
In deze vreemde tijd is communicatie van groot belang. We hopen dat Corona 
gestopt wordt door de gestelde maatregelen. 
 

Een lekker glas wijn kan zeker helpen in deze geïsoleerde tijden. Er zijn een aantal 
nieuwe producten op de website toegevoegd. 
Voor de mensen die hun bestelling zelf komen afhalen wordt er nu steeds een 

korting van 2% gegeven. Graag na afspraak. 
Het magazijn en proefkelder zijn bijna afgewerkt. We weten nog niet wanneer maar 
een eerste opendeurdag komt eraan. 

 
Nieuwe producten in de webshop: 

• Champagne Lenique Brut 
Een mooie fijne Champagne met alle typische kenmerken. Verkrijgbaar in de 

diverse flesformaten 

• Gamma Louis Eschenauer:  
o Witte Chardonnay 

Een vlot drinkende typische fruitige Chardonnay. Ideaal voor recepties, 
horeca en feestjes 

o Rosé Cinsault 

Een mooie rond rosé om de lente mee te beginnen! 
o Rode Merlot 

Een sappige soepele rode wijn, kortom hoe een jonge Merlot hoort te 
zijn. 

• Chateau Tayet prestige 2017 

Een pareltje uit Bordeaux gelegen net naast Margaux. Ligt dit domain in 
Margeaux betaalt u het dubbele voor deze prestige wijn! Verkrijgbaar in 
verschillende formaten en jaartallen. 

• Leth Pinot Noir reserve 

Een prachtige fluweel zachte Pinot Noir uit Oostenrijk. Blij dat ik deze wijn 
eindelijk kan aanbieden. Leren kennen door een klant en ondertussen in onze 
privé wijnkelder een vaste waarde. 

• Château Cap d'or Saint-Georges-Saint-Emilion: 

Wordt geleverd in kisten van 12 flessen. Voorlopig enkel beschikbaar in kleine 
oplage. Een verfijnde Bordeau nog te bewaren tot 2030. 
  

• Château Yon Figeac - Saint-Emilion Grand Cru Classé: 

Een grand Cru Classé met faam. Enkel te koop per 6 flessen en steeds op 
bestelling. Er is een beperkte stock aanwezig om te laten verouderen. 
Bewaarcapaciteit tot 2040-2045. 

Schitterende wijn met geuren van ceder, peperkoek, bosbessen en zelfs 
viooltjes. Open deze jong minstens 4u vooraleer te drinken. 

Er komen later nog enkele nieuwe wijnen bij maar er verdwijnen ook enkele wijnen.  

Bij Uw Sommelier worden alle jaargangen geproefd en hierbij kiezen we welke 

wijnen verkocht zullen worden. Wijn is een levend product waardoor iedere jaargang 

anders is. 

 

Als laatste zet ik ook even een samenwerking met de producent van Winybar in de 

kijker.Dit is een systeem om bag-in-box wijnen op een mooie manier te serveren. Er 

zit hierbij enkele koelelementen om je witte wijn fris te houden. 

Zeer praktisch in de zomer. Bag-in-box wijnen zijn langer houdbaar door het 

ontbreken van zuurstof. Verkrijgbaar in rood en wit. 

 

Hou de moed erin en bestel een lekkere wijn bij Uw Sommelier! 

 

Luc Vervaecke 

https://uwsommelier.be/bubbels/champagne-michel-lenique-brut
https://uwsommelier.be/Witte-wijn/louis-eschenauer-chardonnay
https://uwsommelier.be/Rose-wijn/louis-eschenauer-cinsault-rose
https://uwsommelier.be/Rode-wijn/louis-eschenauer-merlot
https://uwsommelier.be/Rode-wijn/chateau-tayet-prestige-2017
https://uwsommelier.be/Rode-wijn/leth-pinot-noir-2016
https://uwsommelier.be/Rode-wijn/chateau-cap-d-or-2016-saint-georges-saint-emilion
https://uwsommelier.be/Rode-wijn/chateau-yon-figeac-2015-st-emilion-grand-cru-classe
https://uwsommelier.be/Geschenken/wijnbar-wit

