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KOOP NU & STEUN
de Lievensmissie in India

De Lievensmissie en haar lokale bevolking
kan blijven rekenen op het engagement van
het Klein Seminarie. In december 2019 trokken
24 leerlingen en 4 begeleiders voor de achtste
keer op inleefreis naar de Lievensmissie in
Ranchi. Met u w wijnaankoop ondersteunen we
elk jaar vijf lokale onderwijsprojecten. Uw steun
komt de Adibasibevolking van Ranchi en Lohardaga rechtstreeks ten goede.
Het reisverslag van de laatste inleefreis kan je
nalezen op www.lievensmissie.be
De opbrengst gaat integraal en rechtstreeks
naar onze vijf onderwijsprojecten in India.
Outreach (tJonckheere sj. +) werkte in de
dorpen rondom Ranchi aan samenlevingsopbouw. Het alfabetiseringsproject betekent voor
deze kastelozen meer zelfstandigheid en een
grotere eigenwaarde. Leerkrachten-vrijwilligers
geven er onderwijs en vooral technische
vorming aan kinderen en volwassenen.
Kishor Nagar in Ranchi (‘Jongensstad’ - Vic van
Bortel sj. + & Louis Francken sj.) biedt een thuis
aan jongens die door gezinsontwrichting of
armoede geen ander toevluchtsoord meer
vinden. Ca. 650 jongens worden er door

een kleine staf in een internaatsstructuur opgevangen. Ieder doet zijn deel in de leefgemeenschap: werken in de keuken, de kliniek of op de
boerderij… De jongens krijgen er een opleiding
tot minstens het niveau van ‘High School’.
St. Stanislaus High School in Lohardaga (Willy
Delputte sj. +) is een Hindi Medium School voor
10- tot 16-jarige jongens uit de lagere sociale
klassen. Het schoolgeld is er relatief laag. Veel
leerlingen verblijven hier wel op het internaat.
De schoolaccommodatie, ook de internaatsruimte, is er proper maar erg rudimentair.
De Lievens Academy in Lohardaga (in 1999
opgericht door aartsbisschop T. Toppo) is een
gemengde English Medium School van
verschillende geloofsovertuigingen. Het project
zet een schoolfonds op om meer Adibasi-jongeren de kans te geven kwalitatief onderwijs in
het Engels te volgen. Een meisjesinternaat is er
ondertussen opgestart.
Ursuline Girls’ High School Tongo (Walter
Pillen sj.+) is een middelbare school voor meisjes in het stamland van de Adibasi, het meest
afgelegen en minst ontwikkelde gebied binnen
de Lievensmissie. De zusters Ursulinen verrichten er pionierswerk.
Deze wijnactie loopt in samenwerking met :

Wijn bestellen ?
1. Bestel
je wijn online via www.lievensmissie.be
vóór maandag 6 december.
2. Betaling
Bestellingen worden pas uitgevoerd na
betaling op: IBAN BE22 7380 1642 4647 BIC KREDBEBB met mededeling:
wijnactie + naam van de besteller.

Noordstraat 70, 8800 Roeselare, www.vyncke-daels.be

3. Afhalen kan op
woensdagnamiddag:
8 december 2021 (15.00u - 18.00u)
en op zaterdagvoormiddag:
11 december 2021 (9.30u - 12.00u).
> in de Sporthal van het Klein Seminarie
Mocht u vragen hebben, dan zijn wij bereikbaar
via wijnactie.kleinseminarie@sint-michiel.be

Onze witte wijnen
2020 Lievenswijn Chardonnay Pays d’Oc IGP
Een Lievenswijn, met de autograaf en lijfspreuk “Vier moet branden” op
het etiket, moét heerlijk smaken! Deze vlotte Chardonnay lost alle
verwachtingen in: hij charmeert onmiddellijk en vertoont aangename
toetsen van sappige witte perzik, bloempjes en knapperige hazelnootjes en dat tot in de finale. De fenomenale witte Lievenswijn van 2020 is
verbluffend en intens genietbaar. Hij zal zeker Lievens ter sprake
brengen aan uw tafel!

