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Beste vrienden, 

 

'Vriendschap - Achting - Verdraagzaamheid' zijn de drie kernwaarden van 
serviceclub Fifty One. Waarden waarbij het drinken van een goed glas wijn 
met familie, kennissen en vrienden bijzonder goed past.  

Mede door Uw sympathie en steun aan onze wijnactie, zijn wij als club in 
staat diverse Goede Doelen een extra steuntje in de rug te geven. Door 
ons nauw contact met hen kunnen we U garanderen dat de € 25.000,- die we 
vorig jaar schonken, tot en met de laatste cent goed zijn besteed. 

Vele goede doelen rekenen ook dit jaar op onze gulheid en verdienen onze 
hulp… 

 
 
Namens alle leden van onze club, 
 
Jan Van Looke, 
Voorzitter Fifty One Cub Geel 
 
 

www.fiftyonegeel.org 

Onze selectie bubbels... 

 Deze Cava is een assemblage van de 3 typische druivensoorten voor cava, namelijk parella-
da, macabeo en xarel-lo. In de mond toont hij zich zeer elegant met zachte parels en een 
mooie structuur. Deze Brut is zeer levendig met een delicaat fruitboeket opgefrist met een 
limoentoets en een opvallende fijne, luchtige afdronk. Verrassend als aperitief en een 
perfecte compagnon bij lichte gerechten zoals tapas, zeevruchten, paella en risotto. 
Bewaartijd: 2018 

Cava Torreblanca brut 2014 
Método Tradicional – Spanje 

€ 7,52 - € 9,10 
excl. btw        incl. btw 

Silver partners... 

‘De gustibus et coloribus ... 
Wilt U zichzelf overtuigen van onze selectie en graag 
enkele van deze wijnen proeven ? Sluit aan bij enkele 
degustatiegelegenheden of organiseer met vrienden 
een proeverij bij U thuis ! Meer info vindt U op onze 
website www.fiftyonegeel.org onder de rubriek 
‘Wijnactie’. 

Golden partners... 
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Beste vrienden,

‘Vriendschap - Achting - Verdraagzaamheid’ zijn de 

drie kernwaarden van serviceclub Fifty One. Waarden 

waarbij het drinken van een goed glas wijn met familie, 

kennissen en vrienden bijzonder goed past.

Mede door Uw sympathie en steun aan onze wijnactie, 

zijn wij als club in staat diverse Goede Doelen een extra 

steuntje in de rug te geven. Door ons nauw contact met 

hen kunnen we U garanderen dat de € 25.000,- die we 

vorig jaar schonken, tot en met de laatste cent goed zijn 

besteed.

Vele goede doelen rekenen ook dit jaar op onze gulheid 

en verdienen onze hulp...

Namens alle leden van onze club,

Wim Dewindt,

Voorzitter Fifty One Club Geel

www.fiftyonegeel.org

Château Veyry 2012 € 19,13 - € 23,15    
Castillon - Côtes de Bordeaux - Frankrijk excl. btw          incl. btw

Christian Veyry, één van Bordeaux’s meest geprezen talenten is een ware kunstenaar. 
Zijn wijnen worden unaniem erkend in de wijnpers. Een eer en genoegen U deze 
parel te laten ontdekken. Zeer diepe kleur. Verrassend hoe subtiel hier alles rigoureus 
versmolten is. Zowel in de neus en de mond massa’s rijp fruit, geroosterd met enorm 
veel diepgang en grandioze vlezige maar ragfijne tannine. De elegantie en finesse 
van de genereuze Merlot bepalen de exquise, fluwelen smaak. Zonder twijfel een 
absolute klassewijn die zeker in Uw kelder niet mag ontbreken. (10-12j) 

Bewaartijd: 2023

Conte GianGirolamo 2011/12 € 20,62 - € 24,95    
Puglia - Italië excl. btw          incl. btw

Zoals in Toscanië, met hun onbetaalbare wijnen, hebben we ook in Puglia een 
super wijn ontdekt. Deze topper kunnen wij U exclusief aanbieden. Negroamaro en 
Primitivo funderen deze cuvée met een vatrijping op nieuwe Franse eik. Het complex 
boeket met rijpe rode vruchten en zijdezachte tannine zijn gewoon een streling in 
de mond. De nieuwe Sassicaia van het zuiden in wording? Robijnrood en violet, 
fruitig met dat snuifje van kers en bes, elegantie ten top met tonen van vanille en 
chocolade. Droog, vol en harmonieus zinderend. (6-9j)

Bewaartijd: 2020

Château Doms Cuvée Amelie 2012 € 13,76 - € 16,65    
Bordeaux - Frankrijk excl. btw          incl. btw

Deze speciale cuvée geselecteerd uit de beste druiven is een rasechte Graves 
namelijk genereus en enorm flatterend. Geoogst op een mooi gelegen perceel 
grenzend aan de wijngaarden van Pessac-Léognan. Bijzonder aangenaam, delicaat 
in geur en smaak en opvallend harmonieus. Terecht bekroond, siert deze fijne wijn 
steeds Uw feesttafel: wildgerechten met bospaddenstoelen, witloof, wit en rood 
vlees of kaasschotels. (6-8j)

