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INTRODUCTIE 
Beste speelsters, spelers, ouders en sympathisanten, 

Eerst en vooral willen we ieder van jullie een goede gezondheid toewensen, dat blijft het allerbelangrijkste!  

We vernieuwen de traditionele wijnverkoop! De uitdagingen die het corona-virus stellen, samen met de feedback 
die we van jullie hebben gekregen, zorgt ervoor dat we aan onze verkoopsacties hebben gesleuteld. De 
wijnverkoop hebben we omgedoopt tot de Winterverkoop met een breder gamma dan ooit. Daarnaast 
schrappen we ook de Paaseieren/wafelverkoop, wat betekent dat deze Winterverkoop voortaan de enige 
verkoopsactie zal zijn. 

Natuurlijk is deze Winterverkoop geen radicale breuk met het verleden en hebben we nog steeds een heel 
gamma aan wijnen en spirits die tijdens de eindejaarsfestiviteiten de sfeer zullen verzekeren. Naast lekkere Franse 
wijnen hebben we ook zeer goede Spaanse en Italiaanse wijnen in het aanbod. Bovendien hebben we gezorgd 
voor wat bubbels met keuze uit een prosecco, cava en champagne. Als digestief bieden we naast de limoncello 
ook een lekkere gin uit België aan. Ook ons eigen Lizards-bier is terug, met de Bronzen Lizard als derde broertje 
in de rij. Tenslotte is ook nieuw dit jaar: een schitterende Ruby portwijn! 

Ben je te jong, te sportief of te snoeperig voor wijn? Geen nood! We voegden heel wat producten toe zodat 
iedereen er zijn gading in kan vinden. Naast de wijnen is er de mogelijkheid om lekkers te kopen voor de 
Sinterklaasperiode zoals marsepein, Lotus-koekjes, snoep, maar ook gezond appelsap of appel-perensap recht 
van de boer. Ook de populaire olijfolie is terug, aangevuld met balsamicoazijn. En je kan ook voor de eerste keer 
Lizards mondmaskers en sokken bestellen! Dit jaar bieden we dus producten in vijf verschillende categorieën 
aan, met in elke categorie nieuwe producten. Hoog tijd dus om ze allemaal te ontdekken! 

Dit aanbod moet het mogelijk maken dat iedereen die de club wil steunen zijn gading vindt. Met elke aankoop 
steun je de Lizards, en wij zijn je daar megadankbaar voor. Alle producten zijn door ons voorgeproefd en hebben 
naar onze mening een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Omdat smaken en voorkeuren verschillen, hebben we 
bij elk product een omschrijving gegeven van de karakteristieken zodat je kan beoordelen of dat beantwoordt 
aan jouw smaakprofiel. De witte en rode wijnen zijn ingedeeld in enerzijds wijnen voor elke dag (dit zijn wijnen 
aan een eerder lagere prijs voor een breed publiek) en anderzijds wijnen voor de kenners. Deze laatste 
wijnen zijn in dit boekje met het -symbool  aangegeven. Ook dit jaar hebben we met Dulst voor de Lizards-
wijnactie een selectie van wijnen gemaakt waarvan zowat de helft “Lizards exclusief” is, je kan die wijnen alleen 
via ons kopen. 

Hartelijk dank voor je steun! 
Alle info over het bestellen kan u terugvinden op de voorlaatste pagina van dit boekje  
of via onze website: www.lizards.be/winterverkoop 

     
KLASSEWIJN LIZARDS-BIER FIJNE 

PRODUCTEN 
SAP, SNOEP 
& KOEKJES COOLE KLEDIJ 
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RODE WIJNEN VOOR ELKE DAG 

 

 

Château Fontarèche – Merlot - IGP Pays d'Oc 

(Frankrijk) 2019 

Domein Château Fontarèche dateert van de veertiende eeuw en is daarmee één van de 

oudste domeinen uit de Languedoc. Het domein ligt in het departement Aude, 

geheel ten noorden van Lezignac-Corbières, en behoorde vroeger toe aan de 

aartsbisschoppen van Narbonne. De familie De Lamy is al negen generaties lang 

eigenaar van dit château. Het domein telt 150 hectare wijngaarden, waarop zowel 

Corbières AOC als enkele landwijnen worden geproduceerd. Deze jonge 

wijnbouwers streven naar een hoge kwaliteit zonder hun authenticiteit te verliezen. 

Smaak Paarse kleur. Krachtige, aangename neus met aroma's van pruimen, wat 

geroosterde tinten en een frisse afdronk. 

95% Merlot | 5% Cabernet Sauvignon 

Te serveren bij Vlees – rood | Charcuterie | Zalm – gerookt |Sushi |Koude schotels 

Serveertemperatuur 17 – 18°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 8,25€ 
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Domaine Terres Noires – IGP Pays d'Oc – Cabernet Sauvignon 

(Frankrijk) 2019 

NIEUW 

Domein Dit familieproject is mogelijk geworden dankzij de droom van de familie Pardo 

Tolosa om hun eigen wijnen exclusief voor deze regio te produceren met 50 

hectare wijnstokken van meer dan 20 jaar oud. 

Smaak Levendige robijnrode kleur. In de neus ruikt men aroma's van zwart fruit 

(bramen, zwarte kers, 

cassis). Deze wijn is mooi evenwichtig en heeft een aangename afdronk. 

