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ACTIE

F I F T Y- O N E C L U B W A R E G E M

Ameloot Lieven
Boyen Antoon
Callens Bert
De Bock Ignace
De Jonghe Patrik
Depypere Hans
Deryckere Jan
Desmet Arnold
Desmet Jean-Luc
Devriendt Chris
Dochy Eric
Flament Dominic
Grillet Pierre
Haeck Luc
Janson Marc
Kint Luc
Lambrecht Carl
Lambrecht Walter
Lecluyse Paul
Mestdagh Raf
Nieuwenhuyse Bruno
Onderbeke Jan
Polfliet Carl
Taillieu Jo
Vandamme André
Vandervennet Johan
Vaneeckhaute Filip
Vanhaesebrouck Philip
Van Holder Carlo
Van Langenhove Dominique

Samenstelling

Wijnstokken

Terroir/Bodem

Beste vrienden wijnliefhebbers,
Nu we ons sociaal leven stilaan terug
kunnen opnemen, stelt Fifty-One
Club Waregem u graag deze 36ste
wijnactie voor.
Dit jaar bieden wij u terug 3 rode en 2
witte topwijnen aan.
In rood stellen wij u als eerste, een
Médoc - 2018 voor van
“Château La Tour Cordouan”.
Deze elegante wijn kan nog jaren
bewaard worden.
Uit Saint-Emilion brengen we
“Vieux Château des Moines” van het
topjaar 2016.
En tot slot “Château Toulifaut - 2019”
dé Pomerolwijn bij uitstek.
De 2 witte wijnen kozen we voor jullie
bij “Deux Roches”.
Namelijk een “Saint-Véran - 2019” en
een Pouillly-Fuissé “Vieilles Vignes 2019”. Beide zijn 100% Chardonnay
wijnen en een echte ontdekking.

Druivenpluk

Vinificatie

Rijping

Beoordeling

Om jullie toe te laten uzelf te overtuigen
van de kwaliteit van ons aanbod, nodigen
wij u graag uit op ons (covidsafe)
wijn-proef-event in Waregem Expo op
zaterdag 16 oktober 2021 tussen 11u00
en 16u00.
Wij hopen jullie daar talrijk te mogen
ontmoeten en weet dat we de integrale
opbrengst hiervan gebruiken om sociale
en culturele projecten in de regio te
steunen.
Graag bevestiging van uw komst en van
het aantal vrienden en kennissen dat
u zal vergezellen, op ons mailadres
wijn@fiftyonewaregem.be of aan één
van onze leden.
De leden van Fifty-One Club Waregem
danken u en hun trouwe sponsors voor
het vertrouwen en voor jullie steun.

Met hartelijke groeten,
Jan Deryckere
Voorzitter

Mooie, zijdezachte
wijn van het topjaar
2016

50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon

Merlot 80 %, Cabernet Sauvignon
10%, Cabernet Franc 10%

Gemiddeld 20 jaar

De wijngaard van Château La Tour Cordouan omvat
11ha wijnstokken en is sedert 1852 eigendom van de
familie Cruse. In 2012 geeft Bernard Cruse de fakkel
door aan zijn dochter Vanessa en schoonzoon René
Philippe Duboscq.
De nabijheid van de Gironde en de Atlantische
Oceaan creëert een microklimaat dat zeer gunstig is
voor een goede rijping van de druiven.
Dank zij voortdurende investeringen in de wijngaard
en de kelder, kunnen de kwaliteitseisen verhoogd
worden en is er ook meer aandacht voor het milieu.
Zij willen de beste wijn produceren op deze unieke
terroir.

gemiddeld 65 jaar
bij de oudste wijnstokken gebeurt de
pluk manueel en zeer zorgvuldig. Bij
de jongere wijnstokken gebeurt deze
machinaal

mechanisch met dubbele sortering
de traditionele Bordeaux-vinificatie in
roestvrijstalen vaten en per perceel.
De maceratie duurt 4 weken. Rijping
6 maanden in eiken vaten maakt de
structuur en de balans compleet.