Bewaartijd: 2019

Domaine du Gros Pata Cuvée Lucas 2015 € 13,97 - € 16,90    
Côte du Rhône - Frankrijk excl. btw          incl. btw

Vrij intens en helder. In de neus geurt zwart fruit. Kruidige aroma’s en een toets 
vanille doen smaken naar meer. Vijf generaties van wijnmakers bereiken hun toppunt 
met deze wonderbaarlijke cuvée. De wijngaard ligt op hoge, vruchtbare hellingen. 
Samen met een perfecte belichting verkrijgt men een aards, zuiver, zacht, fruitig, 
perfect geaccentueerd karakter, geparfumeerd als een wild bos. De pata was een 
Provençaalse valuta, geserveerd voor belasting. Deze wijn is dan ook zijn geld dubbel 
en dik waard! (10-12j)

Bewaartijd: 2025



Vega del Pas 2014 € 7,89 - € 9,55    
Rueda - Spanje excl. btw       incl. btw

Deze schitterende ontdekking is  weer een schot in de roos, maar vooral ook een 
bevestiging voor de Verdejo druif als koning van Spanje. Typerend is de blinkende 
strogele kleur. De neus is eerst wat discreet maar bloeit mooi open. Ontdek dan 
een waaier van verse groene kruiden, groene appeltjes, en een exotische toets van 
citroengras in de achtergrond. In de mond aangenaam zacht, fijn, elegant, met een 
droge evenwichtige afdronk. (3-4j)

Bewaartijd: 2018
Château Le Bruilleau 2014 € 13,93 - € 16,85    
Pessac-Léognan - Frankrijk excl. btw          incl. btw

In deze kleine wijngaard van amper 2 ha maakt men steevast gracieuze wijnen met 
een zeer vriendelijk karakter. Een assemblage van Sémillon en Sauvignon gerijpt op 
nieuwe eiken vaten funderen het uitnodigend boeket. Eerst rijp wit fruit daarna 
tropisch fruit (ananas en mango) en dan die verleidelijk getoaste houttoetsen. Op de 
tong een elegante mix van kracht en finesse met een perfecte balans. Met andere 
woorden een lekkere romige smaak met verfrissende zuurtjes in de afdronk. (5-6j)

Bewaartijd: 2020

Pinot Blanc Haus Klosterberg 2014/15 € 11,40 - € 13,80    
Markus Molitor - Mosel - Duitsland excl. btw          incl. btw

De creatieve Markus Molitor is een begrip in de wijnwereld, onder meer door zijn 
bekroning tot “wijnmaker van het jaar 2014” en een perfecte score bij Robert Parker 
(100 op 100)! Zijn wijnen worden steeds op natuurlijke wijze gevinifieerd. In het glas 
een prachtig heldere kleur met diep-gang. Mooie bloemengeur en een brede mix 
van meloen, perzik en ananas in de neus. De wijn breekt helemaal open in de mond, 
breed sappig en zindert na in een fijne lange afdronk. (8-10j)

Bewaartijd: 2023
Meursault Les Tillets 2013/14 € 29,59 - € 35,80    
Dupont-Fahn - Beaune - Frankrijk excl. btw          incl. btw

Bourgogne blijft ongetwijfeld de beste regio ter wereld voor de allerfijnste 
Chardonnay wijnen, mede door de immense invloed van het terroir. Deze wijnmaker 
werkt bovendien biodynamisch! Reeds bij het inschenken krijg je die overheerlijke 
geuren van een lichte botertoets, hazelnootjes, gedroogde vruchten zoals abrikoos, 
en dit alles verweven met honing. Enorme volle smaak in de mond met een subtiele 
mineraliteit die toch lang blijft nazinderen. Deze grote wijn vraagt feestelijke 
gerechten. Frisse, licht kruidige wijn met een vleugje boter. Mooie balans en finish. 
Heerlijke stijl voor de liefhebbers van niet te zware Meursaults. (6-7j)

Bewaartijd: 2021

Passitivo Primitivo 2014 € 8,02 - € 9,70    
Puglia - Italië excl. btw       incl. btw

Deze passitivo is werkelijk een grote Italiaanse wijn. Onder meer dankzij het topjaar 
2014 en een uitzonderlijk proces, nl. ‘il giro del piccolo’. Kort gezegd worden de rijpe 
druiventrossen ingebonden, met super geconcentreerde druifjes boordevol aroma’s 
en smaak tot gevolg. Deze diep donkerrode wijn is een echte Italiaanse charmeur, 
bulkend van donker fruit en kruiden. In de mond een verrukkelijke, flatterende, volle, 
bijna zwoele smaak.(5-6j)

Bewaartijd: 2019

Contrada del Falco 2014 € 10,95 - € 13,25    
Puglia - Italië excl. btw          incl. btw