100% Cabernet Sauvignon 

Te serveren bij Vlees – rood | Stoofpotje | Lamsvlees - gebraden | Barbecue 

Serveertemperatuur 16-18°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 9,50€ 

  

2 



Rode wijnen voor elke dag 

 

7 

 

 

Baldovino Rosso Terre Siciliane IGT – Nero D'Avola 

(Italië) 2018 

 

Domein Opgericht in 1887, met al vijf generaties lang een constante doelstelling: kwaliteit. 

Het bedrijf is gevestigd in Milazzo in het Noord-oostelijke deel van Sicilië, aan de 

Tyrreense kust van de provincie Messina, tegenover de Eolische eilanden. Het 

bijzondere grondgebied verandert abrupt van kustvlakte in hoge heuvels. Sinds 

1999 is de wijnkelder volledig gemoderniseerd met de meest geavanceerde 

technologieën. Elke wijn is het resultaat van historisch onderzoek en van tradities, 

gecombineerd met technologische oplossingen. 

Smaak Deze wijn heeft een robijnrode kleur. In de neus ontwaren we aroma's van rode 

vruchten, zoals aardbeien en kersen, alsook wat kruidigheid en zwarte peper. 

100% Nero d'Avola 

Te serveren bij Pasta (verse) – tomatensaus | Vis - gegrild | Kaas | Pizza 

Serveertemperatuur 16°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 10€ 
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Domaine de Lucéna - Cuvée Criollo - Côtes du Rhône  

(Frankrijk) 2016 

 

Domein De bodems bestaan uit klei-kalksteen en ronde kiezelstenen. Het is in dit terroir dat 

de druivenrassen zich mooi uiten: Grenache noir, Syrah, Vieux Carignan, 

Mourvèdre, Cinsault (roséwijn), Grenache blanc en Clairette (witte wijn). 

Smaak De kleur is robijnrood met violette tinten. Krachtige neus van specerijen en fruit. 

Ronde mond, mooie structuur met tannines met een korrelige aanzet (nog jong). 

Finale met een peperige toon. 

50% Grenache | 40% Syrah | 10% Carignan  

Te serveren bij Vlees - gegrild | Charcuterie | Barbecue | Wild – lichte wildgerechten 

Serveertemperatuur 17-18°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 11€ 
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Château Haute-Tuilerie - Blaye Côtes de Bordeaux (Frankrijk) 

2015 

 

Domein Dit domein is een van de oudste in Bordeaux. Sinds 1876 zijn vijf generaties 
vakmensen elkaar opgevolgd. Met passie en expertise werken ze met het 
grootste respect voor traditie. 

Smaak Mooie, robijnrode kleur met aroma's zoals framboos, kers, vochtige aarde. De 
smaak biedt een matige intensiteit en structuur met zachte tannines, 
evenwichtige zuurtegraad en smaken van rood fruit. 

60% Merlot | 40% Cabernet Sauvignon 

Te serveren bij Vlees – rood of gegrild | Barbecue | Wild | Kaasschotel 

Serveertemperatuur 17-18°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 12,0€ 

5 
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Nekeas – La Fuente – Crianza Navarra DO 

Tempranillo – Cabernet   

(Spanje) 2016 

Domein Bodegas Nekeas ligt in de navarra streek. In Añorbe, een kleine dorpje in de 
Valdizarbe Vallei, een gebied met een lange wijntraditie, even ten zuiden van 
Pamplona, aan de pelgrimroute naar Santiago de Compostela. De bodega is 
genoemd naar de heuvel Nekeas waarop de wijngaarden en wijnkelders zich 
bevinden. 

In 1990 besloten acht plaatselijke families de wijntraditie weer op te nemen. Zij 
begonnen aan hun plan met 230 ha wijngaarden en zij bouwden een nieuw 
verwerkingsbedrijf om kwaliteitswijnen te kunnen maken. Vanaf het begin is 
alles rigoureus aangepakt. Veel wijngaarden werden gerooid en nieuwe 
druivensoorten aangeplant. Er is veel geïnvesteerd om de kwaliteit van de 
wijnen te garanderen. 

De ondergrond van de wijngaarden is een zware, roodachtige klei waarop een 
opbrengst van 35 hl/ha bereikt wordt. Op de top van de heuvel is een prachtige, 
modern ingericht wijnbedrijf gebouwd in de stijl van de omgeving. Oude 
gebruiken gaan samen met de moderne wijnverwerkingstechnieken. Ieder jaar 
weer worden nieuwe eiken vaten van het beste Allier eikenhout gekocht. 

Smaak Deze wijn is zeer intens, fruitig en perfect in balans. Het is een toegankelijke 
complexe wijn, wat wil zeggen dat verschillende aroma's terug te vinden zijn. 
Een mondgevoel dat levendig is door de aanwezige zuurtjes. 

60% Cabernet Sauvignon | 40% Tempranillo 

Te serveren bij Paella | Tapas | Vlees – rood | Vlees – gemarineerd | Stoofschotels – wild  

Serveertemperatuur 18°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 13€ 
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RODE WIJNEN VOOR KENNERS 

 

 

Castorani - Lupaia - Montepulciano d'Abruzzo DOC (Italïe) 

2016 

Domein Het domein, sinds 1999 in handen van F1-piloot Jarno Trulli, is gelegen in de 

Abruzzen vlakbij de stad Alanno, en heeft 35 ha wijngaarden, die voornamelijk 

met Montepulciano en Trebbiano zijn beplant. De gemiddelde leeftijd van de 

wijngaard is 30 jaar. Alles gebeurt volgens organische principes. 

Smaak Robijnrode, intense kleur met violet-tinten. 

