
 
 
 
 
 
 
  

VADERDAG 
8 JUNI 

open van 10u tot 13u De Wijnkroniek 
Deinze -  02062014 

 
Na de moeder der verkiezingen is het tijd 
voor de vaders! 
We hebben een aantal nieuwe zaken voor 
u 'uitgedistilleerd' om papa ten volle te 
verwennen. Laat u verleiden door een 
nieuwe gin, eventueel door een exclusieve 
gin-degustatie of een aantal wijntjes van 
oerdegelijke kwaliteit. 

Deze nieuwe gin van 
Filliers is een distillaat van 
dennenbloesems (Pinus 
Sylvestris). Deze komen 
uit het hoge noorden en 
hebben 6 weken 
gemacereerd in aarden 
kruiken, met de Filliers 
Gin 28.  
De dennenbloesem is 
reeds lang gekend voor 
zijn medicinale krachten 
en zacht-verfrissende 
smaak. Hij geeft een 
heerlijke smaak van 

Nieuw: Pine-Blossom Gin Filliers 

Gin tasting - tip voor vaderdag! 
 
Op 18 juni organiseren wij om 19.00u een Gin-tasting in Graanstokerij Filliers. 
Na een rondleiding in de stokerij o.l.v. meester-stoker Pedro Saez del Burgo kan u de 
verschillende soorten gin proeven, met de perfecte uitleg van de stoker zelf. 
Overtuig uzelf van deze overheerlijke gins.  
 

Kostprijs €25/persoon. Reageer snel want de plaatsen zijn beperkt. 

citrus, koriander en 
subtiele toetsen van 
oranjebloesem.  
De jeneverbessen van de 
Gin 28 komen perfect tot 

hun recht.(€ 32.15) 
 
Waarom het ganse 
gamma van Filliers gin 
niet proeven? Dit kan! 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

Dit domein werd in 1920 
opgericht en is reeds 4 
generaties lang eigendom 
van dezelfde familie, 
steeds vasthoudend aan 
de tradities van de 
appelatie Châteauneuf. 
Wijnstokken van meer 
dan 70 jaar oud. De wijn is 
samengesteld uit 70% 
Grenache, 10% Syrah, 
10% Mourvèdre en 10% 
Cinsault.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De naam van deze wijn, 
een de Côtes du Rhône 
Villages, verwijst naar de 
naam van het terroir waar 
deze wijn vandaan komt. 
Okergele, bijna 
violetachtige ondergrond. 
Deze wijn is het resultaat 
van een mengeling van 
70% Grenache, 20% Syrah 
en 10% Mourvèdre die 
groeien  op een hoogte 
van 330 meter. Het is een 

Deze overheerlijke 
Bordeaux, met zijn 
prachtig boeket van rode 
vruchten, ondersteund 
door een krachtige 
structuur van tannines zal 
u met veel plezier 
nuttigen. Elegantie en 
kracht gaan hier hand in 
hand. Gemaakt van 85% 
Merlot en 15% Cabernet 
Sauvignon en 12 
maanden gerijpt in 

Guido Gezellelaan 37 
 

9800  Deinze 
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09 3861033 
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09 3801233 
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info@taveirnewines.be 

Bezoek onze website! 
www.taveirnewines.be 
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eikenhouten vaten. Past 
perfect bij een mooi stuk 
rood vlees, een lamsgigot 
of een stevige 
kaasschotel. 
Kan 6 tot 8 jaar bewaard 
worden.  

(€ 10.85) 
 
www.vignoblesraguenot.fr 

 
 
 

assemblage die met veel 
geduld tot stand is 
gekomen. Er wordt 
rekening gehouden met 
de fauna en flora en met 
de sterren (!) om tot een 
perfecte expressie van de 
druiven te komen. Geuren 
van zwarte bessen, verse 
vijgen en viooltjes. 
(€ 12.95) 
 
www.domainelaflorane.com 

 
 

 

Men werkt met zeer 
kleine rendementen en 
de wijn rijpt 12 maanden 
op eiken vaten, die hem 
complexiteit, elegantie en 
finesse geven. Kan meer 
dan 10 jaar bewaard 
worden.  

(€ 19.95) 
 
www.domainelaboutiniere.fr 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Terre Pourpre 2011, Domaine La Florane - Côtes du Rhône Villages 

Domaine La Boutinière 2010 - Châteauneuf-du-Pape 
 

Ch. des Tourtes 2009 - Cuvée Prestige - Côtes de Blaye 