Deze schitterende wijn is een blend van Negroamaro, Primitivo en Malvasia Nero. 
Na 12 maanden vatrijping krijgen we ook hier een robijnrode wijn met een lichte 
oranje glans. De heerlijke aroma’s wijzen op een groot evenwicht tussen rijp fruit en 
zeer zachte tannines, in combinatie met geuren van cassis, frambozen en gedroogde 
vijgen. In de mond is deze blend sappig en gul, vol van fijn fruit. De kruidigheid van de 
Negroamaro wordt hier getemperd door de Primitivo en de Malvasia wat resulteert 
in een fijne delicate afdronk. Een echte must voor de Italian wine lover.  (4-5j)

Bewaartijd: 2019

Casa Silva Carmenère Reserva 2014 € 8,68 - € 10,50    
Colchagua Valley - Chili excl. btw          incl. btw

De Silva familie is reeds de vijfde generatie wijnbouwers en terecht zijn ze fier op 
hun verdiende titel: “The most awarded winery“ in Chili. Deze Carmenère is dan 
ook een parel uit de “grand cru” vallei van Chili. In het glas schittert een prachtige, 
dynamische diepdonkere rode kleur. Hij geeft een geweldige neus met impressies 
van cassis, bramen, donkere kersen en een heerlijke kruidentoets achteraan. Zoals 
steeds is de Carmenère fluweelzacht, perfect in balans met dat fantastische fruit in 
de afdronk. (4-5j)

Bewaartijd: 2018

L’Obaga 2015 € 10,29 - € 12,45    
Priorat - Spanje excl. btw          incl. btw

De beroemde Priorat wijngaarden uit Catalonië spreken reeds jaren tot de 
verbeelding voor elke wijnliefhebber. Deze schitterende Spaanse topper krijgt 
steevast hoge internationale scores bij o.a. R. Parker, Penin, Vinum en zelfs 9,3/10 in 
de Catalaanse wijngids! Aroma’s van rode vruchten en zwarte kersen stuiven het glas 
uit, gevuld met een jeugdig, dynamische purpere wijn. Onmiddellijk proeft men die 
mooie rijpe Grenache en Syrah druiven. Krachtig, romig, expressief van smaak, doch 
tegelijk zacht en fris met een zinderende finale. (4-5j) 

Bewaartijd: 2019

Sancerre Les Charmes 2015 € 12,36 - € 14,95    
Loire - Frankrijk  excl. btw          incl. btw

De Sauvignon voelt zich de koning op een terroir van kalk en silex. Enkel hier geven 
ze dat sprankelend boeket. Al bij het inschenken krijg je die weelderige tonen van 
groene appel, peer en lindebloesems. Ook in de mond een wervelend geheel, 
uitermate pittig en toch zacht met verkwikkende afdronk. De essentie van de druif en 
een subtiele bodeminvloed in een uiterst genereuze vorm. Het zal moeilijk zijn een 
betere te vinden binnen een redelijk/vergelijkbaar budget. Wat een luxe en weelde 
om dergelijke wijnen te mogen serveren. (3-4j)

Bewaartijd: 2018

Rimapere 2015 € 13,35 - € 16,15    
Marlborough - Nieuw-Zeeland     excl. btw incl. btw

Nieuw-Zeeland en dan vooral de koelere regio Marlborough is de referentie voor 
sauvignon uit de nieuwe wereld. De vakkennis en stijl van de “Merle blanc” van 
Château Clarke herken je door zijn pure klasse en finesse over de hele lijn. Het glas 
bulkt van die geweldige zesty geuren van limoen en pompelmoes. Een fruitbom in de 
neus en smaak. Uitzonderlijk zacht met een heerlijk frisse, elegante afdronk. Wat een 
klasse, zo geconcentreerd rijp exotisch fruit. Subliem, subtiel, fijn, fris. (2-3j)

Bewaartijd: 2018

Rully Montmorin 2014 € 13,51 - € 16,35    
Bourgogne - Frankrijk excl. btw incl. btw

Deze kleine “lieu-dit” Montmorin ligt op de heuveltop wat steeds de 
allerbeste druiven voort-brengt. Een prachtige kleur met goudgele reflecties. 
Intens, fris boeket met geweldige, fijne verleidelijke tonen van wit fruit 
verweven met lentebloesems en een subtiele eiktoets. Ook in de mond  
geniet je van een elegante fluweel, mollige wijn met voldoende frisheid in de 
afdronk. (4-5j)

Bewaartijd: 2019

Onze selectie witte wijnen... Onze selectie rode wijnen...

‘De gustibus et coloribus ...
Wilt u zichzelf overtuigen van onze selectie en graag 

enkele van deze wijnen proeven? Sluit aan bij enkele 

degustatiegelegenheden of organiseer met vrienden een 

proeverij bij U thuis! Meer info vindt U op onze website 

www.fiftyonegeel.org onder de rubriek ‘Wijnactie’.