Erg intens aroma van rode vruchten (kersen, zure kersen, pruimen, bessen) en 

kruidig hout. In de mond een volle smaak met elegante tannines. In de afdronk 

aroma's van rijp fruit met een relatief lange finale. 

100% Montepulciano 

Te serveren bij Pizza | Charcuterie | Pasta | Kaas - hard | Tajine | Bistecca alla Florentina | 

Barbecue 

Serveertemperatuur 16°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 15€ 
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Torrederos - Crianza - Ribera del Duero DO 

(Spanje) 2015 

Domein Vier wijnbouwfamilies sloegen in 1998 de handen in elkaar om samen een nieuw 

avontuur aan te gaan: in het dorp Fuentelisendo in een van Spanje's 

topwijngebieden, de Ribera del Duero, werd Bodega Torrederos, opgericht. Doel 

was en is eigen wijnen van de hoogste kwaliteit te produceren. 

Daarbij wordt zoveel in de wijngaard als in de kelder aan ieder detail aandacht 

besteed. Bodegas Torrederos bezit 100 ha. eigen wijngaarden, gelegen op een 

hoogte van 850-900 meter.  

De wijngaarden zijn omgeven door het traditionele Spaanse platteland, waar 

kruiden als kamille, rozemarijn en lavendel groeien onder pijnbomen en 

vijgenbomen. 

Smaak Complexe, evenwichtige wijn met een kersrode kleur en een violette toets. In de 
neus fruitig met tonen van balsamico en karamel. Kruidig en levendig. In de 
mond een ronde zuiderse aanzet, soepel en complex met indrukken van overrijp 
fruit. Rijpe tannines met een goede afdronk. 

100 % Tempranillo 

Te serveren bij Lamsbout | Lamsvlees | Stoofpotje | Ham 

Serveertemperatuur 16-17°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 16,5€ 
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Az. Monte del Frá - Ripasso - Valpolicella Classico Superiore 

Ripasso DOC  

(Italïe) 2017 

Domein Het domein van Monte del Frá is gelegen in het hart van de Custoza streek, ten 
oosten van het Gardameer en 15 km van het centrum van Verona. Het werd 
opgericht in 1958 door de gebroeders Eligio en Claudio Bonomo. Vandaag bestrijkt 
het domein ongeveer 100 hectare. Alle wijngaarden zijn volledig uitgerust met een 
druppel-irrigatiesysteem zodat de wijnstokken elk seizoen de nodige voeding 
krijgen. Dit vormt een perfecte basis voor de Monte del Frá wijnen. 

Dankzij de toewijding van de familie Bonomo en de aandacht die ze besteedt aan 
elke stap van het productieproces werden de wijnen zeer populair, zowel in Italië 
als in de rest van Europa. Op de internationale markt zijn hun wijnen uitgekozen als 
de meest representatieve voor de Veronastreek. 

Dit is al 60 jaar een sterk punt van het domein. 

Smaak De wijn heeft een robijnrode tot donkerrode kleur met oranje tinten. De neus is 
heel mooi met aroma’s van kersen en pruimen confituur, kruidig met een licht 
aroma van peper en kaneel. Het is een sterke, complexe wijn, mooi gebalanceerd 
met lichte tannines en sappig om te drinken. 

Ripasso wordt verkregen door deze wijn over de schillen van de amarone te laten 
herpasseren. Hierdoor krijgt hij ook het 'zoeterig' tintje. 

80% Corvina | 20% Rondinella 

Te serveren bij Vlees – gegrild |  | Kaas - hard | Stoofvlees | Wild – hertegebraad met wildsaus 

Pasta (verse) - met veel saus 

Serveertemperatuur 17 – 18°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 18€ 
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Baron d'Estours - C.B. - St. Estèphe  

(Frankrijk) 2016 

Domein Dit complex van 14 hectare ligt in Saint-Estèphe op een plaats genaamd Laujac, 

ten zuiden van de Pez-sector. Bijna geheel verwoest tijdens de tweede oorlog, 

werd het pand gereconstrueerd bij de komst van Jean-Louis Laffort in 1992. Het 

combineert de oude toren van het kasteel Pineau Saint-Estèphe en een deel van 

het kasteel Saint-Estèphe. Deze laatste behoorde tot de achttiende eeuw aan 

de heer van Pez en de familie Calon. De wijn werd een ‘Bourgeois’ in 1852. 

Nadien vergeten, werd hij voor het eerst heropgepikt in het begin van de eeuw 

onder impuls van de heer Pineau en won de eerste prijs op de tentoonstelling in 

Luik in 1905. Sinds 1992 is de wedergeboorte compleet. 

Smaak Kleur: donker, granaatrood, licht evoluerend. Diepe tint. 

Neus: Open, volle smaak, met kaneeltonen. Houtachtig fijn en delicaat.  

Smaak: zachte aanzet, ronde mond, goed gestructureerde body.  

Finale: nog steeds stevig die een zekere typiciteit onthult. Noten van rood fruit 
en fijn beboste kruiden. 

