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VOORWOORD 

Beste speelsters, spelers, ouders en sympathisanten 

Covid19 en creativiteit, het heeft ervoor gezorgd dat we onze wijnverkoop vorig jaar 

vernieuwden. Nu de strenge Covid-maatregelen achter de rug zijn, willen we de ingezette 

vernieuwing wel verder zetten. 

Eerst en vooral willen we ieder van jullie een goede gezondheid toewensen, dat blijft voor ons 

als club het allerbelangrijkste!   

Net zoals vorig jaar doen we, op jullie vraag, geen afzonderlijke paaseierenverkoop meer. In 

plaats daarvan hebben we opnieuw heel wat producten toegevoegd voor jeugd en 

volwassenen zodat iedereen er zijn gading in kan vinden. Naast wijn is er de mogelijkheid om 

lekkers te kopen voor de eindejaarsperiode zoals marsepein, Lotus koekjes, snoep, maar ook 

gezond appelsap of appel-perensap. 

Je kan ook voor de eerste keer Lizards-handdoeken en koffie bestellen! 

Met de feestdagen in het vooruitzicht is iedereen op zoek naar lekkere wijnen & spirits die de 

festiviteiten en de sfeer kunnen 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 Prosecco, Cava en Champagne. Als digestief bieden we naast de 

Limoncello ook een lekkere Gin uit België aan. Tenslotte is er ook dit jaar opnieuw een 

schitterende Portwijn! 

Ben je te jong, te sportief of te snoeperig voor wijn? Geen nood, we hebben ook iets voor de 

snoepers en de koffiedrinkers. Voor de sportievelingen zijn er voor het eerst heuse Lizards-

handdoeken, en ook onze populaire Lizards-sokken zijn terug. 
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Dit aanbod moet het mogelijk maken dat iedereen die de club wil steunen, zijn gading vindt. 

Alle producten zijn door ons voorgeproefd en hebben naar onze mening een goede prijs-

kwaliteitsverhouding. Daar smaken en voorkeuren verschillen, hebben we bij elk product een 

omschrijving gegeven van zijn 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 Winterverkoop een selectie van wijnen gemaakt 

waarvan zowat de helft “Lizards exclusief” is, je kan die wijnen alleen via ons kopen. 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende productcategorieën die we dit jaar 

aanbieden. Bij elk van deze innoveren we met nieuwe producten, dus wacht niet en kijk zelf 

wat interessant is :-) 

     
 

Met elke aankoop steun je de Lizards, en daar zijn we je megadankbaar voor. 

Hartelijk dank voor jouw steun! 
Alle info over het bestellen kan je terugvinden op het einde van dit boekje of via de website: 

www.lizards.be/winterverkoop.

KLASSEWIJN LIZARDS-
BIEREN 

FIJNE 
PRODUCTEN 

SNOEP, SAP 
& KOFFIE 

COOLE 
KLEDIJ 
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RODE WIJNEN VOOR ELKE DAG 

 

 

Moncaro - Sangiovese Marche (Italië) (2020)  

NIEUW 

Domein Gelegen in de Marche streek in Italië aan de Adriatische kust ter 

hoogte van Ancona, op een hoogte van 150 tot 450 m boven de 

zeespiegel, waardoor de koele zeewind gemakkelijk tot in de 

wijngaarden kan doordringen. Moncaro is een van de meest 

vooruitstrevende coöperaties in het gebied Ancona, gesticht in 1964. 

Het bedrijf heeft internationale wijnmakers in dienst en gebruikt dan 

ook zeer vernieuwende en uiteenlopende technieken. Ondertussen 

bezit de Società 3 productiehuizen met wijnkelder. 

Smaak Deze wijn heeft een kersenrode kleur. Zowel in de neus als in de 

mond proeven we aroma’s van rood fruit. Het is een lichte, zachte 

wijn zonder complexiteit en tannines. Een heerlijk rood Italiaans 

wijntje dat zich uitstekend leent bij uw pastagerechten. 

