
Onze jaarlijkse wijnverkoop gaat weer van start! 
Traditiegetrouw verkopen wij elk jaar kwalitatieve wijn als eindejaarsactie. Met de opbrengst ondersteunen wij
een onderdeel binnen onze werking. Oenoloog Hans Van Nyen (wijnbouwtechnisch ingenieur) selecteerde
samen met een panel de wijnen aan de hand van verschillende proefsessies. Dit panel bestaat uit kenners en
uit niet-kenners (werknemers en sympathisanten van Clara Fey). Zo komen we uiteindelijk op de
geselecteerde wijnen voor onze eindejaarsactie. De wijnen representeren de smaak van Clara Fey!

Jij kan de smaak van Clara Fey ontdekken door ons ruim aanbod aan wijnen te bekijken. Door onze
eindejaarsactie te steunen, sponsor je bovendien onze woongroep Violet (cliënten 7-21 jaar) en Azuur
(cliënten 17-21 jaar). Kinderen en jongeren van deze woongroepen zijn afgelopen jaar verhuisd naar de
nieuwbouw op Campus Kristus Koning. Met de opbrengst van deze actie plannen we om speelmateriaal te
kopen en de verschillende ruimtes verder in te richten en aan te kleden. Zo kunnen we een aangename,
aangepaste en gezellige omgeving creëren voor onze cliënten. We willen extra inzetten op een vrije
tijdsaanbod zodat onze kinderen en jongeren ook buitenshuis kunnen genieten van activiteiten. 

Onze selectie en beschrijving van wijnen kan je terugvinden in bijlage. Je zal ongetwijfeld wijnen uit vorige
edities herkennen, maar ook kennismaken met een nieuwe selectie. Net als vorige jaren bieden we dit jaar een
Vermouth aan in wit en rood. We zoeken steeds naar een kwalitatieve selectie en door onze goede contacten
met leveranciers zorgen we ervoor dat we de prijzen voordelig houden. Zo kan je met een gerust gemoed je
bestelling plaatsen. We hopen dat jij deze eindejaarsactie mee wil ondersteunen en op deze manier een
bijdrage aan onze cliënten van Violet en Azuur kan geven!

Indien je vragen hebt, twijfel dan niet om ons te contacteren. Bezorg ons samen met je bestelling ook je
gegevens zodat we de wijnen efficiënt kunnen klaarzetten voor afhaling. Verdere bedenkingen, commentaren
of degustatie-impressies kan je steeds overmaken via onderstaande gegevens. 
Alvast bedankt voor je steun! 

Hoe bestellen?
https://clarafey.be/wijnverkoop
Met bestelbon via Magda Hoofmans: 
magda.hoofmans@clarafey.broedersvanliefde.be of communicatie@clarafey.broedersvanliefde.be
Tel: 03/217.03.17 of fax: 03/636.07.78
Je kan je bestelling afhalen op woensdag 8/12/2021 in paviljoen 5 van OC Clara Fey 
(Bethaniënlei 5, 2960 Brecht) via (zij)ingang ZUID 1 tussen 16.00 en 18.00 uur.  
Betaling ten laatste op 3/12/2021 via overschrijving via BE59 4022 5546 2126 van het Clarafonds. 
Mededeling: Wijnverkoop + naam
Verdere informatie: zie bestelbon. 

Directieteam                                           Team Violet en Azuur                                       Magda Hoofmans
OC Clara Fey                                                                                                                       Coördinatie

WIJNVERKOOP
OC CLARA FEY
KOOP WIJN & SPONSOR 
WOONGROEP AZUUR/VIOLET

O.C. Clara Fey is een ondersteuningscentrum dat gespecialiseerde zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met
een verstandelijke beperking en/of bijkomende ondersteuningsnoden. Daarnaast zorgen we ook voor ondersteuning van
het gezin en/of naaste betrokkenen. 
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1. Vino Tierra Castilla 'Estaciones' Verdejo - Spanje - 2020                                                                           € 6,62
Helder strogele wijn met aroma's van wit fruit zoals appel en peer, citrus en een florale afdronk. Gebalanceerd
met verfijnde zuren die voor veel frisheid zorgen. Perfect als aperitief, borrelhapjes, salades, lichte
voorgerechten, pasta en gerechten met vis of schaal- en schelpdieren. Een heerlijk toegankelijke wijn voor een
prima prijs.