Per fles EUR 8,50*

PER 6 FLESSEN EUR 51,00

2020 Cerrosol Verdejo Viura Rueda
Cerrosol is Rueda op z’n best. De koude vinificatie van Verdejo en Viura
verleent hem zijn droog, fruitig en floraal karakter. Muy tipico! Vandaar
de frisse bloempjes op het label. Een goudgroen straaltje doorlicht het
briljant strogeel glas. Op de verkwikkende neus volgt een zondvloed
aan exotische accenten met ook citrus en perzik, jasmijn en kleine,
groene appeltjes. De ervaring blijft aangenaam en sappig tot in de
plezierige afdronk. Dit tof relaxwijntje is even degelijk bij het aperitief
als bij frisse slaatjes of visgerechtjes. Kortom: hou hem steeds koud, en
bij de hand.

Per fles EUR 9,33*

PER 6 FLESSEN EUR 56,00

2019 Mâcon Lugny Les Charmes
Mâcon Lugny is de parel van zijn streek en de fierheid van zijn producenten. Het vermaard terroir “Les Charmes” bestaat uit een prachtig
plateau op kalkgronden dat twee generaties terug werd beplant. Hij is
droog, fijn en onctueus met aroma’s van bloemen (appelbloesem) en
vruchten (noten, honing, acacia en citrus). Vis of gevogelte (bij Bressekip à la crème) openbaren zijn kwaliteiten. Serveer hem fris maar niet té
koud, rond 10°C. Een topper voor elke gelegenheid.

Per fles EUR 12,00*

PER 6 FLESSEN EUR 72,00

2018 Château Puy Boyrein Graves
De talentvolle Monsieur Médéville maakt in Roaillan een bovenmaatse
witte Graves die het veel duurdere Pessac Léognan in verlegenheid
brengt. Wat is zijn geheim? Zijn 8 hectare (beplant met 80% Sauvignon
Blanc en 20% Sémillon) rust op bijzonder hoogwaardige kleigronden
doorspekt met Graves. Château Puy Boyrein is de juiste gezel voor de
meeste visgerechten. Lichtvoetig en verfijnd!

Per fles EUR 12,50*

PER 6 FLESSEN EUR 75,00

2020 Quincy Domaine Adèle Rouzé
“The best kept secret” in Loire Sauvignon Blanc komt van Adèle Rouzé’s
piepklein perceeltje. Zuivere aroma’s van pitvruchten en witte bloesem
worden bekroond met een volmondige, bijblijvende sensatie. Onze
ontdekking van het jaar prijkt op driesterrentafels. Straks ook op uw
Kerstdiner? Laat aanrukken bij zeewolfcarpaccio, Sint Jacobsnootjes,
ceviche of escavèche, papillotte van kabeljauw, zeetong, schotels met
zeevruchten en oesters, kingcrab, sushi en sashimi, tataki van rode
tonijn, blinis met gerookte zalm of zelfs kaviaar. Herhaal doorheen het
jaar bij quiches en pesto of ansjovispasta, kip, charcuterie en witte pens,
warme geitekaasjes of burrata. Go for Quincy en geniet!

Per fles EUR 14,50*

PER 6 FLESSEN EUR 87,00

* wordt enkel per 6 flessen verkocht

Onze rode wijnen
2019 Lievenswijn Cabernet & Merlot Pays d’Oc IGP
Deze dartele, robijnrode wijn vlijt zich neer in het glas met een uitbundig aroma van rijp, rood fruit, en dit is pas het begin! Voortaan zet
Cabernet de toon naast Merlot. De fruitige aroma’s, in toom gehouden
door een toetsje nieuwe eik (uit de Limousin), zorgen voor een gulle en
zachte wijn mét structuur en een one of a kind persoonlijkheid. Dus:
een geslaagde vineuze ervaring. Deze soepele plezierwijn kan ook de
Indische keuken aan en vertolkt met brio de rode Lievenswijn. Geniet!

Per fles EUR 8,50*

PER 6 FLESSEN EUR 51,00

2018 Marquis de la Mole Cuvée 150 Bordeaux
“Fabuleux!” U kent deze fenomenale Marquis de la Mole Cuvée 150
maar hierbij toch nog onze impressie voor deze schitterende 2018: een
scharlaken schijn, een neus van zoete kersjes, braambesjes en zwart
fruit kleuren de in zuiverheid gedrapeerde fruitexpressie, de suave
structuur en de fluwelen textuur... Kortom: deze revelatie uit Bordeaux
sublimeert alle vleesgerechten. Maxima cum laude mét felicitaties.