100% Sangiovese 

Te serveren bij Gevogelte – Kip | Pizza | Pasta's | Charcuterie 

Serveertemperatuur 18°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 8,50€ 

1 
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Domaine Terres Noires – IGP Pays d'Oc – Cabernet 

Sauvignon (Frankrijk) (2020) 

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 9,60€ 
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Baldovino Rosso Terre Siciliane IGT – Nero D'Avola 

(Italië) (2020) 

 

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 10,50€ 
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Ylirum - Crianza - La Mancha (Italïe) (2017) 

NIEUW 

Domein De familie Mateos de la Higuera is reeds meer dan 60 jaar actief in 

de wijnindustrie. Ze kochten een eerste wijngaard in 1946, beplant 

met Tempranillo. Hun filosofie is om de best mogelijke kwaliteit uit 

de druiven te halen, daarom gebruiken ze ook enkel druiven uit 

eigen wijngaarden. De Bodega bevindt zich in La Solana, gelegen 

in het grote gebied La Mancha, ten zuiden van Madrid en in het 

midden tussen Sevilla en Valencia. Ze bezitten 86 Ha wijngaard in 

de vlakte aan de voet van de Alhambra bergketen. 

Smaak Een diepe kersenrode kleur. De neus wordt gedomineerd door 

aroma's van rood fruit en bosvruchten. Bij contact met zuurstof 

verschijnen zoethoutaroma's, met een zachte kruidige en 

geroosterde achtergrond. In de mond heeft de wijn een zachte 

maar krachtige aanzet en een hoge smaakintensiteit. De smaak 

heeft een grote harmonie tussen rijp fruit en geroosterde, kruidige 

en vanille aroma's (van eiken vaten). 

10% Merlot| 90% Tempranillo  

Te serveren bij Stoofpotje | Kaas | Kaasschotel | Lamsvlees - gegrild | Steak - 

gegrild 

Serveertemperatuur 16-17°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 11,50€ 
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Château Daviaud - Bordeaux (Frankrijk) (2019)  

NIEUW 

Domein Eind jaren 60 vestigde de familie Sichel zich stevig in het zuidelijke 

deel van de Côtes de Bordeaux, door de kelder van Bel Air op te 

zetten in het dorp Saint-Maixant. Op dat moment werd het de 

eerste Bordeaux-wijnhandelaar om zijn eigen wijnkelder te 

bezitten. Begin 2020 nam de familie Sichel de controle over 

Château Daviaud. 

Smaak Vrij diepe, robijnrode kleur. Heel expressieve neus van rood en 

zwart fruit, alsook kruidigheid. 

Het smaakpallet vertoont een volle wijn, met aangename, zachte 

tannines en een goeie structuur. 

21% Cabernet Franc | 45% Merlot | 15% Malbec | 19% Cabernet 

Sauvignon 

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

Serveertemperatuur 17-18°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 12,00€ 
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Nekeas – La Fuente – Crianza Navarra DO 

Tempranillo – Cabernet  (Spanje) (2017) 

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 13,00€ 
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RODE WIJNEN VOOR DE 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 15,50€ 

7 



 

 

13 

 

 

Vega Clara - Diez Almendros - Ribera del Duero DO 

(Spanje) (2018)  

NIEUW 

Domein Vega Clara bezit 8 hectare aan wijngaarden. De bodega situeert 

zich zo'n 30 km ten Oosten van Valladolid. Alle wijngaarden 

bevinden zich in het dorp Quintanilla de Onésimo, in de beroemde 

Golden Mile van de Ribera de Duero. De wijngaarden van Vega 

Clara zijn verdeeld in twee verschillende stukken land, gelegen in 

het tegenovergestelde deel van het dorp en bevinden zich op 720 

en 800 m boven de zeespiegel. In totaal worden drie blauwe 

druivensoorten geteeld die zorgen voor wijnen met geweldige 

aroma's. 

Smaak Deze wijn bevat aroma's van vers zwart en rood fruit, met tonen 

van chocolade en verschillende kruiden zoals kruidnagel of kaneel 

afkomstig van zijn vatrijping. Het is een frisse en fruitige wijn, met 

een hoge smaakintensiteit en een elegant zacht en romig 

mondgevoel. 

75% Tempranillo | 25% Syrah 

Te serveren bij Spek – gerookt | Kruidenbrood | Vlees - geroosterd | Lamsbout 

Serveertemperatuur 16-17°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 17,25€ 
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Az. Monte del Frá - Ripasso - Valpolicella Classico 

Superiore Ripasso DOC (Italïe) (2018) 

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 18,25€ 
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Château Crabitey - Graves (Frankrijk) (2016) 

NIEUW  

Domein Château Crabitey ligt 35 kilometer ten zuiden van Bordeaux. Dit 

domein behoorde in 1982 toe aan een religieuze congregatie. De 

zusters investeerden in het Château en zorgden ervoor dat het 

algemene bekendheid kreeg. In 1985 deden ze beroep op Jean-

Ralph de Butler die hun leerde te professionaliseren en te 

moderniseren. De zusters verlieten het domein in 1992. Sinds 1999 

beheert Arnaud de Butler het domein onder het waakzame oog 

van zijn vader. In 2001 bouwden ze een nieuwe productiekelder. 