2. Montgravet Chardonnay – Frankrijk - 2020                                                                                                € 7,35
Deze Chardonnay is gemaakt met druiven afkomstig uit de Languedoc. Bedoeling was een wijn samen te
stellen, toegankelijk, maar met de body en diepgang van een gastronomische wijn.Het resultaat: deze
Montgravet met een lichtboterige, rijke en elegante smaak. Fruitige wijn, licht tropische toets, mooi in balans.
Drinken bij gesausde visgerechten, schaal- en schelpdieren en gevogelte.

3. Paul Mas Vermentino, IGP Pays d'Oc – Frankrijk - 2020                                                                            € 8,05
Paul Mas staat al jaren voor kwaliteit. Deze Vermentino rijpte twee maanden op inox, wat hem tot een
heldergele wijn maakt, helder met gouden tinten. Delicaat in de neus, elegant en fris met toetsen van
clementine en kiwi. In de mond: fris, zacht, uitmuntende mineraliteit, aroma's van de neus zijn ook in de mond
terug te vinden (clementines).
Drink deze wijn bij carpaccio van Sint-Jakobsnoten, vinaigrette met citrusvruchten, of zeevruchtenslaatjes.

4. Blanc d’Enguera, Bodegas Enguera Spanje – 2020                                                                                      € 9,10
Strakke witte wijn uit de Enguera familie, samengesteld uit het lokale druivenras Verdil samen met Sauvignon
Blanc, Viognier en Chardonnay. Fijne citrusaroma's met ronde, rijpe maar subtiele afdronk. De druivenmost
werd gefermenteerd op barriques wat zorgt voor een mooie, intense en toch gebalanceerde wijn. Serveer deze
volumineuze droge witte wijn bij Paëlla, een mooi stukje vis met een botersausje rijkere salades of gevogelte!

5. Gruner Veltliner Klassik, Weingut Leth – Oostenrijk - 2020                                                                     € 10,70
Sinds 25 jaar doet de familie Leth aan ecologisch verantwoorde wijnbouw en dat merk je aan de hoogstaande
kwaliteitswijnen van dit huis. De Gruner Veltliner-druiven, leveren een wijn met een verfrissend en fruitig
karakter. Rijpe gele vruchten en pikante toets in de neus en in de mond een elegante opeenvolging van
aroma's van fris fruit, frisse zuren, edele toets van noten en een vleugje peper, een perfecte Veltliner in de
klassieke Oostenrijkse stijl.

6. Babich, Sauvignon Blanc, Marlborough - Nieuw Zeeland - 2021                                                             € 11,97
Na de oogst werden de druiven snel geplet en geperst in roestvrij stalen tanks waar het sap gistte bij constant
gehouden lage temperaturen om de intense variëteitsaroma's vast te houden. Na uitgebreid proeven door de
wijnmakers, werd de wijn afgewerkt en gebotteld. 
Fel uitkomende kruidenaroma's, venkel, zwarte bes & citroen. Inzet van vruchtensalade op een basis van
appel. Kruidige afdronk met mineraal en citrusvruchten. Schreeuwt om zeevruchten.

WITTE WIJN
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We geven jou een uitgebreide beschrijving van onze wijnen. Heerlijk om te consumeren als dorstlesser of puur
om van te genieten. Maar ook om te combineren met bepaalde gerechten (foodpairing). Voor elk wat wils!  

WIJNBESCHRIJVING
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7. Vino Tierra Castilla 'Estaciones' tempranillo - Spanje - 2020                                                                     € 6,62
Deze Tempranillo – zowat de meest bekende druif uit Spanje – komt uit Castilla, de grootste IGP van Spanje.
Wijn met een intens rode kleur. Complex aroma, rijk aan vruchten met een basistoets van zoethout. Prettig in
de mond maar met een structuur van terugkerende vruchten boven een kruidige basistoets. Bessensmaak met
hints van kersen, violet, bosframbozen en verse kruiden. Geniet van deze wijn bij salades, wit en rood vlees,
pasta en kaas.

8. Mongravet – Merlot / Cabernet – Frankrijk  - 2019-2020                                                                           € 7,35
Evenwicht is de rode draad in deze zeer ronde en zachte blend van Merlot en Cabernet Sauvignon. Cabernet
geeft de kracht, de Merlot zorgt voor het zachte fruit. Aroma's van zoet, rood fruit en donkere bessen. Zeer
harmonieuze, volfruitige, zachte verleider. Lekker bij gevogelte of een stukje gebraden vlees. Een vlotte
doordrinker die perfect aan tafel past!

