
WIJNVERKOOP
Beste ouders en sympathisanten

Scouts Waregem verkoopt ook dit jaar
terug 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. 

Ook dit jaar werken we terug samen met
Wijnen Bruno Desmet - Carlier. De wijnen

werden door hem zorgvuldig
geselecteerd. 

Kwaliteit gegarandeerd!



Rood
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 gezamenlijke 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
Catalonië Droog 75cl Syrah Merlot Garnacha

Negra Cabernet Sauvignon

DOMAINE DES SCHISTES - ILLICO ROUGE 2021 €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 enkele maanden in beton cuves.

Domein
De wijngaarden van het domaine des Schistes vormen een amfitheater naar de Middellandse 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 gemeenten Estagel, Tautavel en Maury, bestaat een grote diversiteit aan bodemsoorten en
exposities. Dat zorgt voor verschillende microklimaten die het mogelijk maken om wijnen met zeer diverse
persoonlijkheden te maken. De schist of leisteenbodems die zowat overal terugkomen 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 2021

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 €15,00 / fles - €86,00 / 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 2019

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Languedoc Droog 75cl

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort
3 à 5 jaar Corbières Carignan Grenache

IL FALCHETTO - LUREÏ - 2020 €19,00 / fles - €108,00 / 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 2020 Barbera d'Asti DOCG

Regio Droog/zoet Flesformaat Druivensoort
Piemonte Droog 75cl Barbera



LA COMBARBIA - VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2018 €29,00 / fles - €165,00 / karton

Beschrijving
De wijn kleurt intens kersenrood. Hij heeft innemende aroma's waar het een perfecte integratie vormt
tussen de rode bessen, de zwarte braam, de peper en het zoetere van viooltjes. In de mond proef je zijn
enorme potentieel! Mooie aanwezigheid van de donkere fruitige toetsen, fijne kruidigheid, goede diepte
en lengte, duidelijke aanwezigheid van de elegante tannines en een ferme lengte. Sangiovese kan
groots zijn, hier bewijst de druif duidelijk zijn waarde.

Domein
De boerderij is ontstaan   in het begin van de jaren zestig, op initiatief van Novilio Mariani, die zich met
zijn gezin had gevestigd in de plaats Cervognano en precies in wat op de oude kadastrale kaarten wordt
aangegeven als "Villa Elvira", de eerste was die wijdde zijn familie, tot de productie van wijn. Het
Cervognano-gebied staat namelijk al sinds de oudheid bekend om zijn natuurlijke aanleg voor de teelt
van wijnstokken. In 2016 bracht de passie voor deze activiteit de neef van Novillo, Gabriele Florio, ertoe
het bedrijf over te nemen in het project om het bedrijf van de oprichter voort te zetten en tegelijkertijd
de methoden te vernieuwen zonder de natuurlijkheid van de processen te verstoren.
Het woord Combarbia betekent in feite het ontmoetingspunt waar de verhalen van lokale families
werden verteld, om zo het dagelijkse leven te delen van degenen die, met hun acties, de stad zelf
voortzetten. In feite was dit de plek waar het, onder het genot van een fles wijn, een gelegenheid was
voor ontmoetingen van sereniteit, broederschap en waardering voor het dagelijks leven.

Land Type Jaargang
Italië Rijk Gestructureerd 2018

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Toscanië Droog 75cl

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort
10 jaar Rioja Reserva DOC Tempranillo Mazuelo Graciano

CLOS DU MONT OLIVET - CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2020 €42,00 / fles - €239,00 / karton

Beschrijving
Dit is een donkerkleurige Châteauneuf met een typisch provençaalse kruidigheid in de neus en veel zwart
fruit. Zijn zuivere smaak heeft voldoende zuren om het geheel lekker fris en levendig te houden, absoluut niet
plomp of zwaar. Hij is stevig maar absoluut niet agressief.

Domein
De wijngaard strekt zich uit over bijna de gehele gemeente Châteauneuf-du-Pape en over enkele stukken
grond met hetzelfde bodemtype van de 4 aangrenzende gemeenten (Bédarrides, Courthézon, Orange en
Sorgues), in het departement Vaucluse en op de linker oever van de Rhône. Vanwege de stenen in de bodem is
het lastig om nieuwe wijngaarden te planten, daarom vindt men er vaak zeer oude druivenstokken (30-70 jaar
oud).