Per fles EUR 11,00*

PER 6 FLESSEN EUR 66,00

2020 Gaudeamus D.O. Ribera del Duero
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus (Latijn voor: Laten wij ons
daarom verheugen, zolang we nog jong zijn) zingen studenten in Gent
en Leuven tijdens de cantus met hun praesidium. Zo hard dat Tempranillo-plukkers echoën van op de oevers (of Ribera) van de Duero. Deze
joviale Spaanse wijn verblijdt elk samenzijn met vrienden, jong en
minder jong, rond hartelijke gerechten. Aangeraden want: nomen est
omen! What’s in a name?

Per fles EUR 11,50*

PER 6 FLESSEN EUR 69,00

2019 Cairanne Les Hautes Rives Pierre Amadieu
Les Hautes Rives kijken uit over de rivier de Ayques in de Noordelijke
Rhône, omlijst door kliffen van mergel en grind. Grenache Noir, Mourvèdre en Syrah gedijen er tot de ‘’vendanges à la main’’. Je proeft dat dit
met inzicht werd gevinifieerd: bramen, kersen en pruimpjes openen in
het glas over heerlijke garrigue en sous-bois. Dit is rond en evenwichtig,
fijn en fris. Je doet zoals je wil maar wij genieten alvast van deze hartendief bij gekonfijte lamsschouder, couscous en groentjes van weleer…
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Per fles EUR 12,00*

PER 6 FLESSEN EUR 72,00

2017 Rosum Crianza D.O. Toro
De Tinta de Toro-wijnstokken nabij Valladolid zijn tot een halve eeuw
oud. Twaalf maand élevage op Franse, Amerikaanse en Oosteuropese
eik maakt van deze Rosum een Crianza. Zijn robijnrode tint van Bigarreau-kersjes, aroma’s van zwart fruit, balsamico en laurier, in een
robuuste, ronde en gebalanceerde smaakervaring ontpopt de Cervantes in u. Of zoals ze aldaar zeggen: “Brilliante y misteriora, eterna y
passional”.

Per fles EUR 16,00*

PER 6 FLESSEN EUR 96,00

2019 Château de la Commanderie Lalande de Pomerol
De vaandeldrager van Lalande de Pomerol groeide uit tot hét
embleem van deze wijnactie. Terecht! Het wijnjaar 2019 kon moeilijk
beter verlopen en de pers aanziet het als “het beste” in het wonderlijk
trio 2018-2019-2020. Een groot millésime is een luxe. Hou dus zeker uw
collectie Commanderie op peil. Onze eerste indrukken in 1-2-3, van
smaakaanzet tot finale: een stilistisch compleet boeket, fijnbesnaarde
persoonlijkheid in zacht en intensrijp fruit en een bijblijvend palet met
allure. Bewaarpotentieel incluis en… onmisbaar!

Per fles EUR 16,50*

PER 6 FLESSEN EUR 99,00
* wordt enkel per 6 flessen verkocht

Onze rosé wijn
2020 Ch. Fontarèche Tradition Rosé Corbières
Deze Corbières rosé wordt met zorg gevinifieerd door de 9de generatie
Famille de Lamy sinds 1682. Als droge, verfijnde en delicate rosé de
saignée is hij een rariteit binnen het rosé-spectrum dankzij een unieke,
bijna vergeten druif: de Picpoul Noir. U bent ondertussen vertrouwd
met zijn lichtroze tint, fraîcheur en kristalhelderen smaakprofiel. Eigentijds en mateloos verheugend! Pientere rosé-liefhebbers houden aperitief, koude schotels of Aziatische gerechtjes al voor ogen… Met handige
draaistop.

Per fles EUR 7,50*

PER 6 FLESSEN EUR 45,00

* wordt enkel per 6 flessen verkocht

En de ‘speciallekes’
Crémant d’Alsace
Brut E. Boeckel

PORTO MONTANA Wit & Rood

Bijzonder mooie, ja
zelfs onweerstaanbare
“cool climate” Blanc de
Blancs uit de Elzas.
Een ware verleiding
voor bubbelkenners!

Per fles EUR 9,33
PER 6 FLESSEN EUR 56,00

Per fles EUR 11,50
PER 6 FLESSEN EUR 69,00

ELIXIR de ROULERS Grande Liqueur
Dit pittig planten- en kruidenlikeur dat al méér dan een eeuw ambachtelijk wordt vervaardigd te Roeselare, werd 10 jaar geleden als eerste
Elixir van het land vereerd met het label Streekproduct.be. Geniet als
digestief of verras met vers limoensap, Fever Tree Ginger Ale, ijs, limoen
en munt.

Per fles EUR 15,50

PER 6 FLESSEN EUR 93,00