9.Saint - Chinian, Les Schistes de Paul, Clos la Rivière – Frankrijk - 2019                                                  € 8,41
Deze unieke blend op basis van grenache, syrah, mourvèdre en carignan, geeft een briljante paarsrode wijn
met violetachtige weerspiegeling. In de neus heel intens, met een overwicht van rood fruit met alcohol
(kersenzuurtje), kruidige en bloemige noten (koriander), finale op cacao. De smaak is evenwichtig, heel
zijdeachtig met een mooie levendigheid en afdronk, retronasale geurervaring van kruiden en cacao. Past
perfect bij: kalfsonderrib met groentjes, vleesgrillades, oosterse gerechten   

 10. Tr3 Pumi, Primitivo-Negroamaro-Malvasia, IGP Rosso Salento  – Italië – 2020                                  € 9,00
Deze wijn is een echte Gran Trio: donkerrode, paarsachtige wijn gemaakt van de druiven Primitivo, Malvasia
Nera en Negroamaro. Een volle en zachte wijn, met zes maanden houtlagering. Een geur van zwart fruit,
nuances van bramen en kersen aangevuld met chocolade en pruimen. In de smaak veel zachtheid van zwart
fruit, wat vanille, cacao en toffee. Rundsvlees, lamsvlees, grillades, BBQ, kazen...deze wijn begeleidt ze met
gemak.

11.Zensa - Primitivo IGT Puglia Organic – Italië – 2019                                                                               € 10,12
De Primitivo-druiven voor deze Zensa zijn afkomstig van gemiddeld 20 à 35 jaar oude wijnranken die
biologisch werden geteeld. Deze super-elegante Primitivo uit Puglia, de hiel van Italië, heeft een
donkerbruinrode kleur, een heerlijk boeket van kersen, gedroogde vruchten en geroosterde amandel. In de
mond is hij vol en heeft een zijdezachte textuur. De afdronk is heel verleidelijk door de nasmaak van zwarte
zoete vruchten en een lichte kruidigheid. Absolute verleider van de eerste tot de laatste slok. Drinken bij
(gegrild) rood vlees of kaas. 

12.Susumaniello "NINI', Ionis Vini – Italië – 2020                                                                                         € 12,31
Susumaniello is een autochtone blauwe druif uit Apulië/Puglia. Dit ras was enkele jaren geleden zo goed als
uitgestorven, maar werd van de verdwijning gered. Susumaniello zit zowat tussen de primitivo en negro amaro
in. We ontdekken een prachtige diep donker rode wijn met een uitbundige neus van rood fruit zoals
frambozen, aardbeien en accenten van zoethout. De aanzet is warm en vol met aroma’s van zwarte kers,
bosbessen, vanille en lichte getoaste tonen. De afdronk is heerlijk warm en zeer aanhoudend met prachtige
gebalanceerde tannines. Uitstekend te combineren met kalfsvlees, lamsvlees en schapen vlees. Tevens
heerlijk bij een mooi stukje gegrild rood vlees zoals een ossenhaas met peper saus. Mediterrane gerechten en
zachte kazen.

RODE WIJN
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Wie naar een alternatief zoekt voor aperitieven die men té alcoholisch vindt, kunnen we Vermouth aanbevelen.
Vermouth is een versterkte wijn, gearomatiseerd met planten en kruiden. Dit jaar als speciaal aanbod in onze
lijst behouden, zowel in wit als in rood, in flessen van 1 liter.

13.Vermouth Guerra reserva – wit                                                                                                                   € 16,00
Deze vermouth is een Spaanse versterkte wijn van Godello-druiven. De geselecteerde wijnen worden met meer
dan 40 extracten van kruiden, wortels, bloemen, specerijen en fruit verrijkt. De wijn rijpt in eiken vaten
gedurende 8 tot 18 maanden zodat hij het gewenste karakteristieke boeket krijgt voor hij op flessen getrokken
wordt. Dit levert een heldere waterwitte kleur met metaaltinten. Aroma's van fijn houtwerk met accenten van
rijpe en kruidige steenvruchten. Balsemachtige en kruidige noten met venkel, nootmuskaat, koffie, kaneel en
citrusvruchten. Fris, rond en levendig in de mond, pittig en evenwichtig met heerlijke druivenaroma's die doen
denken aan de wijngaard. Perfecte harmonie tussen frisheid, zoetheid en fijne bittere noten. Aanhoudende
afdronk met zuivere, intense en elegante retronasale aroma's. Gekoeld serveren, on the rocks, met een schijfje
sinaasappelschil.

