
IK HAAL AF BIJ: 

Neem contact op met de vestiging/persoon waar je gaat afhalen.

Factuur gewenst?  ja nee

       Prijs     x  aantal        = bedrag

ref 1 Pinot Gris Select. Sommelier Alsace QAF (karton 6 fl.) 

€ 60,00 x ................ = € ...................

ref 2 Mâcon-Chardonnay wit (karton 6 fl.) 

€ 62,00 x ................ = € ...................

ref 3 Château de Brossay rosé (karton 6 fl.) 

€ 48,00  x ................ = € ...................

ref 4 Château Treytins (houten kist 3 fl.) 

€ 48,00  x ................ = € ...................

ref 5 Château La Croix de Guillot (karton 6 fl.) 

€ 55,00 x ................ = € ...................

ref 6 TaraPaca Chili wit (karton 6 fl.) 

€ 52,00  x ................ = € ...................

ref 7 Vino Nobile di Montepulciano (karton 6 fl.) 

€ 69,00  x ................ = € ...................

ref 8 Porto Niepoort Tawny (per fles) 

€ 13,00 x ................ = € ...................

ref 9 mengpakket (karton 6 fl.) 

€ 62,00  x ................ = € ..................

Heb je vragen over het oogstjaar van de wijn? Neem contact op met 
ons via info@de-okkernoot.be of 02 360 11 67.

Wijnactie 2022 – 2023

t.v.v. De Okkernoot 
organisatie voor mensen met een beperking

Beste sympathisant van De Okkernoot

Je ontvangt deze folder bij het korter worden  

van de dagen. De mist blijft in de dalen hangen 

en mensen zoeken bij elkaar gezelligheid. Een 

goed glas wijn kan dan sfeer brengen! En echt 

hartverwarmend wordt dat wanneer het wijn van 

De Okkernoot is. Ieder glas draagt rechtstreeks bij 

aan onze werking! 

Je kan het hele jaar door onze wijn bestellen, 

meer informatie vind je in deze folder. 

Bedankt voor jouw steun.

Gezondheid!

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

1. BESTELLEN:

• vul de bestelbon uit deze folder in en bezorg hem 
aan De Okkernoot via mail of per post

• plaats je bestelling op onze webwinkel via  
www.de-okkernoot.be/winkel

2. BETALEN:

• via overschrijving op ons rekeningnummer  
BE53 0682 2552 7653 met vermelding  
‘Wijnactie + ref. nr(s) + aantal’

• cash bij afhaling
• online als je de bestelling doet via onze  

webwinkel

3. AFHALEN:

in De Okkernoot Vollezele, Halle,  
Denderwindeke of Herne na afspraak of op  
onderstaande adressen na afspraak: 

• Jan Houthuys en Pat Hamelrijck 
1500 Halle (vlakbij Beert)  
0497 16 48 07 

• Freddy Van Herreweghe en Jeannine Février 
1500 Halle (centrum)  
Bellen na 18u op 02 361 10 70 

• Jos Houthuys  
1653 Dworp (vlakbij de kerk) 
Bellen tussen 9u en 10u op 02 356 67 08

BESTELBON

Naam:.................................................................................................

Adres: .................................................................................................

...............................................................................................................

Telnr.: .................................................................................................

Datum: ..............................................................................................

De Okkernoot Vollezele (hoofdzetel) 
Repingestraat 12
1570 Vollezele
054 56 74 53

De Okkernoot Halle
Cypriaan Verhavertstraat 174
1500 Halle
02 360 11 67

De Okkernoot Denderwindeke
Proosdij 16
9400 Denderwindeke
054 31 70 20

De Okkernoot Herne
Stationsstraat 115
1540 Herne

CONTACT
www.de-okkernoot.be
info@de-okkernoot.be

= € ...................TOTAALBEDRAG

OOK ZEER WELKOM OP:
• ons Pannenkoek- en wafelfestijn op 12 februari 2023  

in Vollezele
• ons Hoeverestaurant op 26 en 27 augustus 2023  

in Vollezele 

De Okkernoot Vollezele

De Okkernoot Halle

De Okkernoot Denderwindeke

De Okkernoot Herne

Jan en Pat

Freddy en Jeannine

Jos



1. PINOT GRIS  SELECT. SOMMELIER ALSACE QAF

Lekkere fruitige wijn met nadruk op wit fruit 
(appel, citrus) en ook wat bloemetjes in de neus. 
In de mond heeft de wijn een levendige aanzet, 
met weer nadruk op wit fruit. Het is een droge 
maar lekkere frisse wijn die ideaal is bij koude 
voorgerechten (zoals wildpatés) en bij buffetten 
(koud en warm).

