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INT E R N AT I O NAL



Beste vrienden wijnliefhebbers,

Fifty-One Club Waregem stelt u graag deze 37ste wijnactie 
voor. Hiermee hopen wij opnieuw voldoende fondsen te 
verzamelen om regionaal sociale en culturele projecten te 
steunen.

Dit jaar bieden wij u 4 schitterende rode en 3 witte 
topwijnen aan. Een echte verrijking voor uw wijnkelder.

Om u toe te laten uzelf te overtuigen van de kwaliteit van 
ons aanbod, nodigen wij u graag uit op ons 
wijn-proef-event  in Waregem Expo op zaterdag 
15 oktober 2022 tussen 11u00 en 16u00.

Wij hopen jullie daar terug talrijk te mogen ontmoeten.
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 uw steun.

Met hartelijke groeten,
Jan Deryckere

Voorzitter

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 

F
IF

T
Y

-O
N

E
 C

L
U

B
 W

A
R

E
G

E
M

Samenstelling Wijnstokken Terroir/Bodem Druivenpluk Vinificatie Rijping Beoordeling
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60 %, Cabernet  Sauvignon, 40% Merlot  
 
Klei–kalksteen met kiezel ;  typische Pauillac-
terroir op het Bages-plateau
biologische en biodynamische aanpak: 
stimuleren van het bodemleven
  
ongeveer 15 jaar ; jongere wijnstokken worden 
gebruikt voor deze wijn

traditioneel in thermo-gereguleerde roestvrije 
stalen en betonnen vaten 
      
vatlagering gedurende 12 maanden 
jaarlijks 20% nieuwe vaten 
   
pittige, fijne en zeer drinkbare, schitterende 
wijn met body. 
Intense neus,complex en evenwichtig met 
toetsen van cassis, cederhout, tabak en rood 
fruit.
De smaak is goed uitgebalanceerd en de 
afdronk is mooi lang. Bewaarpotentieel is 15 
à 20 jaar. 

Merlot 85 %, Cabernet  Franc 13%, Cabernet 
Sauvignon 2%
   
Kalksteen bedekt met kiezel. Het terroir is 
identiek aan deze van Château La Dominique. 
De percelen grenzen aan Cheval Blanc, 
Château Figeac, La Conseillante en l’ Evangile.
  
gemiddeld 60 jaar

de oogst gebeurt manueel

traditionele vinificatie in temperatuur 
gecontroleerde vaten 
      
deze wijn rijpt 15 à 18 maanden in eikenhouten 
vaten waarvan er 60% nieuwe zijn. 
   
2015 Topjaar ! Eén van de mooiste referenties 
van dit geweldig wijnjaar en vergelijkbaar met 
2009 en 2010. Zeer fluweelzachte wijn met een 
prachtig evenwicht tussen fruit & tannines. 
Prijs/kwaliteit perfect. Zeer genietbare wijn.
Guide Hachette Vins 2019 kende 2 sterren toe 
aan deze wijn

€
375

€
325Per houten kist 

van 6 magnums
Per houten kist 
van 12 flessen

Per houten kist 
van 12 flessen

 

Schitterende wijn  
met een 

bewaarpotentieel  
van 15  à 20 jaar.

Eén van  
de mooiste 

referenties van het 
geweldig wijnjaar 

2015.

La Chapelle de Haut-Bages is de 2de 
wijn van het landgoed Château Haut-
Bages Libéral, een prestigieus Frans 
wijndomein van 30 ha binnen de 
wijngaarden van Bordeaux. 

Deze wijn wordt geproduceerd in het 
stadje Pauillac in de Gironde . 

De appellatie is Pauillac. (AOC). 

Relais De La Dominique is de 2de wijn 
van Château La Dominique Grand Cru 
Classé, het vlaggenschip van de Fayat-
wijngaarden.

Relais De La Dominique is een Saint-
Émilion Grand Cru appellatie en krijgt 
dezelfde aandacht als de grote wijn. 
De wijngaard van 25 ha is gelegen ten 
noordwesten van Saint-Émilion in de 
buurt van Pomerol en in de nabijheid 
van de Gironde.

