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Beste sympathisanten van Zonne-Run vzw,  
 

Zonne-run heeft samen met La Buena Vida voor u een mooie en zeer kwalitatieve wijnactie uitgewerkt, 
waarvan de opbrengst zeer welgekomen is voor onze werking.  
 
De wijnactie loopt van 19/10/2022 tot 31/12/2022. 

 
De selectie hieronder is gemaakt in verschillende prijsvorken en smaakstijlen. 
Via de link onder elke wijn kan U extra informatie over de wijn, wijnhuis en het wijngebied nalezen. 
Geef  uw bestelling door aan uw contactpersoon, via mail jef.geukens@skynet.be of  schriftelijk en wij 
contacteren u voor levering. Betaling kan na het ontvangen van de factuur.  
 
Alvast hartelijk dank! 

 
 

Apero: 
1) - Cava “Pintada” brut à €9,86 
Een cava van het zuiden met veel karakter, vol en romig in smaak. Eentje om de feestdagen goed in te 
zetten! 
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/la-pintada/cava-brut-la-pintada/496 

 
2) - Bonanto, “The Ultimate aperitivo” 0.75 cl à €22,05 
Het artisanale antwoord op Aperol maar met veel smaaknuances! Je kan dit puur “on the rocks” genieten 
of  met tonic. Als longdrink met fruitsap of in cocktails is dit ook een niet te missen partner. Wanneer je 
1/3 Gin zou toevoegen heb je een Bonanto Negroni! 
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/mediterranean-premium-spirits/bonanto-the-ultimate-
aperitivo/2545 

 
 

Witte wijnen: 
3) - Artiga Fustel, “Mirone Blanco” 2021 – D.O. Campo de Borja à €7,15 
Prijs/kwaliteit is dit een topper! Deze alledaagse witte is van het zacht zuiderse type omwille van de viura druif 
en krijgt wat meer volume door het kleinere aandeel chardonnay dat er werd gebruikt. Van smakelijke 
alledaagse witte tot begeleider van salades en pasta.  
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/artiga-fustel/mirone-blanco/4389?s=mirone+blanc 

 
4) - Javier Sanz Verdejo “semi-dulce” 2021 – D.O. Rueda à €10,68 
Fruitige witte wijn op basis van de Verdejo druif. Deze semi-dulce was vorig jaar een geliefde fles! Fruitig, 
zoet maar met nuances en fraîcheur. 
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/javier-sanz-viticultor/semidulce/4322?s=semidulce 

 
5) - Axial, “Albada” 2021 - D.O. Calatayud à €10,04 
Albada is de topper van de Cruz de Piedra die vorig jaar een succes was! Oude wijnstokken Macabeu van 
hoog gelegen percelen geven hier veel drinkplezier voor zijn prijs.  
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/axial/albada/4336?s=albada 
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6) - Javier Sanz, “Sauvignon Blanc” 2021 - D.O. Rueda à €12,95 
Sauvignon Blanc puur jus van oudere wijnstokken waardoor er voldoende materie is om de zuurkes van 
de druif  in te binden. Het Spaanse antwoord op Sancerre en Puilly-Fumé.   
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/javier-sanz-viticultor/javier-sanz-sauvignon-
blanc/4329?s=javier+sanz 

 
7) - Albet i Noya, “Lignum blanc” 2021 – D.O. Penedès à €12,32-BIO- 
Chardonnay en Sauvignon blanc, waarin fraîcheur, fruitexpressie en mondvulling de sleutelwoorden zijn. 
Deze wijn is wat rijker in smaak met subtiele roosterige toets van de rijping op houten vat.  
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/albet-i-noya/lignum-blanc/4166?s=lignum+ 

 
 

Rosé wijnen: 
8) - Jané Vantura, “Vinyes Roses” 2020 - D.O. Penedès à €10,75 -BIO- 
Rosé zoals het hoort! Lichtroze in kleur, boeket van rode vruchten en kers, mooi droog en toch zoveel 
smaak en subtiliteit. Eéntje dat je niet mag missen. 

https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/jane-ventura/vinyes-roses/4222?s=vinyes+rose 