Per houten kist
van 12 flessen
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kalksteen en klei, bedekt met kiezel.
De terroir is identiek aan deze van
Chât. Monbousquet, Chât. Ausone,
Chât. Pavie en Chât. Valendraud.

Enerzijds kalkhoudende kleisoorten
waarop de merlotdruif zich goed voelt,
zorgt voor volle, genereuze en
geconcentreerde wijnen.
Anderzijds fijn grind waarop de Cabernet
Sauvignondruif wordt geoogst, zorgt voor
grote complexiteit.

de intense kleur is granaatrood met
paarsachtige reflecties. Intense neus van
rood fruit, donkerrode kersen en cassis.
Rond van smaak en de finale heeft
een licht gepeperde smaak. Dit is een
elegante hoogwaardige en evenwichtige
Médoc-wijn die u zeker zal charmeren.

€

150

Per houten kist
van 6 magnums

R OD E WIJ N EN

Deze elegante wijn
kan meerdere jaren
bewaard worden.

gebeurt op de traditionele manier in
thermogereguleerde inoxvaten
				
14 à 18 maanden in eiken vaten
waarvan 50 % nieuwe.
			
deze zijdezachte wijn is onweerstaanbaar
in geur, smaak en prijs. Perfecte balans
tussen rijp fruit en tannines. Een wijn met
finesse.
De eigenaar van deze wijngaard, 11.5ha groot, is
SCEA Château Plaisance. De verantwoordelijke is
Derek Egan en de raadgevende oenoloog is JeanPhilippe Fort. Vieux Château des Moines is genoemd
naar de wijngaard “des Moines”.

€

185

Per houten kist
van 12 flessen
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De kleine wijngaard van 1,8 ha is gelegen op de
zuidelijke helling van het beroemde Pomerolplateau, tegenover de wijngaard Château Figeac.
Een beekje vormt hier de scheiding tussen de
Pomerolwijnen en deze van Saint-Emilion.

grind en zand met een ondergrond van
klei en crasse de fer
gemiddeld 25 jaar

R OD E WIJ N EN

Château Toulifaut, gelegen in de Pomerolstreek
is, sedert 1970, eigendom van de familie
Bareige. Daarnaast heeft de familie ook 2 andere
wijngaarden in Saint-Emilion. Enkele jaren geleden
heeft de oudste dochter de exploitatie van deze
pomerolwijn hervat.

100 % Merlot
			
manueel
traditioneel in roestvrijstalen vaten met
temperatuur gereguleerde fermentatie en
30 à 35 dagen maceratie
5 maand in inoxvaten en 14 tot 16 maand
in eiken vaten
wijn met granaatrode kleur, aroma’s
van rood fruit, pruimen, mirabellen en
braambes die vlot samengaan met de
zachte, fijne houtsmaak.
Deze dynamische, frisse wijn met een
perfect evenwicht tussen kracht en finesse
is een typische, perfecte Pomerolwijn.

Deze dynamische frisse wijn
met een perfect evenwicht
tussen kracht en finesse
is de Pomerolwijn bij uitstek.
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€

305

Per houten kist
van 12 flessen
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Domaine des DEUX ROCHES
SAINT-VÉRAN
Rives de Longsault 2019
Grand Vin de Bourgogne
100% Chardonnay afkomstig van verschillende
wijngaarden

duurt tot de lente
wij hebben hier een goudkleurige, frisse, krachtige
wijn die het karakter van de Chardonnaydruif ten
volle tot zijn recht laat komen.
Mineraliteit en citrussmaak zijn goed
uitgebalanceerd wat resulteert in een witte wijn
met een subtiele structuur.
8

Domaine des DEUX ROCHES
POUILLY-FUISSÉ
Vieilles Vignes 2019
Grand Vin de Bourgogne
100% Chardonnay
Kalk, klei
De druivenpluk gebeurt manueel