Ze hebben een domein van 27 ha waarvan 2 ha voor witte wijn. 

Smaak Een mooie donkerrode, bijna zwarte kleur met een weerspiegeling 

van robijn en granaat. In de neus het aroma van goede eik zonder 

de indrukken van het zwarte fruit en leer te verdringen. In de mond 

een volle smaak met veel rood fruit, pruimen en kruiden. De wijn 

heeft zijdeachtige tannines met een mooie houttoets en 

voldoende materie. 

50% Merlot | 50% Cabernet Sauvignon 

Te serveren bij Vlees – rood | Konijn | Gevogelte - snip | Filet americain | Gevogelte 

- duif | Boeuf Bourgignon 

Serveertemperatuur 16 – 18°C 

Te Bewaren + 5 – 7 jaar 

Prijs 19€ 

10 
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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. 

 



Onze partners  

 

WITTE WIJNEN 
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WITTE WIJNEN VOOR ELKE DAG 

 

 

Domaine de Pellehaut - Harmonie - IGP Côtes de 
Gascogne (Frankrijk) (2020) 

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 8,50€ 

 

11 
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Nekeas Blanco - Viura & Chardonnay - Navarra 

(Spanje) (2020) 

NIEUW 

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 Compostella. De bodega is genoemd naar de 

heuvel Nekeas waarop de wijngaarden en wijnkelders zich 

bevinden. 

Smaak In het glas zien we een schitterende citroengele kleur. De 

aantrekkelijke neus bevat aroma’s van agrum fruit, vooral citroen, 

en tropisch fruit met toetsen van ananas. In de mond is het vooral 

een verfrissende wijn met een medium body, zuivere fruitaroma's 

en een levendige finale. 

Viura, Chardonnay. 

Te serveren bij Vis - lichte visgerechten | Vis - gerookt | Schaaldieren | Aperitief 

Serveertemperatuur 7 – 8°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 9,50€ 

 

12 
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Domaine Terres Noires – IGP Pays d'Oc – Grenache 

– Chardonnay (Frankrijk) (2019/2020) 

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 10,50€ 

13 
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Eguren Ugarte - Blanco - Rioja DOC (Spanje) 

(2020) 

NIEUW 

Domein De wijn is afkomstig van de wijngaarden “El Monte”, die gelegen 

zijn in het domein Heredad Ugarte. De “Tolono” bergketen 

beschermt de wijngaarden tegen de koude noordenwinden en 

vormt een micro klimaat wat ideaal is voor de rijping van de 

druiven. Het domein omvat 130 ha wijngaard gelegen op de beste 

klei en kalkbodems in de Rioja (Alaveisa) streek, nabij La Guardia. 

Smaak In het glas zien we een heldere licht gele kleur. De neus is intens 

met florale aroma's en veel fruit, citrus, peer en tropische vruchten, 

en delicate vegetale toetsen. De smaak is vol, met een mooi 

gebalanceerde aciditeit. Een aangenaam drinkende wijn die een 

smaakvolle indruk nalaat. 

Garnacha Blanca (15%) | Tempranillo blanco (15%) | Sauvignon 

blanc (25%) | Viura (30%) | Chardonnay (15%) 

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

saus 

Serveertemperatuur 8 – 10°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 11,50€ 

14 
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Sacchetto - Veneto IGT (Veneto) - Pinot Grigio 

(Italïe) (2020) 

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 12,00€ 

15 
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WITTE WIJNEN VOOR DE KENNERS 

 

 

Maison Les Prunelles - Collection boisé - 

Chardonnay (Frankrijk) (2018) 

NIEUW 

Domein Bruno Andreu is reeds 20 jaar wijnbouwer. Samen met zijn familie 

verhuisde hij naar een oud wijndomein, in de omgeving van 

Montpellier. De wijnkelders dateren van 1640. Ze hebben een 200 

vaten uit Franse eik ter beschikking om de wijnen te laten rijpen. 