50% Merlot | 42% Cabernet Sauvignon | 8% Petit Verdot 

Te serveren bij Vlees – rood | Rundvlees | Eendenborst – koud | Entrecote | Wild 

Serveertemperatuur 17 – 18°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 19€ 
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Alle hier aangeboden wijnen werden zorgvuldig geselecteerd door Dulst – Wijn met advies.  Dulst – 

Wijn met advies is één van de partners van het Lizards Lubbeek-Leuven. 
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WITTE WIJNEN 



Witte wijnen voor elke dag 

 

WITTE WIJNEN VOOR ELKE DAG 

 

 

Domaine de Pellehaut - Harmonie - IGP Côtes de Gascogne  

(Frankrijk) 2018 

Domein Het domein Pellehaut telt 550 hectare en wordt beheerd door de broers 

Mathieu en Martin Béraut die hiermee een 300-jaar oude familietraditie verder 

zetten in Montréal-du-Gers, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk. Er is 180 

hectare beplant met wijnstokken van gemiddeld 27 jaar oud. Deze zijn gelegen 

op drie heuvelruggen met een klei- en kalkrijke ondergrond voor Chardonnay en 

de blauwe druivensoorten. Een gedeelte van de wijngaarden hebben een 

ondergrond van klei en zand die de eerder finessevolle en aromatische witte 

druiven kunnen afleveren, vb. Ugni Blanc en Sauvignon Blanc. 

Smaak Deze witte wijn heeft een heldere en briljante kleur, en bezit een explosieve, 

krachtige neus met pure aroma’s van citrusvruchten en witte bloemen met een 

toets van exotisch fruit. In de mond bereikt deze assemblage een bijzonder 

evenwicht tussen de intense smaak van het exotisch fruit en de zuurtegraad. Het 

is een halfvolle wijn met frisse zuren. 

35% Ugni-blanc | 20% Colombard | 20% Chardonnay | 20% Sauvignon blanc |  

5% Gros-Manseng | 5% Petit Manseng 

Te serveren bij Aperitief | Vis - Zeevruchten | Kaas - geitenkaas 

Serveertemperatuur 6 – 7°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 8€ 
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Bodega Soledad Solmayor – Ucles DO – Chardonnay  

(Spanje) 2018 

Domein Bodega Soledad was gesticht in 1969 door 59 lokale wijnboeren met een 

gecombineerde productie van 2000 ton druiven. Export begon in de jaren '80. 

Tegelijkertijd werden inox tanks en koelsystemen geïntroduceerd om de 

kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Momenteel produceert het domein 

jaarlijks meer dan 20 miljoen kilo aan druiven. Er zijn al 280 producenten bij 

betrokken, met een totale oppervlakte van ongeveer 2400 hectaren. Meer dan 

75% van de productie wordt geëxporteerd. 

Smaak Deze wijn is helder, schitterend met een strogele kleur. 

In de neus heersen aroma's van wit steenfruit en tropisch fruit met wat 

kruidigheid. 

In de mond is hij mooi evenwichtig, rijk en aangenaam om te drinken. 

100% Chardonnay 

Te serveren bij Aperitief | Tapas | Salades – zomers 

Serveertemperatuur 7 – 8°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 9,25€ 
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Witte wijnen voor elke dag 

 

 

 

Domaine Terres Noires – IGP Pays d'Oc – Grenache – 

Chardonnay 

(Frankrijk) 2018 

Domein De wijngaarden van het domein 'Terres Noires' beslaan een totale oppervlakte 

van 80 hectare, die een gemiddelde opbrengst van 60 hectoliter per hectare 

opleveren. De druivenstokken worden er verbouwd op een vulkanische en 

turfachtige ondergrond in de streek van Agde op slechts enkele kilometers van 

de Middellandse Zee. 

Smaak Deze wijn heeft een licht goudgele kleur. Zowel in de neus als in de mond krijgen 

we aroma's van groen fruit en witte, honingzoete bloemen. Het is een halfvolle 

wijn waarbij de Chardonnay zorgt voor wat rondheid en de Grenache voor een 

kruidige finale. 

50% Grenache | 50% Chardonnay 

Te serveren bij Vis – in saus | Kaas – geitenkaas | Koude schotels | Aperitief 

Serveertemperatuur 8 – 10°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 10€ 
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Moncaro - Terre Cortesi - Marche IGT (Marche) – Passerina 

(italïe) 2018 

Domein Deze wijn is afkomstig uit de Marche streek in Italië aan de Adriatische kust ter 

hoogte van Ancona en wordt geproduceerd op een hoogte van 150 tot 450 m 

boven de zeespiegel, waardoor de koele zeewind gemakkelijk tot in de 

wijngaarden kan doordringen. 

Smaak De wijn heeft een bleke strogele kleur. In de neus is de wijn fruitig, met subtiele 

toetsen van Mediterrane bloemen. Bij het proeven is het een levendige wijn, 

heel fris maar ook mineraal, met fruitige aroma's die de wijn heel toegankelijk 

maken. 

100% Passerina 

Te serveren bij Aperitief | Meloen met Parmaham | Schaaldieren | Vis – met lichte saus 

Serveertemperatuur 10 – 12°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 11€ 
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Witte wijnen voor elke dag 
  

 

 

 

Sacchetto - Veneto IGT (Veneto) - Pinot Grigio (Italïe) 2019  

Domein Cantine Sacchetto is gelegen in een klein dorpje Trebaseleghe, waar de 

provincies Treviso, Padua en Venetië samen komen. Het bedrijf werd opgericht 

in de jaren 20 door Sisto Sacchetto. In 1980 nam de volgende generatie, 

Filiberto en zijn zoon, het van hem over. Ze voerden structurele veranderingen 

door om het productieproces te optimaliseren en de kwaliteit van de druif te 

garanderen. 

Smaak Heldere strogele wijn met koperen reflecties met de geur van peer en perzik, 

bloemen en een vleugje honing, fris en opwekkend. De smaak is krachtig en 

sappig, heerlijk mondvullend, aangenaam wit fruit, een vleugje exotisch, droog 

maar niet te streng. 