Het landgoed combineert perfect de 
authenticiteit van de 18de eeuwse 
residentie met zijn nieuwe wijnkelder 
met de moderne technieken.

La Chapelle de HAUT-BAGES
PAUILLAC 2016

Relais De La DOMINIQUE
Saint-Émilion Grand Cru 2015
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Merlot 47 %, Cabernet  Sauvignon 47%, 
Petit Verdot 6%  
 
grind/ zand (Garonne gravel) met aders 
van grijze klei. Dit zorgt voor mineraliteit 
en complexiteit. 
 
27 jaar gemiddeld , 5500 à 6000 st/ha

de pluk gebeurt machinaal.

de koude maceratie neemt 3 à 4 dagen in 
beslag. Fermentatie  en maceratie duurt 
3 weken en gebeurt in inoxvaten met 
thermoregulatie   
   
12 maanden in vaten van Franse eik, 
waarvan 1/3 ieder jaar vernieuwd wordt.

Een elegante, volle en genereuze wijn 
met zachte houtsmaak en licht minerale 
toets die een donkere kersenkleur heeft 
met robijnrode glinstering : een pittige, 
geraffineerde wijn met frisheid en fijne 
aroma’s. Op zijn best tussen 2025 – 2030 
bij een t° van 16-17°C
Past uitstekend bij runds- en kalfsvlees en 
bij een varkenshaasje en harde kazen.

€
190 Per houten kist 

van 12flessen

Op zijn best tussen 
2025 – 2030 .

Deze wijngaard met een oppervlakte 
van 31 ha waarvan 26ha voor de 
rode wijn en 5ha voor de witte, 
is gelegen op het plateau van de 
gemeente Portets, 35 km ten zuiden 
van Bordeaux. 

Eigendom van de SARL les Vignobles 
de Butler met als wijnverbouwer 
Arnaud de Butler. 

De oenoloog is Mevr.Jacoby-Sourdes. 
gecertifieerd met het V-label( Vegan).

Château CRABITEY
GRAVES - Rood - 2018

Merlot 80 %, Cabernet  Sauvignon 
10%, Cabernet Franc 10%  
 
Zand-klei boven op een lichte ondergrond 
van “crasse de fer”, typerend voor 
Pomerol 
 
Tot 50 jaar oud

De druivenpluk gebeurt manueel bij volle
rijpheid van de druiven.  
    
op de traditionele manier in vaten met 
thermoregulatie

rijping deels in eiken vaten deels in tanks 
  

Een volle wijn met een mooie structuur en 
evenwichtige tannines. 
Een echte Merlotwijn met lange afdronk. 
Mooie, levendige rode kleur met een neus 
van rijp fruit. 

Deze tweede wijn is net zo goed als de 
eerste wijn! Dus tweemaal nadenken is 
niet nodig. Past bij rundsvlees, lam, wild 
(hert) en gevogelte. Een heerlijke wijn.

€
285 Per karton 

van 6 magnums
Per karton 
van 12 flessen

Deze tweede wijn is 
net zo goed als de 

eerste wijn!

Deze wijn is de tweede wijn van Clos 
de Clocher. 

De wijngaard ligt in Pomerol, centraal 
op het beroemde en gekende plateau 
van Pomerol en is gemaakt met 
druiven van iets jongere wijnstokken. 

Deze heerlijke wijn is op en top een 
klassieke Pomerol.

ESPRIT DE CLOCHER
POMEROL 2020
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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.

Jean-Luc Terrier  en Christian Collovray 
zijn 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. 

Krachtig, rijk van 
smaak en perfect 
uitgebalanceerd.  

Een echte 
ontdekking.

Een hoogstaande 
witte wijn met een 
subtiele structuur  
uit het hart van de 

Saint-Véran.