Hun doel is om premium cuvées te maken, waar de terroir-

expressie en de uitzonderlijke rijpingscondities ten volle tot uiting 

komen. 

Smaak Citroengele kleur. De elegante neus toont aroma’s van citroen en 

gebrande nootjes. In de mond veel frisheid met hints van perzik, 

samen met een subtiele houttoets, die honing en gegrilde 

amandeltoetsen geeft. Een fijne en delicate Chardonnay. Een wijn 

met een mooi evenwicht tussen frisheid en intensiteit. 

100% Chardonnay 

Te serveren bij Kaas | Geitenkaas | Aperitiefhapje | Gamba's - gegrild | Vis - gegrild 

Serveertemperatuur 11-13°C 

Te Bewaren + 2 – 3 jaar 

Prijs 14,00€ 
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Tenuta Carretta - Cayega - Roero Arneis (Italïe) 

(2020)  

NIEUW 

Domein Dit domein is sinds 1985 in handen van de familie Miroglio die ook 
eigenaar is van een industriële textielgroep. Het is gelegen in 
Piobesi d'Alba, Piemonte, Noord-Italië. De oppervlakte beslaat 65 
hectare en maakt deel uit van een uitzonderlijk gebied dat 
uitgeroepen is tot Unesco werelderfgoed. De familie bezit tevens 
2,6 hectare wijngaard aan de prestigieuze Cannubi heuvel (Barolo). 

De naam Carretta is afgeleid van het woord "car", wat steen 
betekent. Dit heeft er voor gezorgd dat de naam Carretta gegeven 
werd aan de nabijgelegen krijtbank die aan de oppervlakte ligt, 
vlakbij de ingang en liefst een kilometer ver naar het oosten verder 
loopt. 

Smaak Goudgele kleur met groene reflecties. 

Aroma's van peer, meloen en witte perzik, zowel in de neus als in 

de mond. De smaak is rond en fruitig, met een frisse finale. 

40% Arneis 

Te serveren bij Schelpdieren | Visschotel - koud | Krab | Asperges | Kaas - Raclette 

| Charcuterie 

Serveertemperatuur 8-10°C 

Te Bewaren + 3 – 5 jaar 

Prijs 17,00€ 
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Domaine du Colombier – Chablis  

(Frankrijk) (2019) 

 

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 19,00€ 
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ROSÉ WIJNEN 
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ROSÉ WIJNEN 

 

 

Nekeas - Rosado - Navarra DO (SP)  

(Spanje) (2020) 

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 10,00€ 
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BUBBELS 
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BUBBELS 

 

 

Cava - 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 12,25€ 
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Prosecco – Salatin - Brut Treviso DOC (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 14,25€ 
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Champagne - Louis Bouvier - Brut  (Frankrijk) 

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 25,00€ 
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DISTILLATEN 
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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 37,00€ 
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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 23,00€ 
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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 22,00€ 
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LIZARDS BIEREN 

 

 

Gouden Lizards – Tripel Blond 

Product Deze blondkleurige tripel is één van de paradepaardjes van de 
Craywinckelhof brouwerij. Met zijn zacht-zoete alcoholsmaak en 
complexe hoppige nasmaak is Lizards Tripel Blond, 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 33cl flessen Gouden Lizards 

Prijs 16,00€ 

 

 

 

Zilveren Lizards – Tripel Amber 

 

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. 

Kraaike Tripel Amber heeft een alcoholgehalte van 7,5°. 

Verpakking Witte doos met 5 33cl flessen Bronzen Lizards 

Prijs 16,00€ 

26 

27 



 

www.lizards.be/winterverkoop 

38 

 

 

Bronzen Lizards – Tripel Donker 

 

Product Door de eeuwen heen wordt er al donker bier gebrouwen in 

Vlaams-Brabant, KraaiKe Tripel Donker is een eerbetoon aan deze 

pachtige brouwtraditie. KraaiKe Tripel Donker heeft zijn diep 

donkere kleur te danken aan het gebruik van gebrande mout. Door 

het gebruik van deze specifieke mout is Kraaike Tripel Donker 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! 

KraaiKe Tripel Donker heeft een alcoholgehalte van 7,5°. 