100% Pinot Grigio 

Te serveren bij Vis – voorgerechten | Soep | Vlees - gekookt | Bouillabaisse 

Serveertemperatuur 8-10°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 12€ 

15 
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WITTE WIJNEN VOOR KENNERS 

 

 

La Prade (Elevé en fûts de chêne) - IGP Côtes de Thongue - 

Chardonnay 

(Frankrijk) 2017-2018 

Domein In het hart van het oudste wijngebied van Frankrijk bedrijft de Cave Coöperative 

Alignan du Vent wijnbouw op een manier die vooruitstrevendheid met traditie 

combineert. De bodem varieert van zandgronden tot kwarts en kalk. Het 

Mediterrane klimaat en de noordenwind scheppen zeer gunstige 

omstandigheden in de wijngaarden. 

Smaak De wijn heeft een goudgele kleur, met in de neus aroma's van eik, gekonfijt fruit, 

brioche, caramel en boter. 

In de mond proeven we een rijke, aromatische en vettige wijn met een krachtig 

aroma van wit fruit met zachte, aangename houttoetsen. 

100% Chardonnay 

Te serveren bij Gevogelte – kalkoen | Kaas – Kaasschotel | zwezerik | Gevogelte - Kip | Pasta - 

met zeevruchten | Vis - in roomsaus | Tapas 

Serveertemperatuur 8-10°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 14€ 
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Witte wijnen voor kenners 

 

 

 

Ramon Do Casar - Blanco - Ribeiro DO (Galicië) (Spanje) 2018 

NIEUW 

Domein Aan het eind van de jaren 1920 wordt Ramon González Figueiredo geboren in 
Ourense, Galicië, het stukje Spanje boven Portugal. Ramon woonde, samen met 
zijn familie, in een boerderij in het land van de markies. De boerderij werd toen 
casar genoemd. Vanwege de slechte economische omstandigheden in Spanje 
emigreerde Ramón in 1955 naar Venezuela, op zoek naar een beter leven. Zijn 
droom was om ooit naar zijn geliefde Ribeiro terug te keren en daar een huis met 
wijngaarden te hebben. Door hard te werken aan de andere kant van de oceaan, 
slaagde hij erin finca’s en land te kopen in het land waar hij opgroeide. Zijn droom 
heeft hij nooit volledig zelf waar kunnen maken, maar gelukkig is de missie 
overgenomen door de nieuwe generatie: die begon in 2000 met het planten 
van wijngaarden aan de oevers van de Miño. De eerste tien jaar verkochten ze 
de druiven aan andere wijnbedrijven, omdat ze wilden wachten tot dat de 
stokken de gewenste hoge kwaliteit leverden. In 2013 was het dan eindelijk 
zover en werden de eerste flessen Ramón do Casar gebotteld. Deze wijn is 
vernoemd naar opa Ramón en de boerderij, ‘casar’, waar hij opgroeide. 

Smaak Dit is een heldere wijn met strogele kleur en wat groene tinten. In de neus vinden 

we krachtige en elegante aroma's van groene appel, limoen, ananas en perzik, 

ook van bloemen. Heel aangenaam palet met wat honingtoetsen, mooi 

gebalanceerd met voldoende frisheid voor een lange, fruitige finale. 

40% Treixadura | 30% Albariño | 30% Godello 

Te serveren bij Schaaldieren | Schelpdieren | Vis - Vispannetjes | Garnalencocktail | Tomaat - 

grijze garnaal | Pasta met venusschelpjes 

Serveertemperatuur 8-10°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 17€ 
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Domaine du Colombier – Chablis 

(Frankrijk) 2018 

NIEUW 

Domein Domein du Colombier is sinds generaties een familiebedrijf dat momenteel 

beheerd wordt door de drie zonen van Guy Mothe. De vinificatie gebeurt hier 

met de grootste zorg, waarbij het respect voor de traditionele Bourgondische 

methode wordt gecombineerd met moderne technieken. 

Chablis is het meest Noordelijke deel van Bourgogne, gelegen nabij Auxerre. In 

de wijngaard van 30ha groot worden uitsluitend Chardonnay druiven geteeld 

waarvan heerlijke chablis appellaties worden gemaakt: droog, glashelder, 

levendig en licht met een mooie gele kleur en subtiele witgroene schitteringen. 

Smaak Dit is een erg fruitige wijn, citrusachtig, fris en aangenaam om te drinken in de 

eerste jaren, na drie jaar bereikt hij wat maturiteit, wordt ronder, mineraliger met 

toetsen van vuursteen en wat vettiger in de mond met honingachtige indrukken. 

100% Chardonnay 

Te serveren bij Vis – Oesters | Vis - Zeevruchten | Aperitief | Kreeft Belle-vue | Krab | 

Voorgerechten 

Serveertemperatuur 8-10°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 18€ 
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ROSÉ WIJNEN 

 

 

Nekeas - Rosado - Navarra DO (SP)  

(Spanje) 2018 

Domein Bodegas Nekeas ligt in de Navarra-streek. In Añorbe, een klein dorpje in de 
Valdizarbe Vallei, een gebied met een lange wijntraditie, even ten zuiden van 
Pamplona, aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. De bodega is 
genoemd naar de heuvel Nekeas waarop de wijngaarden en wijnkelders zich 
bevinden. 
In 1990 besloten acht plaatselijke families de wijntraditie weer op te nemen. Zij 
begonnen aan hun plan met 230 ha wijngaarden en zij bouwden een nieuw 
verwerkingsbedrijf om kwaliteitswijnen te kunnen maken. Vanaf het begin is 
alles rigoureus aangepakt. Veel wijngaarden werden gerooid en nieuwe 
druivensoorten aangeplant. Er is veel geïnvesteerd om de kwaliteit van de 
wijnen te garanderen. 
De ondergrond van de wijngaarden is een zware, roodachtige klei waarop een 
opbrengst van 35 hl/ha bereikt wordt. Op de top van de heuvel is een prachtige, 
modern ingericht wijnbedrijf gebouwd in de stijl van de omgeving. Oude 
gebruiken gaan samen met de moderne wijnverwerkingstechnieken. 

