
Wijnfeesten  
 Programma 21 & 22 augustus 

 
 

Zaterdag 
 

Vanaf 12u00 Opening 19e wijnfeesten met Mosselen à 16,00€ (tot +/- 19 uur) 

Vanaf 13u00 Wandeltocht (+/-5 km) door de Schootse bossen met gratis drankje bij 
aankomst. Deelname : 4 €. Vrij vertrek tussen 13u en 19u. 

Vanaf 15u00 Kelderrestenverkoop. Meer dan 400 flessen aan weggeefprijzen 

Vanaf  20u00 Ambianceavond met coverband De LU-KE’S 
   

Zondag 
Vanaf 12u00 Mosselen à 16,00€ (tot +/- 19uur of uitputting van de voorraad) 
Vanaf 13u00 Wandeltocht (+/-5 km) door de Schootse bossen met gratis drankje bij 

aankomst. Deelname : 4 €. Vrij vertrek tussen 13u en 19u. 

Vanaf 14u00 Live muziek van ambiancemaker ADJE PALEN 
 

Ook dit jaar hebben we gedacht aan de “hongerigen”.  
 

➔ Mosselen (1.1kg) met brood 16.00€ 
➔ Huisbereide Chili-Con-Carne  met brood 9.00€ 
➔ Frikadellen met appelmoes met brood 7.00€ 
➔ Portie Kaas, Italiaanse salami & Köfte met munt 6.00€ 
➔ Chocomousse “Home Made ELSA” 2.50€ 

 
 
 

Kinderportie aan de ½ van de prijs 
 
 
 

Geef uw bestelling door aan de “glazendragers” 
 en je bent zo aan ’t smullen. 

 

 
Leuke attentie voor elk kind ! Vraag ernaar… 

 
 

Bedankt voor uw bezoek! 
 
 

Najaarsdegustatie : 6 & 7 november ! 
Tijdens deze degustatie kan u vrijblijvend proeven van meer dan 50 wijnen. Opgediend met enkele hapjes 

kan u genieten van heerlijke wijnen en dit in een gezellig kader én met de nodige professionele begeleiding. 
Deze degustatie vindt plaats in ’t Schoolhuis ! Iedereen welkom… Volg ons op www.eurovin.be of op 
facebook ! 
 

 
 

Springkasteel te huur per dag, weekend, week,…  
Vraag info aan Chris ! 

 
 
 

Koelwagen te huur (G&S Cooling & Heating bvba) 
Info op 0478/88.61.75 of 0470/58.44.23 

 

 

Laatste drank wordt geserveerd 30 minuten voor sluitingstijd omwille van de opgelegde coronamaatregelen 
nl. op zaterdag om 00u30 en op zondag om 23u30. Dank voor uw begrip 

http://www.eurovin.be/


 

 Rosé wijn   glas fles  
 

(1) Oude Heerengracht rosé    2021 Zuid-Afrika   3.50 € 17.50 € 
Zalige rosé die gemaakt is van 100% Pinotage druiven. Hinten van aardbei, framboos, rode bessen,…  Een heel aangename rosé. 
 

(2) Mirada Rosé     2020 Spanje    4.00 € 20.00 €  
Voor ons de ontdekking van het jaar! Heerlijk… Schitterende bleke roze kleur. De neus doet denken aan aardbei, citrusvruchten 

en rozenblaadjes. De smaak is verfrissend met fijne zuren en een minerale ondertoon.  
  

 Witte wijnen   glas fles  
 

(3) Oude Heerengracht, Chenin Blanc   2019 Zuid-Afrika   3.50 € 17.50 € 
Een transparante licht-groengele wijn, gekenmerkt door een fruitige, florale en frisse neus. Fris en vlot in de mond en droog in afdronk. 
Mooi evenwicht fruit en zuren. Deze wijn is gemaakt van 100% Chenin Blanc. Zonder houtcontact om de typische fruitigheid te bewaren. 

(4) Les Fontenelles Moelleux (zoet)    2020 Frankrijk   3.50 € 17.50 € 

Heerlijke, edelzoete wijn uit de Bergerac. Het is een mollige en vette wijn, die overloopt van het volrijpe, tropische fruit. Vooral ananas, 
meloen, perzik en abrikoos voeren de boventoon. 
 

(5) Rondebosch, Chardonnay     2019 Zuid-Afrika   4.00 €  20.00 € 
Licht Strogeel met groene tinten. 100% Chardonnay. Frisse en rijke Chardonnay met in de smaak veel fruit met een complexe lange 
afdronk. Milde smaak ! Erg aangenaam om zo van te genieten ! 
 

(6) Cantina Mabis, Oropasso     2020 Italië    4.50 €   22.50 € 
Licht-Strogele wijn met groene toetsen. Florale noties met toetsen van witte perziken. In de mond mooie mineraliteit en het witte fruit dat 

een lange afdronk inleidt. Ideaal bij…mosselen! 
 