Verpakking Witte doos met 5 33cl flessen Bronzen Lizards 

Prijs 16,00€ 
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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 13,25€ 
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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 13,25€ 
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Aceto Balsamico Di Modena - Acetaia Le Aperte - 

IGP - 25 cl - Etichetta Bianca  

(Italïe) 

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 15,00€ 
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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 
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SAP, SNOEP & KOEKJES 

 

 

Lotus koekjes 

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 8,00€ 

32 



 

 

45 

 

 

Marsepeinblok (250gr) 

Product Ambachtelijk artisanale marsepein met een kwaliteit 50/50 

250gr marsepein 50/50. 

8 weken bewaartijd. 

Prijs 6,00€ 

 

 

 

Snoepzak Mix (200gr) 

Product Gevulde snoepzakjes met 200gr A++ kwaliteit 

Waanzinnig lekkere mengeling met zuurtjes, oliesnoep 

Een assortiment van verschillende 6 – 8 snoepsoorten zonder 
gelatine: 

• Kleine beertjes 
• Winegums 
• Kersen 
• Zure Colaflesjes 
• Zure aardbeitjes 
• Bubble gum flesjes 
• ... 

Prijs 3,50€ 
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Belgische appelsap (3L) - 100% natuurlijk 

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

en geopend 60 dagen. Koel en droog bewaren. 

Prijs 10,00€ 

 

 

 

 

Belgische appel- en peersap (3L) - 100% 

natuurlijk 

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

en geopend 60 dagen. Koel en droog bewaren. 

Prijs 10,00€ 

 

 

35 

36 



 

 

47 

COOLE LIZARDS-KLEDIJ 



 

www.lizards.be/winterverkoop 

48 

COOLE LIZARDS-KLEDIJ 

 

 

Lizards sportsokken 

Product Lizards sportsokken met onze nieuwe toplogo! 

• Comfortabele boord 

• Anatomisch gevormde voet 

• Gepolsterd voetbed met katoen  

Prijs 9,00€ 

 

 

 

Lizards handdoek 

NIEUW 

Product 100x50cm hoge kwaliteitshanddoek geborduurd met ons uniek 

Lizards-logo. 

Ideaal om tijdens of na de wedstrijd te gebruiken en een leuke 

gadget voor thuis in de badkamer! 

Prijs 14,0€ 
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LIZARDS KOFFIE 

 

 

Koffie-Proefpakket - Gemalen (3x250gr) of - 

Koffiebonen (3x250gr)  

NIEUW 

Product Jouw Koffie-Proefpakket, 3x 250gr. 

1x ‘Sunny Joe’ uit Peru | 1x ‘Mighty Mary’ uit Honduras | 1x ‘Powerful 

Peter’ uit Guatemala (ook apart verkrijgbaar) 

Steun de Lizards, laat je verrassen en geniet ervan! 

Prijs 20,00€ 

 

 

 

Guatemala Powerful Peter - Gemalen (1x250gr) 

of - Koffiebonen (1x250gr) 

NIEUW 

Product Jouw Koffiepakket, gemalen, 1x 250gr. 

1x ‘Powerful Peter’ uit Guatemala. 

 Steun de Lizards, laat je verrassen en geniet ervan! 

Prijs 7,00€ 
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PRIJSLIJST & PUNTEN 

 

  

Land
Lizards 
Specials Ref. Jaar Prijs Punten

Rode Wijnen
RODE WIJNEN VOOR ELKE DAG

Moncaro - Sangiovese Marche IT 1 2020 8,50 € 1
Domaine Terre Noires - IGP Pays d'Oc - Cabernet Sauvignon SP 2 2020 9,60 € 1
Baldovino Rosso - DOP Sicilia Nero D'avola IT 3 2020 10,50 € 1
Ylirum - Crianza - La Mancha IT 4 2017 11,50 € 1
Château Daviaud - Bordeaux FR 5 2019 12,00 € 1
Nekeas - La Fuente - Crianza Navarra DO - Tempranillo - 
Cabernet

SP 6 2017 13,00 € 1

RODE WIJNEN VOOR DE KENNERS

Castorani - Lupaia - Montepulciano d'Abruzzo DOC IT 7 2016 15,50 € 2
Vega Clara - Diez Almendros - Ribera del Duero DO SP 8 2018 17,25 € 2
Az. Monte del Frá - Ripasso - Valpolicella Classico Superiore 
Ripasso DOC 