14.Vermouth Guerra reserva – rood                                                                                                                 € 16,00 
Deze rode vermouth is een Spaanse versterkte wijn van Godello en Mencia-druiven, en wordt volgens
hetzelfde principe als de witte gemaakt en evenzeer met kruiden, wortels, bloemen, specerijen en fruit verrijkt.
In rood levert dat een diepe mahoniekleur met koperbruine tinten. Mooi helder en zuiver. Complexe
geroosterde en getoaste nuances door de rijping op eik met kruidige noten en fruitige aroma's. Een vleugje
venkel en rozemarijn samen met zwarte drop, vanille, kaneel en sinaasappelschil. Fris en zijdeachtig met een
dicht en vettig gevoel in de mond. Rond, medium tot vol, pittig en evenwichtig met een perfect evenwicht
tussen fris en zoet. Lange afdronk met kruidige en fijne bittere noten die perfect in elkaar overvloeien. Intense
en elegante retronasale aroma's. Verrassend aanhoudende smaak. Ook deze best gekoeld serveren, on the
rocks, met een schijfje sinaasappelschil.

SPECIAAL AANBOD

15.   Solatio - IGP Pays d'Oc – Frankrijk - 2020                                                                                                € 5,88
Rosé uit de Languedoc, op basis van Cinsault. Zachte frisfruitige rosé, met een mooie balans tussen fruit en
aciditeit. Fris fruit in de neus met fijne toetsen van rood fruit. In de mond lekker crispy met een fris mineralige
smaak en fruitige finale. Een terraswijn, erg goed als aperitief of bij salades met lichte kazen of de BBQ.

16.  Guillaman – Côtes de Gascogne - Frankrijk - 2020                                                                                  € 7,44
Te Gondrin, in het hart van de Gascogne, groeien in een vrij jonge wijngaard op klei-kalk hellingen de merlot en
cabernet-sauvignon waar deze Guillaman Rosé van gemaakt wordt. In de neus merken we aroma's van
aardbei. Deze rosé smaakt heel fruitig en fris en zal u ongetwijfeld verleiden door zijn zachtheid. Geniet er van
op een terras, bij schelpdieren en garnalen, koude visschotels, gebakken of gegrilde vis, oosterse keuken,
charcuterie, slaatjes, koude schotels. Kortom: een veelzijdige wijn!

ROSÉ WIJN
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17. Vista Alegre Fine White                                                                                                                               € 10,35
Deze frisse, fruitige witte portwijn is het product van de beste witte druiven van de Douro. Je vindt er alle
karakteristieken in van een goede portwijn: karakter, sterkte, 'body' en een vol fruitaroma van de oude eiken
vaten waarop deze porto rijpte. Minstens even belangrijk is de frisheid en 'lichtheid' van een excellente witte
wijn, die we terugvinden in deze porto. Net vanwege de frisheid en lichtheid zal deze porto, gekoeld
geserveerd ook als aperitief een aangename verrassing zijn, naast zijn capaciteit om noten, kazen en ook
ganzenlever te begeleiden. 

18. Vista Alegre Fine Tawny                                                                                                                              € 10,35
Deze jonge tawny rijpte niet minder dan 3 jaar op eiken vaten. Dat geeft deze porto de juiste maturiteit en
levert een port met de karakteristieke lichte bruinrode kleur van een tawny, zeer zacht en smaakvol. Wegens
zijn licht karakter is het de ideale partner bij gedroogd fruit, noten of kaas als dessert. Algemeen bekend als
digestief, geserveerd bij kamertemperatuur. Hij kan ook gewaardeerd worden als aperitief. Hiervoor wordt hij
echter best enkele uurtjes gekoeld.

PORTO

MOUSSERENDE WIJN

19. Cava Creador – Macabeo/Xarel-lo/Parellada - DO Cava – Spanje                                                           € 9,90
Deze Cava blijft top. Ook dit jaar kon het panel er weer niet omheen. Klassiek gemaakt van Macabeo (50%),
Xarel-lo (30%) en Parellada (20%), valt deze wijn direct op door z'n mooie mousse met heel veel fijne belletjes.
De rijping op fles gedurende 9 tot 12 maanden, zorgt voor een neus die het contact met de gist oproept en
vervolgens evolueert naar een fruitige ondertoon. In de mond: aangenaam, met een zachte smaak en licht
zoete toets. Het is een harmonieuze, verfrissende en verleidelijke wijn met karakter. Drink deze cava bij
verschillende gerechten, in het bijzonder bij vis, schaal- en schelpdieren, licht vlees, pasta, paella ... Bovendien
is dit het ideale aperitief voor al uw feestjes maar evenzeer de ideale verkwikking na een zware dag.
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