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Beste vrienden van BBC WILD CATS Gavere, 
 
In samenwerking met een gebrevetteerd hofleverancier/wijnhandelaar van ons koningshuis, hebben we een bijzondere selectie 
gemaakt van bubbels, rode, witte en rosé wijnen. We doen dit allemaal ten voordele van onze favoriete basketbalclub.  
 
Hierna de lijst met wijnen. Er is voor elk wat wils.  
 
Op jullie gezondheid ! 

 
 

BUBBELS 
 
 

1. Cava ‘Creador’ 
DO Cava, Spanje 
Druifsoort: macabeo, xarello, parellada  
Bleke kleur met een fijne, aanhoudende mousse. Aroma's die het contact met de gisten oproepen en 
vervolgens evolueren naar een fruitige ondertoon die doet denken aan de gebruikte druivensoorten. 
Aangename smaak, met een licht zoete toets. Het is een harmonieuze, verfrissende, elegante en verleidelijke 
wijn met karakter. 
 

 
2. Prosecco ‘Il Creatore’ 
DOCG Prosecco Superiore, Italië  
Druifsoort: glera 
Fijne en elegante aanhoudende bubbels. Lichtgele kleur met groene schijn. Delicate aroma’s van appel en 
perzik. Fris en fruitig met een aangename zuurgraad. Uitstekend als aperitief, maar kan bij alle gerechten 
gedronken worden. 

 
 

WITTE WIJN 
 
 

3. Domaine Guillaman Sauvignon blanc 2021 
IGP Côtes-de-Gascogne, Frankrijk 
Druifsoort: sauvignon blanc 
De kleur is schitterend, helder bleekgeel. Mooi ronde en volle smaak, goede aciditeit met een vleugje acacia 
en citrus. Deze wijn is geschikt bij alle gelegenheden, bijvoorbeeld als aperitief of met zeevis of schaaldieren. 

 
 

4. Chablis Domaine Séguinot-Bordet 2020 
AC Chablis, Frankrijk 
Druifsoort: chardonnay 
Zeer mooie lichtgele kleur met groene reflecties. Frisse neus van bloemen en rijpe vruchten zoals abrikoos en 
perzik. In de mond merken we een perfect evenwicht tussen rijpheid en levendigheid. Aroma's van bloemen 
en fruit worden versterkt door een zachte koekjesgeur. Bij de afdronk is een minerale toets duidelijk aanwezig. 

 
 
 
ROSE WIJN 



 
 
5. Domaine Guillaman rosé 2021 
IGP Côtes-de-Gascogne, Frankrijk  
Druifsoort: merlot, cabernet-sauvignon 
Roséwijn met een mooie lichtroze kleur. De neus levert krachtige aroma's van aardbei en citrusvruchten. De 
aanzet is fris en wordt in de mond vastgehouden, omhuld fijne en delicate fruitaroma's, in perfecte harmonie 
met de neus. 

 

 

6. Arrogant Frog ‘Padel’ rosé 2021 
IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Druifsoort: grenache, cinsault, syrah 
Lichte zalmroze kleur. Complexe neus met florale aroma's die overgaan in zachte tonen van rood fruit. De 
smaak is rijk en zacht, goed in balans. Fruitig karakter met een grote lengte.  

 
 
RODE WIJN  
 
 

7. Paul Mas Merlot 2021  
IGP Pays d’Oc, Frankrijk 
Druifsoort: merlot 
Donkerrode kleur met een paarse gloed. Neus: Een complex van braambes- en pruimenaroma's, die 
evolueren naar toetsen van cassis en cacao. Mond: Overvloedig en soepel met fluwelige tannines en een 
lange afdronk. 
 
 
 
8. Château Tayet 2018 – Eigendom familie DE SCHEPPER uit Gent.  
AC Bordeaux Supérieur, Frankrijk 
Druifsoort: merlot, cabernet-sauvignon 
Deze wijn heeft een mooie, diep robijnrode kleur en een aangename zuivere neus van rood fruit. In de mond 
onthult hij een verrassend grote concentratie en lengte voor een Bordeaux Supérieur. 
 
 
 
9. Terra Noble Carmenère Reserva Especial 2020 
Valle del Maule, Chili  
Druifsoort: carmenère  
Deze krachtige wijn heeft een zeer dieprode kleur met paarse schijn en ontwikkelt harmonische en complexe 
aroma’s van vijg, rijp rood en zwart fruit en een toets van chocolade. Hij heeft een flinke structuur met veel 
fruit en een vleugje koffie en zachte en rijpe tannine. 
 
 
 
10. Weingut Leth St-Laurent Réserve 2020 
Wagram, Oostenrijk 
Druifsoort: St-Laurent 
Aroma's van zoetzure kers met zachte geroosterde toetsen. Tegen een achtergrond van zacht smakende 
vruchten en donkere bessen; sporen van zoetheid, een vleugje damastpruim, elegante tannines, jeugdige 
balans van vruchten, rijpheid en fijne eik. Kan 5 à 6 jaar rijpen op de fles, maar kan ook onmiddellijk worden 
gedronken. 
 

 