Domaine des DEUX ROCHES
POUILLY-FUISSÉ 
Vieilles Vignes 2020
Grand Vin de Bourgogne

Domaine des DEUX ROCHES
SAINT-VÉRAN 
Rives de Longsault 2021
Grand Vin de Bourgogne 

9

€
220

€
265Per karton

van 12 flessen
Per karton

van 12 flessen

Twee witte wijnen – Pouilly-Fuissé en 
Saint-Veran - zijn beide van “Domaine 
des Deux Roches”, gelegen in Davayé 
en eigendom van de families Collovray 
– Terrier. 

Deze Saint-Véran 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 wijn 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 Saint-Véran wijn en één van 
de belangrijkste producenten van de 
streek.

100%  Chardonnay afkomstig  
van verschillende wijngaarden

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.

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.

100%  Chardonnay

Kalk, klei

De druivenpluk gebeurt  manueel

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. 



info@parmentier-kortrijk.be

Waregem

www.flandersinsurance.be

www.plastiservice.com

www.covarmed.be

www.acacleaning.be

www.edelweisswakken.be

www.grimwood.be

ph.vanhaesebrouck@telenet.bewww.parcaprojects.be www.b-en-co.be

www.hubo.be

Wevelgem - Brugge    •    www.sleeplife.be

www.brucaro.be

www.wijnhandeldebrabandere.be

 

GESTICHT IN 1870 - FONDEE EN 1870 

N.V. “WIJNHANDEL
DE BRABANDERE”

ADVOCAAT

Markegemstraat 140
8720 wakken (dentergem)

T 056 60 66 28    M 0479 47 11 09
ph.vanhaesebrouck@telenet.be

Vinex  
Bronlaan 1 - 8300 Knokke  

0475/809742 ADVOCAAT

Château Lestrille Capmartin, een 
landgoed van 96 ha, is sedert het 
einde van de 19de  eeuw in handen 
van de familie Roumage. 

Het domein ligt op het noordelijke 
punt van Entre-deux-Mers in het stadje 
Saint-Germain-du-Puch, ten zuiden 
van Saint-Émilion.

Dit familiebedrijf werkt met een 
gezond respect voor het milieu en dit 
levert uitmuntende wijnen op. 

Estelle Roumage laat zich begeleiden 
door de beroemde Michel Rolland.

Zeer aangename 
aperitiefwijn.  

Kan ook bij  
wit vlees & kazen.

Château  
LESTRILLE CAPMARTIN
2020
Bordeaux blanc

9

€
170 Per karton

van 12 flessen

Sauvignon blanc, Sauvignon gris, Semillon

de pluk gebeurt bij volle rijpheid

traditioneel met schilmaceratie
maceratie op nieuwe eiken vaten 

houtrijping gedurende 6 maanden

deze wijn heeft een aangename explosieve 
neus van citrusfruit en witte perzik.  
Hij is evenwichtig in de mond met een 
mooie frisheid en een stevige body. 

Dit is een zeer aangename aperitiefwijn maar 
is ook te genieten bij wit vlees, risotto en vele 
kazen. 
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Ondergetekende 

Bedrijf

Straat + nr. 

Postcode + Woonplaats 

Btw

E-mail 

Fifty-One lid Waregem 

BESTELFORMULIER

bestelbon kan je mailen naar : Wijn@fiftyonewaregem.be

La Chapelle de HAUT-BAGES
PAUILLAC 2016
kist(en) van 12 flessen of 6 magnums - € 375

Domaine des DEUX ROCHES SAINT-VÉRAN 
Rives de Longsault 2021
karton(s) van 12 flessen - € 220

Relais De La DOMINIQUE
Saint-Émilion Grand Cru 2015
kist(en) van 12 flessen - € 325

Domaine des DEUX ROCHES POUILLY-FUISSÉ 
Vieilles Vignes 2020
karton(s) van 12 flessen - € 265

Château CRABITEY
GRAVES - Rood - 2018
kist(en) van 12 flessen - € 190

ESPRIT DE CLOCHER
POMEROL 2020
karton(s) van 12 flessen of 6 magnums - € 285

Château LESTRILLE CAPMARTIN 
2020 Bordeaux blanc
karton(s) van 12 flessen - € 170

proeven kan  

op 15 oktober ‘22 

Waregem Expo 

van 11u tot 16u