Kalk, klei met veel stukken steen.
De druivenpluk gebeurt manueel
een eerste persen van de druiven gebeurt door
de zwaartekracht en de mechanische persing
verloopt zeer langzaam om de aromatische
finesses te vrijwaren. De vinificatie gebeurt in
inoxvaten met temperatuurcontrole.
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De twee witte wijnen die wij u dit jaar
aanbieden zijn beide van “Domaine
des Deux Roches”, gelegen in Davayé
en eigendom van de families Collovray
– Terrier, een begrip in de Maconnais.
De wijngaarden bevinden zich in
de nabijheid van de Solutré en de
Vergisson rots op klei-kalk hellingen
en ook in de gemeenten Chaintré en
Fuissé.
Deze Pouilly-Fuissé is het resultaat van
het samenbrengen van druiven van de
wijngaard van het domein met druiven
van jarenlange partner-wijnbouwers.
Deze keuze biedt de mogelijkheid om
een verfijnde wijn met een zweem van
mineraliteit te produceren met fijne
aroma’s, pittig en met degelijke, rijke
structuur.

WITTE WIJ N EN

Deze wijn wordt gemaakt met de
druiven van de wijngaard-percelen
(24 ha) gelegen in het hart van de
Saint-Véran appellatie, bij de Solutré
en Vergisson rots in Davayé en
omgeving.
Deze Saint-Véran is het resultaat van
de vele inspanningen die de familie
Collovray-Terrier doet om kwalitatief
hoogstaande wijnen te maken en van
de uitzonderlijke terroir bij deze twee
rotsen.
Zij zijn de locomotief van de SaintVéran wijn en één van de belangrijkste
producenten van de streek.

Een hoogstaande
witte wijn met een
subtiele structuur
uit het hart van de
Saint-Véran
€

205

Per karton
van 12 flessen

Traditioneel, temperatuur gereguleerde
fermentatie en maceratie gedurende 3 weken
in roestvrije stalen tanks.
duurt tot de volgende lente, in eiken vaten
Deze wijn is krachtig, rijk van smaak en perfect
uitgebalanceerd. Een echte ontdekking.
Deze wijn is helder van kleur met zilverkleurige
weerspiegeling, heeft een explosieve neus van
bloeiende kamperfoelie en in de mond komt
de volle, ronde textuur die de rijpe abrikoos
accentueert, volledig tot zijn recht.

Krachtig, rijk van
smaak en perfect
uitgebalanceerd.
Een echte ontdekking
€

255

Per karton
van 12 flessen
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BESTELFORMULIER
info@parmentier-kortrijk.be

www.hubo.be

www.covarmed.be

Fifty-One lid Waregem
Ondergetekende
Bedrijf
Straat + nr.

Waregem

Wevelgem - Brugge • www.sleeplife.be

www.acacleaning.be

Postcode + Woonplaats
Btw
E-mail

www.flandersinsurance.be

www.brucaro.be

www.edelweisswakken.be

Château Toulifaut
Pomerol - 2019

kist(en) van 12 flessen - € 305

kan
proeven r ‘21
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e
g
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Wa
tot 16u
van 11u

GESTICHT IN 1870 - FONDEE EN 1870

N.V. “WIJNHANDEL
DE BRABANDERE”
www.plastiservice.com

www.wijnhandeldebrabandere.be

Vieux Château des Moines
Saint-Emilion Grand Cru - 2016
www.grimwood.be

kist(en) van 12 flessen - € 185

Château La Tour Cordouan
Médoc - 2018

Vinex

kist(en) van 12 flessen of 6 magnums - € 150

Bronlaan 1 - 8300 Knokke
0475/809742

Domaine des Deux Roches
Pouilly-Fuissé 2019
karton(s) van 12 flessen - € 255

Domaine des Deux Roches
Saint-Véran, Bourgogne 2019
karton(s) van 12 flessen - € 205

ADVOCAAT
ADVOCAAT

www.dochy.be

Markegemstraat 140

ph.vanhaesebrouck@telenet.be
8720 wakken (dentergem)
T 056 60 66 28

M 0479 47 11 09

ph.vanhaesebrouck@telenet.be

bestelbon kan je mailen naar : Wijn@fiftyonewaregem.be
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