 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Sappig Fruitig 2020 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Roussillon Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 à 3 jaar Cotes Catalanes IGP Merlot Marselan Carignan 

  



 

 
 
 

La Baronne - Les Lanes Rouge 2019 €13,00 / fles - €74,00 / karton 

Beschrijving 
Les Lanes is een assemblage van Carignan en Grenache, de twee voornaamste druiven in Corbières voor 
rode wijn. Alle wijngaarden op chateau la Baronne zijn van respectabele leeftijd. Voor deze wijn zijn die 
gemiddeld 40 jaar oud.  De druiven vergisten in cuve en rijpen ook verder in cuve. Er wordt geen hout 
gebruikt. Het gebruik van sulfiet wordt tot een absoluut minimum beperkt.  
We proeven een kruidige wijn met alle typische kenmerken van een mooie corbières. Onwaarschijnlijke 
kwaliteit voor deze prijscategorie !  

Domein 
La Baronne, het domein van de familie Lignères, mag gerust tot de absolute top van Corbières en zelfs van 
de ganse Languedoc gerekend worden. Jean Lignères is de huidige eigenaar en al 3de generatie 
dokter/wijnmaker. Voor hem zijn oude wijnstokken en zo weinig mogelijk manipulatie tijdens het 
wijnmaken de succesfactoren voor het maken van wijnen met diepgang en finesse. Hij maakt een reeks van 
witte en rode wijnen van verbluffende kwaliteit. Wijnen die iedere wijnliefhebber moet geproefd hebben. 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Elegant Kruidig Vol 2018 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Languedoc Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
3 à 5 jaar Corbières Carignan Grenache 

IL FALCHETTO - LUREÏ - 2019 €18,00 / fles - €103,00 / karton 

Beschrijving 
Ook deze wijn bestaat voor 100% uit barbera druiven maar door het rijpen van de wijn in grote foeders 
van Sloveense eik (30 hectoliter) wordt geen rijkere, meer harmonieuze wijn bekomen. De kleur is intens 
robijnrood en in de neus kunnen we kersen en zwarte bessen herkennen. In de mond heeft deze wijn 
veel grip en lengte.  Deze volle barbera doet het perfect bij geroosterd vlees en gerijpte kazen. 

Domein 
De familie Forno is sinds generaties actief in de wijnbouw. Documenten tonen aan dat zij reeds in 1600 
hun landgoed Il Falchetto in Santo Stefano Belbo in bezit hadden. Nu zijn het de broers Giorgio, Fabrizio 
en Adriano die het bedrijf leiden. Vandaag is Il Falchetto een wijnmakerij die gebruik maakt van de 
meest vooruitstrevende uitrusting voor het verwerken en vergisten van de druiven. Daarbij blijven 
traditie en respect voor het land zeer belangrijk. De Forno’s bezitten momenteel 3 verschillende 
domeinen in de Langhe regio en 3 in de heuvels van Monferrato. Op deze wijngaarden worden 9 
verschillende druivenrassen verbouwd die typisch zijn voor de regio. 

Land Type Jaargang Appelatie 
Italië Elegant Kruidig Rijk 2019 Barbera d'Asti DOCG 

Regio Droog/zoet Flesformaat Druivensoort 
Piemonte Droog 75cl Barbera 

 

NIEUW IN DEZE EDITIE 



 

HERAS CORDON - RIOJA RESERVA 2015 €24,00 / fles - €137 / karton 

Beschrijving 
De reserva van Heras Cordon bestaat voor 90% uit Tempranillo, de overige 10% zijn verdeeld over 
Graciano en Mazuelo. De druiven worden manueel geoogst in kleine kistjes van 20 kilo om beschadiging 
van de druiven te voorkomen. De druiven worden vervolgens vergist in inox tanks op 30 graden. De 
malolactische gisting volgt daarna en gaat door in dezelfe inox tanks. Na de vergisting wordt de wijn 
overgeplaatst naar barriques, deels van Franse en deels van Amerikaase eik. De wijn rijpt dan 18 maand in 
deze houten vaten. Deze rioja Reserva zal zelfs de meest kritische proevers kunnen bekoren! 

Domein 
Met trots stel ik jullie de prachtige Rioja wijnen van Heras Cordon voor. Het domein is sinds het einde van 
de 19de eeuw in handen de familie Heras Cordon. De wijnmakerij was toen gelegen in Lapuebla de 
Labarca in de regio Rioja Alavesa. De grootste groei kende Heras Cordon in de jaren 70. Ze profiteerden 
toen mee van de modernisatie in het wijnmaken in Rioja. Het was toen dat het recept voor hun Crianza en 
Reserva wijnen ontwikkeld en dat Amerikaanse en Franse eiken vaten hun intrede deden. In de jaren 80 
startten de huidige eigenaars met het telen van druivelaars en zij zijn met die activiteit op vandaag een 
benchmark! De stijl van de wijnen van Heras Cordon zou je kunnen omschrijven als traditioneel maar met 
de focus op topkwaliteit. In de wijngaarden wordt biologisch gewerkt. Er worden enkel autochtone 
druivenrassen gebruikt. Voor wit is dat Viura en voor rood Tempranillo, Mazuelo en Graciano. Vergisting 
gebeurt met autochtone gisten. Alle rode wijnen rijpen op houten vaten van Amerikaanse en Franse eik. 
Dit resulteert in karaktervolle rioja's met een authentiek karakter en een groot bewaarpotentieel! 