Smaak Mooie kleur van aardbeien. In de neus een explosie van rood zomerfruit als 

frambozen en aardbeien. In de mond sappig met zachte zuren met een 

verfrissende, middellange afdronk. 

100% Garnacha 

Te serveren bij Aperitief | Pasta met schaaldieren | Paella |  

Ribbetjes met Provençaalse saus 

Serveertemperatuur 6 – 8°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 9,5€ 
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BUBBELS 

 

 

Nit del Foc Requena Brut  

(Spanje) 

Domein Deze cava is afkomstig van het domein Union Vinicola del Este, uit Requena in de 

regio Valencia.  

De naam van deze bubbel verwijst naar de grootse vuurwerkshow van de Fallas, 

een vijfdaags feest in Valencia: de Nit del Foc. 

Smaak De geur is een intens fris parfum, complex met aroma’s van fruit en een delicaat 

vleugje van bloesem dankzij de lange rijping in de fles. In de smaak zorgt de 

macabeo voor de frisheid, de chardonnay verleent de wijn body, finesse en aroma; 

droog van smaak, complex met mooie tonen van rijp fruit en een lange, licht 

mineralige afdronk. 

90% Macabeo | 10% Chardonnay 

Te serveren bij Aperitief | Tapas 

Serveertemperatuur 5 – 6°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 12,0€ 
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Bubbels 

 

 

 

Salatin - Brut Treviso DOC  Prosecco 

(Italïe) 

Domein Al sedert de 15de eeuw werd deze wijngaard gebruikt om wijnen te maken. Het 

wijndomein heeft een oppervlakte van 44 ha en is gelegen in een heuvelachtig 

gebied, aan de oostelijke grens van de befaamde DOCG Conegliano 

Valdobbiadene. 

Smaak Deze prosecco heeft een strogele kleur met groene tinten. Het boeket onthult 

aroma's van peer, groene appel en acacia. Het palet geeft ons veel frisheid en 

ook wat body, samen met een aangename aciditeit in de finale. 

100% Glera 

Te serveren bij Aperitief | Mosselen | Schaaldieren | Schelpdieren 

Serveertemperatuur 6 – 8°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 14,0€ 
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Champagne - Louis Bouvier - Brut  

(Frankrijk) 

NIEUW 

Domein Al drie generaties lang is de familie Baron actief als producent in de Marnevallei. 

Vandaag de dag staan drie zussen aan het roer van dit champagnehuis, gelegen 

in Charly-sur-Marne. 

De wijngaard beslaat 56 hectare, verspreid over 7 gemeenten. De samenstelling 

van de wijngaard is 65% Pinot Meunier, 30% Chardonnay en 5% Pinot Noir. 

Dit domein heeft de HACCP norm voor zijn kelders en bezit sinds 2016 de 

certificaten "Viticulture 

Durable" en "Haute Valeur Environnementale". 

Smaak De kleur in het glas is glanzend goud met fijne belletjes. Zachte, verfissende 

champagne met in de neus veel finesse met aroma's van broodkruim. Een ideaal 

aperitief.. 

65% Pinot Meunier | 30% Chardonnay | 5% Pinot Noir 

Te serveren bij Aperitief | Schaaldieren | Schelpdieren 

Serveertemperatuur 6°C 

Te Bewaren + 1 – 2 jaar 

Prijs 25,0€ 
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DISTILLATEN 

 

 

Belgin – Gin – Ultra – 40% 

(Belgïe) 

Domein Ontstaan in de visie van Filip Wouters (ex-marketing topman bij zowel Inbev als 

Heineken, verantwoordelijk voor het succes van Stella Artois en Heineken in de 

USA), ontsproten aan de rijke Belgische distillatie-geschiedenis, willen 3 

Leuvense vrienden een nieuwe generatie van Belgische spirits wereldwijd 

verspreiden. 

Smaak Deze gin is verrassend zacht, heel elegant maar toch complex met een mooi 

onderbouwde citrustoets. 

Deze gin combineert mooi met een Fever Tree Mediterranean als tonic, verder 

afgewerkt met wat jeneverbesjes, wat kruidnagel en verse koriander, een stukje 

appelsien of aardbei. 

Te serveren bij Aperitief | Olijven | Tapas 

Serveertemperatuur 5 – 6°C 

Te Bewaren + 10 jaar 

Prijs 37,0€ 
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Distillaten 

 

 

 

Limoncello di Francoli – 30% 

(Italïe) 

Domein Distilleria Francoli werd in 1922 opgericht. 

Smaak Limoncello wordt meestal zeer koud (4 à 5°C) na de maaltijd als digestief 

gedronken. Daarnaast wordt het ook meer en meer in cocktails gebruikt. Zo zijn 

bijvoorbeeld mixen met prosecco en tonic zeer populair. 