 
 

Rode wijnen: 
9) - Artiga Fustel, “Mirone Tinto” 2020 - D.O. Campo de Borja à €6,93 
Mirone is puur mooi rood fruit. Deze rode laat zien dat je voor een zeer scherpe prijs Garnacha met 20% 
Tempranillo weliswaar zonder vatrijping ook veel smaak in het glas kan krijgen. 

https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/artiga-fustel/mirone-tinto/4284?s=mirone+tinto 

 
10) – Ermita de San Lorenzo Gran Reserva 2015 - D.O. Campo de Borja à €8,89 
Tempranillo en Garnacha met vatrijping geven hier een reflectie van de klassieke Spaanse stijl rood à la 
Rioja. Zeer sterke wijn voor zijn prijskaartje.  
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/ruberte/ermita-de-san-lorenzo-gran-reserva/4387?s=ermita 

 
11) – Torre de Barreda, “Cabernet Sauvignon” 2018 – V.d.T. Tierra de Castilla à €9,26 
Een schoolvoorbeeld van pure, zonnige Cabernet Sauvignon met een vleugje vatrijping. 
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/torre-de-barreda/torre-de-barreda-cabernet-
sauvignon/3619?s=barreda 

 
12) – Albet i Noya, “Lignum Negre” 2019 – D.O. Penedès à €12,58€ 
Catalaans temperament waarbij Tempranillo en Garnacha gecombineerd wordt mete en weinig merlot, 
syrah en cabernet sauvignon, met enkele maanden vatrijping. Rode met beet en vlees rond het been. Nu 
reeds lekker en nog heel wat potentieel om te ouderen.  
https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/albet-i-noya/lignum-negre/4341?s=lignum 

 
13) – Acústic Celler, “Acústic” 2019 – D.O. Montsant à €16,70 
Acústic is sinds dag één een succesverhaal binnen en buiten Spanje. Het geheim zijn de zeer oude 
wijnstokken carinyena met grenache en een lange vatrijping. Het smaakprofiel is in de lijn van 
Châteauneuf-du-Pape. Dus de ideale rode voor de wintermaanden.  

https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/acustic-celler/acustic/4199?s=acustic 

 

Restzoet: 
14) - Toro Albalá, Poley PX Dulce 2019  à €19,08 
Het nec plus ultra als je van restzoete wijnen houd! De druifjes worden op matten gedroogd tot krenten 
en nadien geperst. 1 kg druiven heb je nodig voor 1 flesje. Deze wijn nip je en éénmaal geopend kan hij 
gerust nog maanden geopend in de ijskast bewaard worden!  

https://www.labuenavida.be/spaanse-wijn/toro-albala/don-p-x/3942?dom=68 
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Bestelbon 
 

 Wijn Prijs per fles 
(BTW incl) 

aantal 

1 Cava Pintada Brut €  9,86  

2 Bonanto, “The Ultimate Aperitivo” €  22,05  

3 Artiga Fustel, Mirone Blanco 2021 €  7,15  

4 Javier Sanz, Semi-dulce 2021 €  10,68  

5 Axial, Albada 2021 €  10,04  

6 Javier Sanz, Sauvignon Blanc 2021 €  12,95  

7 Albet i Noya, Lignum blanc 2021 €  12,32  

8 Jané Ventura, Vinyes Roses 2020 €  10,75  

9 Artiga Fustel, Mirone Tinto 2020 €  6,93  

10 Ermita de San Lorenzo Gran Reserva 2015 €  8,89  

11 Torre de Barreda, Cabernet Sauvignon 
2018 

€  9,26  

12 Albet i Noya, Lignum Negre 2019 €  12,58  

13 Acústic Celler, Acústic 2019 €  16,70  

14 Toro Albalá, Poley PX Dulce 2019 €  19,08  

15 Andere:  
 
 
 

  

  Totaal :  

 
GEGEVENS:  
Naam:  

 
 

Adres: 
(BTW): 

 
 
 
 

Mail:   
 

GSM:  

 

  
Er wordt contact met u opgenomen m.b.t. de levering 

 

 
 