IT 9 2018 18,25 € 2

Château Crabitey - Graves FR 10 2016 19,00 € 2

Witte wijnen
WITTE WIJNEN VOOR ELKE DAG

Domaine de Pellehaut - Harmonie - IGP Côtes de Gascogne FR 11 2020 8,50 € 1
Nekeas Blanco - Viura & Chardonnay - Navarra SP 12 2020 9,50 € 1
Domaine  Terres Noires - IGP d'Oc - Grenache - Chardonnay FR 13 2019/202010,50 € 1
Eguren Ugarte - Blanco - Rioja DOC SP 14 2020 11,50 € 1
Sacchetto - Veneto IGT (Veneto) - Pinot Grigio IT 15 2020 12,00 € 1

WITTE WIJNEN VOOR DE KENNERS

Maison Les Prunelles - Collection boisé Chardonnay FR 16 2018 14,00 € 2
Tenuta Carretta - Cayega - Roero Arneis IT 17 2020 17,00 € 2
Domaine du Colombier - Chablis FR 18 2019 19,00 € 2

Rosé wijn

Nekeas - Rosado - Navarra DO SP 19 2020 10,00 € 1

Bubbels

Cava - Nit del Foc Requena - Brut SP 20 - 12,25 € 1
Prosecco - Salatin - Brut Treviso DOC IT 21 - 14,25 € 1
Champagne - Louis Bouvier - Brut FR 22 0 25,00 € 2
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De wijnen voor elke dag zijn van een eerder lagere prijs voor een breed publiek en 1 punt waard 
voor de verkoper. Snoep, sap, kledij en koekjes zijn ook 1 punt waard. 
De wijnen voor de kenners, bieren, distillaten, fijne producten en koffie zijn 2 punten waard 
voor de verkoper.  
De “Lizards specials” zijn exclusieve producten die niet in winkels beschikbaar zijn.  

Land
Lizards 
Specials Ref. Jaar Prijs Punten

Distillaten

Belgin - Gin - Ultra BE 23 - 37,00 € 2
Limoncello di Francoli IT 24 - 23,00 € 2
Quinta da Pacheca - Porto Reserve Port PT 25 - 22,00 € 2

Bier

Gouden Lizards - Tripel Blond BE ü 26 - 16,00 € 2
Zilveren Lizards - Tripel Amber BE ü 27 - 16,00 € 2
Bronzen Lizards - Tripel Brown BE ü 28 - 16,00 € 2

Fijne producten

Olijfolie - Aceite de olive Virgen extra Nekeas Arbequnia black 
label - bottel ( 50cl )

SP 29 - 13,25 € 2

Olijfolie - Aceite de olive Virgen extra Nekeas Arbequnia white 
label - bottel ( 50cl )

SP 30 - 13,25 € 2

Aceto Balsamico Di Modena - Acetaia Le Aperte - IGP - 25 cl - 
Etichetta Bianca

IT 31 - 15,00 € 2

Sap, snoep and koekje

Lotus Doos BE ü 32 - 8,00 € 1
MARSEPEIN (250gr) BE ü 33 - 6,00 € 1
Snoep Zak Mix (200gr) BE ü 34 - 3,50 € 1
Belgische appel sap (3L) - 100% natuurlijk BE ü 35 - 10,00 € 1
Belgische apple en peer sap  (3L) - 100% natuurlijk BE ü 36 - 10,00 € 1

Lizards cool kledij

Lizards sportsokken (Maat 35-38) BE 37 - 9,00 € 1
Lizards sportsokken (Maat 39-41) BE 38 - 9,00 € 1
Lizards sportsokken (Maat 43-46) BE 39 - 9,00 € 1
Handdoeken BE 40 - 14,00 € 1

Lekker Lizards Koffie

Koffie-Proefpakket - Gemalen (3x250gr) BE 41 - 20,00 € 2
Koffie-Proefpakket - Koffiebonen (3x250gr) BE 42 - 20,00 € 2
Guatemala Powerful Peter - Gemalen (1x250gr) BE 43 - 7,00 € 1
Guatemala Powerful Peter - Koffiebonen (1x250gr) BE 44 - 7,00 € 1
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Bestellen kan via onze website op www.lizards.be/winterverkoop tot en met zondag 5 
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 6 
december. 

 

Afhaalmoment  

De persoon van wie je jouw producten gekocht hebt, kan ze afhalen op dinsdag 14 en 
woensdag 15 december.  Vanaf dat ogenblik komen je producten snel jouw kant uit. 

Alle bestellingen dienen door jou of door de verkoper afgehaald te worden in sporthal 
Korbeek-Lo, Pellenbergstraat 191 (Leuven). 

 

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 

 

 

 

 