Land Type Jaargang
Frankrijk Vol kruidig rijp 2020

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Vallée du Rhône Droog 75cl

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort
10 à 12 jaar Châteauneuf-du-Pape Cinsault Counoise Grenache

Mourvèdre Muscardin Picpoul noir
Syrah Terret noir Vaccarèse



Wit
SAINT-LANNES - SAUVIGNON-CHARDONNAY 2021 €8,00 / fles - €46,00 / karton

Beschrijving
Een frisse assemblage van Sauvignon blanc en Chardonnay uit de Côtes de Gascogne. In deze wijn
wordt de fraicheur en de citrus tonen van de sauvignon blanc perfect gecombineerd met de rijke,
vollere structuur van de chardonnay druif. een topper op vlak van prijs/kwaliteit!

Domein
Het Domaine Saint-Lannes ontleent zijn naam aan de aangrenzende Romaanse kapel uit de 12e eeuw
en bevindt zich op de prachtige terroirs met kalk-klei bodems van de Ténarèze. De aanwezigheid van
grote hoeveelheden kalk in de bodem maakt de wijnen van Saint-Lannes uniek in concentratie en
fraîcheur. Het atlantisch klimaat en de nabijheid van de Pyreneeën zorgen voor hete zomers met koele
nachten. Dit is de beste ondersteuning voor de aromatische kwaliteit van hun druiven. Domaine
Saint-Lannes gebruikt de nieuwste methoden die het milieu respecteren en zorgen voor een duurzame
aanpak die de impact op de natuur beperken. De familie Duffour bezit het Domaine Saint-Lannes sinds
1955 en produceert zelf hun wijn sinds 1982. De familie Duffour heeft zijn productie voortdurend
verder ontwikkeld met als belangrijkste doelstellingen: respect voor de streek, het benadrukken van
lokale cépages en het plezier in het proeven van zijn wijnen. Colombard, Ugni-Blanc en Gros-Manseng
vormen het grootste deel van de witte druivensoorten.

Land Type Jaargang
Frankrijk Pittig Fruitig 2020

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Gascogne Droog 75cl

DOMAINE MOROPOULOS - MANTINIA 2019 €14,00 / fles - €80,00 / karton

Beschrijving
Enkel de beste Moschofilero druiven van eigen hooggelegen wijngaarden (650-700 meter) van de familie
Makropoulos worden voor deze mooie witte wijn gebruikt. De ondergrond bestaat uit leem en sand. De
druiven worden koud gemacereerd voor de vergisting in inox tanks op lage temperatuur (16-18°). Na de
gisting rijpt de wijn 6 maand verder op zijn lies.
Dat alles zorgt voor een heldere lichtgele wijn met grijze tinten. Intense aroma's van citrus, munt en
duidelijke florale toetsen van rozen, oranjebloesem en jasmijn. Minerale invloeden vervolledigen het
plaatje. In de mond komt de wijn sappig aan en de florale toetsen zijn ook hier duidelijk herkenbaar.
Prachtige zuren nemen vervolgens over en zorgen voor lengte. Het geheel komt intens maar zeer fris over.
Dit is puur plezier in het glas!!

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 Pittig mineraal bloemig 2019

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Arcadia Droog 75cl

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort
5 jaar Mantinia PDO Moschofilero



Jean-Louis Denois - Saint-Marie - 2019 €22,00 / fles - €125,00 / karton

Beschrijving
Een chardonnay uit de Languedoc van grote klasse!! Er wordt in de assemblage 15% Chenin blanc
toegevoegd, wat zorgt voor een uniek smaakprofiel. Chenin blanc zorgt voor de typische hint van kweepeer
en voor een zeer mooie aciditeit. Door de hooggelegen wijngaarden op la Borde Longue (>400m) heeft deze
vat vergiste wijn pakken fris fruit. De perfect geïntegreerde hout invloed zorgt voor een prachtige,
gastronomische wijn met een uitzonderlijk bewaarpotentieel.

Domein
Jean-Louis Denois is de trotse eigenaar van een van de beste wijngebieden van de appellatie Limoux. Zijn
doel is het maken van ‘Vins de plaisir’. Met andere woorden, wijnen die geen jaren kelder rust nodig hebben
om tot ontplooiing te komen en aan een correcte prijs/kwaliteitverhouding. Als zoon van een
champagnemaker uit een dorp tegen Epernay beheerst hij als geen ander de kunst van het maken van top
schuimwijnen. Maar ook zijn stille wijnen doen niet onder en zijn van zeer hoge kwaliteit.

Land Type Jaargang
Frankrijk Elegant rijk gestructureerd vol 2019

Regio Droog/Zoet Flesformaat
Languedoc Droog 75cl

Houdbaarheid Appelatie Druivensoort
10 jaar en meer Limoux AOP Chardonnay Chenin blanc

Rosé
VIEILLE GRANGE - ROSE 2021 €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
gezamenlijke 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