Land Type Jaargang 
Spanje Rijk Gestructureerd 2015 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Rioja Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
10 jaar Rioja Reserva DOC Tempranillo Mazuelo Graciano 

 

MARENGO MAURO - BAROLO 2017 €33,00 / fles - €188 / karton 

Beschrijving 
Barolo in traditionele stijl. Vergist in inox cuves met temperatuurcontrole en gerijpt in grote foeders 
(botti) van Sloveense eik gedurende 36 tot 48 maand. Een intens granaatrode wijn met oranje reflectie. 
Fijn nebbiolo fruit en een mooie tanninestruktuur. Deze harmonieuze barolo heeft een uitzonderlijke 
prijs/kwaliteit verhouding. 
 
 

Domein 
Marengo Mauro is een familiaal domein in Novello d'Alba. Er wordt enkel gewerkt met autochtone 
druivensoorten Nebbiolo, Barbera, Dolcetto en Nascetta. De stijl van de wijnen is zeer puur en of fruit. 

Land Type Jaargang 
Italië Elegant Gestructureerd 2017 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Piemonte Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
8 à 10 jaar Barolo DOCG Nebbiolo 

 
  



 

R o s é  
Celler Clua - El sola d'En Pol Rosado 2020  €8,00 / fles - €46,00 / karton 

Beschrijving 
Deze frisse rosé bestaat uit een assemblage van Garnatxa negra en Syrah. Na 4 uur schilmaceratie 
worden de druiven geperst en vergist in inox cuves. De wijn blijft gedurende 4 maand in deze cuves om 
te versmelten. De kleur is helder aardbei rood.  
De neus heeft frisse fruit aroma's en florale toetsen. Door het korte schilcontact krijgt de wijn wat grip 
en extra karakter. De smaak is sappig met gebalanceerde zuren. 

Domein 
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio Terra Alta. Hij 
behoort tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger werden op van hun 
wijngaarden wijnen gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier kwam in 1995 verandering in. Vanaf 
toen werd resoluut gekozen voor eigen botteling van kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd 
met Rosa Domenecht, eveneens een getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom 
werkelijkheid door de bouw van een moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag 
gebruiken de Clua’s hun kennis en passie om hun producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog te 
verbeteren. 

 
Land Type Jaargang 
Spanje Fruitig Sappig 2020 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Catalunya Droog 75cl 

 

Domaine Moropoulos - Rosé 2019  €12,00 / fles - €68,00 / karton 

Beschrijving 
Deze Griekse Rosé van Moschofilero levert druiven die roze kleuren bij het rijpen, vergelijkbaar met pinot 
gris. Daardoor is het mogelijk om er een rosé van te maken. Dit is wel een heel mooi voorbeeld van een 
rosé die fraicheur combineert met spanning en intensiteit. In de neus een prachtig boeket van rozen, 
pompelmoes, aardbeien en frisse kruidige toetsen. In de mond vallen de prachtige zuren op, omkaderd 
door sappig fruit. Een zeer mooi glas rosé voor doorheen het jaar!  

Domein 
De Moropoulos familie heeft een lange traditie in wijnbouw in de Mantinia regio. Ze telen sinds tientallen 
jaren moschofilero druiven van topkwaliteit en beslisten ook om er zelf wijn van te maken. De wijnmakerij 
is gelegen in Neochori, een dorp in het hart van de PDO Mantinia in Arcadia. 
 
 
 
 
 

Land Type Jaargang 
Griekenland Fruitig Bloemig 2019 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Arcadia Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
2 jaar Mantinia PDO Moschofilero 

 
 

NIEUW IN DEZE EDITIE 
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W i t  
Celler Clua - El sola d'En Pol Blanco 2020 €8,00 / fles - €46,00 / karton 

Beschrijving 
Helder lichtgeel met reflecties van limoen. El Sola d'en pol wit is een zeer elegante, verfrissende en 
harmonieuze wijn met een perfecte aciditeit. In de geur refereert de wijn naar citrusfruit, groene appelen en 
peer. Dit maakt hem tot een perfecte frisse wijn als aperitief of bij visgerechten.  

Domein 
Het wijngoed van Xavier Clua bevindt zich in het zonnige Vilalba dels Arcs in de regio Terra Alta. Hij behoort 
tot de 4de generatie van wijnmakers in de familie Clua. Vroeger werden op van hun wijngaarden wijnen 
gemaakt die ‘en vrac’ verkocht werden. Hier kwam in 1995 verandering in. Vanaf toen werd resoluut gekozen 
voor eigen botteling van kwaliteitswijnen. Ondertussen is Xavier getrouwd met Rosa Domenecht, eveneens 
een getalenteerde oenologe. In 2006 werd hun gezamelijke droom werkelijkheid door de bouw van een 
moderne en hoogtechnologische wijnmakerij. Dag na dag gebruiken de Clua’s hun kennis en passie om hun 
producten die hen zo nauw aan het hart liggen nog te verbeteren. 

Land Type Jaargang 
Spanje Elegant Fruitig Soepel 2020 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Catalunya Droog 75cl 

Domaine Fondrèche - Cuvée Blanc - 2020 €13,00 / fles - €74,00 / karton 

Beschrijving 
Cuvée Fondrèche blanc noemde vroeger Eclat. Het is een witte wijn op basis van 30 % Grenache Blanc, 30% 
Roussanne, 30 % Clairette, 10 % Rolle. 
Het sap wordt vergist op gebruikte eiken vaten. 

Domein 
Fondrèche is de referentie in de Côtes-du-Ventoux. Het wijngoed wordt gerund door de jonge oenoloog 
Sebastien Vicenti. De druiven worden op biologische wijze gekweekt (in overgang naar biodynamie). 
 
 
 
 
 
 
 

Land Type Jaargang 
Frankrijk Elegant Fruitig Kruidig Vol 2020 

Regio Droog/Zoet Flesformaat 
Vallée du Rhône Droog 75cl 

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort 
3 à 4 jaar Ventoux AOP Clairette Grenache blanc Rolle 

Rousanne 
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