Te serveren bij Digestief 

Serveertemperatuur - 15-18°C 

Te Bewaren + 10 jaar 

Prijs 23,0€ 
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Quinta da Pacheca - Porto Reserve Port 

(Portugal) 

Domein Quinta da Pacheca, bij de meest bekende wijndomeinen in de Douro regio, was een 

van de eersten die wijn bottelden met hun eigen label. In 1903 kocht Dom José 

Freire de Serpa Pimentel het domein op. Hij en de hele familie hebben een grote 

interesse in wijnmaken in die mate dat tot op heden dit domein familiaal gerund 

wordt door de huidige generatie van de Serpa Pimentel familie. 

Smaak De Pacheca Reserva toont een complex aroma, met hout, fruitigheid en kruidige 

toetsen, alles mooi geïntegreerd. Het palet is intens en diep. Strakke structuur, mooi 

gebalanceerd en een lange finale, fris, vol van gestoofd fruit en wat nootjes. 

25% Touriga Nacional | 25% Touriga Franca | 20% Tinta Roriz | 15% Sousao | 15% 

Tinta Amarela 

Te serveren bij Dessert - rode vruchten | Dessert met chocolade | Kaas | Chocolade moelleux 

Serveertemperatuur - 16-18°C 

Te Bewaren + 10 jaar 

Prijs 22,0€ 
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LIZARDS BIEREN 

 

 

Gouden Lizard – Tripel Blond 

Product Deze blondkleurige tripel is het eerste Lizards-bier in wat ondertussen een familie 

van drie prachtige bieren geworden is. Met zijn zacht-zoete alcoholsmaak en 

complexe hoppige nasmaak is de Gouden Lizard, een Hagelandse tripel om fier 

op te zijn. Een streekbier zoals geen ander. 

Aroma | Complex Hoppig, Bloemen 

Smaak | Zacht-zoet, Alcoholisch, Kruidig 

Nasmaak | Pittig, Bitterzoet, Fruitig 

Verpakking Witte doos met 5 x 33cl flessen Gouden Lizard 

Prijs 16,0€ 

 

 

 

Zilveren Lizard – Tripel Amber 

NIEUW 

Product Een amberkleurige tripel, een gewaagde combinatie! Door het gebruik van 

Munichmout krijgt deze tripel een mooie diepe amberkleur. Complex bier met 

een bittere toets en een stevige, lange en ietwat zoete afdronk. 

De Zilveren Lizard heeft een alcoholgehalte van 7,5°. 

Verpakking Witte doos met 5 x 33cl flessen Zilveren Lizard 

Prijs 16,0€ 
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Bronzen Lizard – Tripel Donker 

NIEUW 

Product Door de eeuwen heen wordt er al donker bier gebrouwen in Vlaams-Brabant. 

Onze Bronzen Lizard is een eerbetoon aan deze pachtige brouwtraditie. De 

Bronzen Lizard heeft zijn diep donkere kleur te danken aan het gebruik van 

gebrande mout. Door het gebruik van deze specifieke mout is de Bronzen Lizard 

een complex bier met toetsen van gebakken broodkorsten. Gebrouwen met 

geduld en passie is dit een bier met een zekere maturiteit, dat zeker in de smaak 

zal vallen. 

Zeer lekker bier in combinatie met kaas of vleesgerechten! 

De Bronzen Lizard heeft een alcoholgehalte van 7,5°. 

Verpakking Witte doos met 5 x 33cl flessen Bronzen Lizard 

Prijs 16,0€ 
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Fijne producten 

 

FIJNE PRODUCTEN 

 

 

Olijfolie - Aceite de oliva virgen extra Nekeas  

Arbeqiuina 50 cl (Black label) 

(Spanje) 

Domein Dit domein is gelegen in de Nekeas-vallei in Navarra, op een gemiddelde hoogte 

van 500 meter. 

Dankzij de schitterende locatie, klimaat en geologische karakteristieken, is deze 

vallei een van de meest attractieve gebieden voor de productie van olijfolie. Het 

gebied wordt beinvloed door zowel de Atlantische oceaan als de Middellande 

zee. In het bergachtig gebied in het Noorden zijn de winters koud en vochtig, 

terwijl in de vallei deze mild en droog zijn. 

Smaak Mild, fruitig, met wat aroma's van tomaat. Heel fris. Een zachte en gebalanceerde 

olie met een kruidige toets 

Te serveren bij Carpaccio | Pasta | Kaas - Parmigiano 

Te Bewaren 1-2 jaar 

Prijs 13,0€ 
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Olijfolie - Aceite de oliva virgen extra Nekeas  

Arbeqiuina - Arroniz 50 cl (White label) 

(Spanje) 

Domein Dit domein is gelegen in de Nekeas-vallei in Navarra, op een gemiddelde hoogte 

van 500 meter. 

Dankzij de schitterende locatie, klimaat en geologische karakteristieken, is deze 

vallei een van de meest attractieve gebieden voor de productie van olijfolie. Het 

gebied wordt beinvloed door zowel de Atlantische oceaan als de Middellandse  

zee. In bergachtig gebied in het Noorden zijn de winters koud en vochtig, terwijl 

in de vallei deze mild en droog zijn. 

Smaak Pittig, fruitig, groengeel met aroma's van gras en artisjok. 

Te serveren bij Vis | Salades 

Te Bewaren 1-2 jaar 

Prijs 13,0€ 
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Aceto Balsamico Di Modena - Acetaia Le Aperte - IGP - 25 cl - 

Etichetta Bianca  

(Italïe) 

NIEUW 

Domein Het domein Le Aperte is gelegen in de provincie Modena, in het Noorden van 

Italië, tussen Parma en Bologna. De naam dankt het domein aan de open vlakte 

waarin het gelegen is. De bodem is er zeer rijk aan klei, wat heel geschikt is voor 

zoete druiven, wat dan weer het recept is voor een goede Balsamico di Modena. 