4. CHÂTEAU TREYTINS

Deze hoogwaardige bordeaux rijfde al  
verschillende prestigieuze prijzen binnen.  
De aroma’s van deze intens kersenrode bordeaux 
zijn dan ook bijzonder uitnodigend : zwart fruit, 
gebrande koffie, bosbessen, zwarte krieken en 
vanille. Er zit veel jong fruit in de aanzet  
(krieken, volrijp zwart fruit) en er heerst een 
mooi evenwicht tussen fruit en kracht. Kan  
al jong gedronken worden bij rood vlees,  
gebraad en kaasschotels.

7. VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

 
Een eeuwenoude Toscaanse wijn afkomstig  
uit de wijnheuvels rond Montepulciano.  
Deze edele wijn wordt gemaakt van vooral  
sangiovese aangevuld met canaiolo nero. Hij 
heeft 24 maanden gerijpt in eiken vaten, wat 
hem een volle, krachtige en kruidige smaak 
geeft. Past goed bij gegrild vlees, pasta- 
gerechten en kaasschotels. Bewaart 5 à 6 jaar.

2. MÂCON-CHARDONNAY

Droge en fruitige witte Bourgogne met een 
heerlijke bloemetjesneus en een volle en ronde 
smaak. Koel serveren bij vis en wit vlees.

5. CHÂTEAU LA CROIX DE GUILLOT

Mooie rode bordeaux, Premières Côtes de Blaye, 
zeer gewaardeerd bij de kenners. De rijping op 
eikenhouten vaten geeft hem een fijn karakter. 
Fruitige neus, rijpe smaak en lange afdronk.  
Bewaart 2 tot 4 jaar.

8. PORTO NIEPOORT TAWNY

De Tawny van het bekende porthuis Niepoort 
wordt zeer gewaardeerd door de Okkernoot- 
vrienden. Niepoort is gevestigd langs de 
Douro-rivier in het centrum van de stad  
Oporto. Het huis beheert een aantal quintas 
(domeinen) die tot de beste van de streek  
behoren. De bijzondere fijne porto’s van  
Niepoort worden gedronken door kenners  
en vormen een aangename ontdekking voor 
de liefhebbers.

3. CHÂTEAU DE BROSSAY

Een halfdroge en fruitige rosé uit de Loirestreek, 
met fruitige aroma’s en milde smaak.
Jong en gekoeld drinken.

6. TARAPACA

Frisse en fruitige witte wijn afkomstig uit de 
Maipo Vallei, zowat de bakermat van de  
Chileense wijn. Op basis van sauvignon druiven 
is deze licht zilvergele wijn verrukkend fruitig:  
geuren van citroen, appelbloesem en kruis- 
bessen springen uit het glas. Opvallend ronde en 
volle smaak met een aangename fraicheur.  
Heerlijk als aperitief, ook waardevol bij vis en 
koude voorgerechten. Koel drinken.

9. MENGPAKKET

  1 fles Alsace Tokay Pinot Gris 
  1 fles Château de Brossay
  1 fles Ch. La Croix de Guillot 
  1 fles Mâcon Chardonnay
  1 fles TaraPaca Chili
  1 fles Vino Nobile di 
     Montepulciano

Vin d’Alsace
Appellation Alsace Contrôlée 
karton van 6 flessen

Appellation Lalande de Pomerol Contrôlée 
houten kistje van 3 flessen

Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
karton van 6 flessen

Appellation Mâcon-Chardonnay Contrôlée 
karton van 6 flessen App. Premières Côtes de Blaye Contrôlée  

Mis en bouteille au château
karton van 6 flessen

Afzonderlijk in kartonnen etui verpakt

Rosé demi-sec, 
Appellation Contrôlée Cabernet d’Anjou 
karton van 6 flessen 

Sauvignon Blanc Maipo Vallei Chili 
karton van 6 flessen karton 6 flessen

Prijs bij 3 flessen: €48,00
Prijs bij 6 flessen: €69,00

Prijs bij 6 flessen: €62,00
Prijs bij 6 flessen: €55,00

Prijs per fles: €13,00

Prijs bij 6 flessen: €48,00 Prijs bij 6 flessen: €52,00 Prijs bij 6 flessen: €62,00

Prijs bij 6 flessen: €60,00


