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Hoe bestellen?
Je kan wijn bestellen met de bijgevoegde
bestelbon.

Vul de bestelbon volledig in en 
bezorg hem aan:
Oikonde vzw
Colomastraat 36
2800 Mechelen

Of bel of mail uw bestelling:
T: 015 42 16 24
E: info@oikonde.org

Uw bestelling betalen kan:
Via overschrijving op rekeningnummer:
BE76 7795 9445 1295

Of contant aan iemand van Oikonde.

Indien nodig wordt uw bestelling thuis geleverd.

Volg ons op facebook  voor 
de laatste nieuwtjes



De wijnstokken, gemiddeld 20 jaar oud, 
worden volgens de traditie bewerkt. De 
kwaliteit wordt bevorderd door de hoeveel-
heid druiven te beperken. Deze worden laat 
geoogst. 

De druiven worden gesorteerd en macereren 
4 dagen op lage temperatuur, waardoor de 
extractie van aroma’s wordt bevorderd. De 
gisting, met natuurlijke gisten, gebeurt op 
lage temperatuur om de fruitaroma’s te 
behouden. 

Wijnrijping verloopt in thermogeregelde 
vaten. Elke fase van de productie is perfect 
beheerst om de kwaliteit op het hoogste 
niveau te houden.

Oikonde begeleidt mensen vanaf 
18 jaar met (een vermoeden van) 
een beperking (mentaal, fysiek, 
NAH, ASS, slechtziend of blind 
enz.).

Woon je alleen of samen met 
je partner, ouders, broer, zus, 
vrienden of andere personen 
met een beperking? We 
ondersteunen elke 
woonsituatie. Elke persoon is 
uniek en daarom geloven we in 
ondersteuning op maat.

Onze medewerkers werken in 
regio Mechelen - Lier. Dit 
betekent dat we iedereen 
begeleiden in een straal van 
20 km rond Mechelen en Lier.

Meer info over onze werking 
vind je op onze website: 

Het wijngebied van de Côtes de Blaye ligt 
aan de rechteroever van de rivier de Gironde 
en strekt zich uit tot twintig kilometer 
landinwaarts. Hier in de heuvels ligt Château 
Haut Grelot, eigendom van Monsieur 
Bonneau.

De wijngaarden die hier gecultiveerd worden, 
liggen in een natuurlijk gevormde kom, die 
de druiven beschermt tegen de koude 
oceaanwind. Het aldus ontstane
microklimaat zorgt mede voor de altijd 
ongelooflijk hoge kwaliteit van de wijnen van 
dit château. Bij het drinken van deze wijn 
ervaart u vast en zeker een ‘déjà bu’ 
gevoel.

Prijs per fles                              7 euro
Prijs per doos (12 flessen)     80 euro

Prijs per fles                              7 euro
Prijs per doos (12 flessen)     80 euro

WIT:
CHÂTEAU VIEUX PLANTY

2018
Blaye Côtes de Bordeaux

ROOD:
CHÂTEAU HAUT GRELOT

2016
Blaye Côtes de Bordeaux

100% sauvignon
“Met aroma’s van agrum en enkele 

hinten van bloemen.”
De wijn is in vaten gerijpt gedurende 

drie maanden. 
Hij dient jong gedronken te worden en 
is lekker bij gegrilde vis, schelpdieren 

en zeevruchten.
Serveertemperatuur 8 - 10°C

70% merlot, 30% cabernet sauvignon
Helder robijnrood van kleur, met in de 

geur donker fruit en cederhout. 
De wijn heeft een volle smaak van 

zwarte bessen en kersen. Door het grote 
percentage merlot zijn de tannines 

soepel en rond. Te genieten bij 
stoofschotels en vleesgerechten. Ook 

lekker bij gevogelte. 
Serveertemperatuur 16°C
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