Le Aperte gaat er prat op enkel druiven van het eigen domein te gebruiken. 

De enige echte balsamicoazijn komt uit deze streek van Modena. Je herkent hem 

onder andere aan z’n Italiaanse benaming (Aceto Balsamico di Modena) en aan 

z’n BGA-logo (Beschermde Geografische Aanduiding). Balsamicoazijn uit 

Modena wordt gecontroleerd en gecertificeerd door het ‘Consorzio Aceto 

Balsamico di Modena. 

Smaak Deze balsamico heeft een harmonieuse smaak, en is geschikt voor dagelijks 

gebruik en een goede begeleider voor seizoensgroenten, gegrild vlees en risotto. 

Te serveren bij Charcuterie | Groenteschotel | Vlees - gegrild | Risotto 

Te Bewaren +10 jaar 

Prijs 15,0€ 
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Lotus koekjes doos 

Product Lotus koekjes zijn van uitstekende kwaliteit, worden bereid met de beste grondstoffen en 

zijn zorgvuldig individueel verpakt zoals je dit mag verwachten van een topproduct. 

1 lotus doos bevat de volgende produceten 

 

Prijs 8,0€ 

SAP, SNOEP & 
KOEKJES 



Sap, snoep & koekjes 
 

 

SAP, SNOEP & KOEKJES 

 

 

Lotus koekjesdoos 

Product Lotus koekjes zijn van uitstekende kwaliteit, worden bereid met de beste grondstoffen en 

zijn zorgvuldig individueel verpakt zoals je dit mag verwachten van een topproduct. 

1 Lotus-doos bevat de volgende producten 

 

Prijs 8,0€ 
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Blok marsepein (250gr) 

Product Ambachtelijk artisanale marsepein met een kwaliteit 50/50 

250 gram marsepein. 

8 weken bewaartijd. 

Prijs 6€ 

 

 

 

 

Snoepzakjes (200gr) 

Product Gevulde snoepzakjes met 200 gram snoepjes van A++ kwaliteit 

Waanzinnig lekkere mengeling met zuurtjes en oliesnoep 

Een assortiment van verschillende 6 tot 8 snoepsoorten zonder gelatine: 

• Kleine beertjes 

• Winegums 

• Kersen 

• Zure Colaflesjes 

• Zure aardbeitjes 

• Bubble gum flesjes 

• ... 

Prijs 3,5€ 
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Belgisch appelsap (3L) - 100% natuurlijk 

Product Lekker 100% natuurlijk fruitsap uit Belgïe! Ongeopend 18 maanden en geopend 

60 dagen bewaarbaar. Koel en droog bewaren. 

Prijs 10,0€ 

 

 

 

 

Belgisch appel- & perensap (3L) - 100% natuurlijk 

Product Lekker 100% natuurlijk fruitsap uit Belgïe! Ongeopend 18 maanden en geopend 

60 dagen bewaarbaar. Koel en droog bewaren. 

Prijs 10,0€ 
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COOLE LIZARDS-KLEDIJ 

 

 

Lizards Mondmasker 

Product Bescherm jezelf en je omgeving met onze unieke mondmaskers. Naast het 

#ForzaLizards-masker kan je ook kiezen voor twee coole, happy designs.  

De mondmaskers zijn gemaakt van microvezel en daardoor ademend, 

sneldrogend en zeer absorberend. Het materiaal is OEKO-TEX® 100-

gecertificeerd, wat betekent dat de stof hypoallergeen is en de huid niet irriteert.  

Je kunt de mondkapjes tot 60°C in de wasmachine wassen en hergebruiken. 

Bovendien hebben deze maskers de EU-certificering DGA (CERTAM). 

Prijs 7,0€ 

 

 

 

Lizards sportsokken 

Product Lizards sportsokken met onze nieuwe logo! 

• Comfortabele boord 

• Anatomisch gevormde voet 

• Gepolsterd voetbed met katoen 

Prijs 9,0€ 
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Prijslijst 

 

 

De wijnen voor elke dag zijn van een eerder lagere prijs voor een breed publiek en 1 punt waard voor 
de verkoper/verkoopster. Het snoep, de sappen en koekjes zijn ook 1 punt waard. 
De wijnen voor de kenners, bieren, distillaten en fijne producten zijn 2 punten waard voor de 
verkoper/verkoopster.  
De “Lizards specials” zijn exclusieve producten die niet in winkels beschikbaar zijn.  
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Bestellen kan via onze website op www.lizards.be/winterverkoop tot en met zondag 6 december. Na 

het invullen van je gegevens en het verzenden van je bestelling krijg je een bevestiging via e-mail 

toegestuurd. In de bevestigingsmail staan ook de betalingsdetails voor de overschrijving. Om je 

bestelling te finaliseren, betaal je het totaalbedrag voor maandag 7 december. 

 

Afhaalmoment  

De persoon van wie je jouw producten gekocht hebt, kan ze afhalen op woensdag 16 en donderdag 17 

december.  Vanaf dat ogenblik komen je producten snel jouw kant uit. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Voor meer info kan je altijd terecht op winterverkoop@lizards.be of neem contact op met iemand uit het 

Winterverkoop-team:  

• Bram Lerouge   +32 495 29 80 83 

• Rudy Vandevenne  +32 495 59 67 31 

• Wim Philippe   +32 475 53 84 86 

• Jean-Francois Laboulle  +32 498 63 31 40  

 

  

 

 