(7) Santa Ema, Sauvignon Blanc   2020 Chili    4.50 €   22.50 € 
De Sauvignon Blanc druiven voor deze wijn zijn onder ideale omstandigheden volgroeid en zeer voorzichtig geperst (om de pitten niet te 
kwetsen). Het resultaat is een heerlijke fris-fruitige, witte wijn met een intense geur van tropisch fruit en groene appel met een hint van 
venkel. De smaak is mooi evenwichtig en zeer geconcentreerd met een lange, elegante afdronk. Superwijn bij mosselen! 
 

 

 Rode wijnen   glas fles  
 

(8) Oude Heerengracht, Pinotage     2019 Zuid-Afrika   3.50 € 17.50 € 
 gemaakt van 100% Pinotage en zonder houtcontact om de typische fruitigheid te bewaren.  Een zalige wijn… 
 

(9) Cantina Mabis Neropasso    2018   Italië    4.00 € 20.00 € 
Dieprode kleur. Zacht, fruitig en elegant met typische tonen van bessen en rijpe pruimen. Mooi afgeronde tannines die overgaan naar een 
zachte, lange afdronk. .  
 

(10) Santa Ema, Merlot Reserva   2018 Chili    4.50 € 22.00 € 
8 maanden gerijpt in eiken vaten. Geuren van pruimen, zwarte bessen, karamel, mokka,… Zeer zachte tannines zorgen voor een wijn die 
mooi in balans is. Deze wijn en… Chili-Con-Carne de perfecte combinatie!!! 
 

 

 

 Frisdranken   glas 
 

  

Water plat – water bruis – chips (paprika/zout)      2.00 € 
 

Cola - Cola Zero - Fanta – Ice Tea – Koffie         2.50 € 
 

 Specials   glas fles 
 

 

Cava Palau Brut         Spanje   4.00 € 20.00 € 
 

Amarulla - vergelijkbaar met Baileys maar frisser van smaak!  Zuid-Afrika  5.00 €       
 

Portonic  - witte porto met tonic en een geheimpje                 6.00 €        
Zalige cocktail. Na lang uitproberen de juiste combinatie gevonden. Was een succes tijdens ons zomerterras! 
 

Looise Cocktail       eigen product             6.00 €        
Heerlijke Cocktail ! Geproduceerd door Distillery Massy met ons eigen recept. Aangelengd met pompelmoessap… Zeer verfrissend. 
 

BIG Sangria met vers fruit  (40 cl !!!)       8.00 € 
 

Two Wings Gin & tonic - geserveerd zoals het moet !         eigen product             10.00 € 
Onze Two Wings Gin werd enkele maanden geleden uitgeroepen tot beste Gin op een proeverij met meer dan 50 zeer bekende Gin’s. 
 
 

 Bieren   glas 

Jupiler       25 cl     2.00 € 
 

Stanneman Tripel      33 cl  Blond 6.00% Alc 4.00 € 
Dit Stanneman blond, een goudblond bier met een alcoholpercentage van 6 % vol. Het gebruik van de hopsoorten Mosaic en Cascade geven een mooi aroma 
van perzik en abrikoos. In de smaak komt eerst een subtiele fruitigheid op de voorgrond gevolgd door  een droge bittere afdronk die  aanwezig blijft.  

Stanneman Donker     33 cl  Blond 9.00% Alc 4.00 € 
Deze extra dubbel is een echt genietbier. Dit zeer donker ‘stoutachtig’ bier heeft een mooie donkere schuimkraag, romig van structuur. Een neus van koffie 
en chocolade is dominant met op de achtergrond een licht rozijnachtig zoetje. De aanzet is zoet met een romig mondgevoel.  Chocolade en drop komen 

terug maar vooral het stevige koffiebitter blijft hangen. 

Ribaldus Tripel       33 cl  Blond 8.50% Alc 4.00 € 
Een authentiek Kempisch streekbier van hoge gisting met een eigentijdse smaak.  Gebrouwen met 2 moutsoorten, 2 hopsoorten en een verschillende 
gistsoort voor de hoofd- en nagisting, heeft het bier een goudgele tint en een afgerond, gebalanceerd smakenpalet.  Door een speciale hoppingstechniek 
wordt een aangename bitterheid bereikt die past bij een modern bier en zowel de bierliefhebber als de occasionele bierdrinker weet te bekoren! 
 

Ribaldus Donker       33 cl  Blond 8.50% Alc 4.00 € 
is een bovengistend zwart bier met een beige romige schuimkraag en bevat 4 soorten gerstemout en havermout, premium quality Fuggles en East Kent 
Golding hop.  Voor de vergisting werd gebruik gemaakt van London Ale gist. Dit alles voorziet het bier van een smaak die doet denken aan bittere zwarte 
chocolade en toetsen van koffie. Ribaldus Stoutest Porter werd gebrouwen naar een origineel recept van Barclay Perkins uit 1903.  Geniet ervan!!  
   

In deze prijzen is service, muziek,… inbegrepen. Onze winkelprijzen liggen uiteraard anders. Vraag ernaar !  
 

Wijnen Euro-Vin bvba en/of de organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.  


