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Wij werken alleen met kleine producenten en coöperatieve. Alle wijnen en 
olijfolieën zijn geproduceerd onder het label voor respectvolle landbouw. Maar 
sommige producten hebben het BIO-certificaat ook.  
 
Klik op de naam van het product voor meer informatie. 
 
We maken ook manden op maat. Het enige dat u hoeft te doen, is de producten en 
het type mand op onze website selecteren en de aankoop doen of rechtstreeks 
contact met ons opnemen. 
 
Mocht u meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. 
 
  
               Veganistische product 

 
 
 

               BIO product 
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1. Bubbels 
 

Can Xa Brut  
Xarello, macabeu en parelladadruiven. Geen toegevoegde.  
Er werden geen herbiciden en pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: 12 manden gisting in fles    
Prijs: 8,9 € incl. BTW 
Producent: Emendis (Castellet i la Gornal, Barcelona) 
Wijnarrangement: Bonen en erwten, vleeswaren 
(embutidos), vis, groene groenten, harde en zachte kaas, 
gevogelte, schelpdieren, crèmes. 
 
 

El Serralet Brut Nature reserva 
80% macabeu, 15% parellada, 5% xarel.lo druiven. Geen 
toegevoegde.  Er werden geen herbiciden en pesticiden 
gebruikt. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: 20-24 manden gisting in fles    
Prijs: 10,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Aperitief, voorgerechten en snacks 
schaaldieren, oesters, charcuterie.    
 
 
 

El Serralet Brut Nature rosado reserva 
75% trepat en 25% pinot noir druiven. Er werden geen 
herbiciden en pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2016  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: minstens 24 maanden in fles     
Prijs: 10,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Ideaal bij zeevruchten en "mar i 
muntanya" rijst, gegrild rood vlees (BBQ) en desserts met rood 
fruit. 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/can-xa-brut-2019/
https://lorebost.be/nl/product/can-xa-brut-2019/
https://lorebost.be/nl/product/el-serralet-brut-nature-2016/
https://lorebost.be/nl/product/el-serralet-brut-nature-rosado-2018/
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Can Guineu Brut Nature  
80 % macabeu en chardonnaydruiven. Er werden geen 

herbiciden of pesticiden gebruikt. 

Oogst: 2016  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: rond 18 manden gisting in fles    
Prijs: 11,8 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Voor het begeleiden van 
visvoorgerechten, plantaardige crèmes, gebakken vis en wit 
vlees. 

 

 

 

Marc Mir Brut Nature reserva 
50% Pinot Noir en 50% chardonnaydruiven. Er werden geen 
herbiciden of pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2013  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: tenminste 24 gisting in fles    
Prijs: 16,2 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Perfect met verse voorgerechten, gegrilde 
blauwe vis, rijst en wit vlees met saus. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/can-guineu-brut-nature-reserva-2016/
https://lorebost.be/nl/product/marc-mir-brut-nature-reserva-2012/
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2. Witte wijn  
 

Pla de la Creu blanc (D.O Catalunya) 
Droge witte jonge wijn geproduceerd van de typische 
Catalaanse druif xarel.lo van oude wijnstokken. Intense 
aroma’s van peren en mandarijnen in de neus en is fris en 
schoon in de mond met een smaak van rijpe citrusvruchten.  
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Een witte wijn om van te genieten bij 
voorgerechten, zeevruchten rijst, gestoomde mosselen en 
Aziatische gerechten. 
 

 
Bajel Pirata blanco (D.O Alicante) 
Witte jonge wijn uitgewerkt met merseguera-druiven. Citroen- 
en peernoten met bloemenhints. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,6 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Aperitief, ideaal voor 'calamares', ceviche, 
zeevruchtenrijst, zeevruchten. 

 
 
 
 
Marmellans blanc (D.O Catalunya) 
Witte garnacha en macabeo druiven.  
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 4 maanden op zijn droesem in roestvrijstalen tanks 
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitif, tempura, soups, lightly seasoned 
salad. 
 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-white-2016/
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-merseguera-2019/
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-blanc-2019/
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-blanc-2019/
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Fuente Milano Verdejo Viura (IGP Castilla y 
León) 
50%verdejo, 50% viura. 
Minerale tonen, passievrucht, citrus en wat abrikoos. Veel 
smaak, fris met tonen van limoen en grapefruit. 
 
Oogst: 2018  
Alcohol: 13,5%  
Prijs: 6,8 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Pedro Escudero (La Seca, Valladolid) 
Wijnarrangement: Deze wijn combineert uitstekend bij een 
waaier aan zomerse gerechten met citrus en meloen, diverse 
lichte warme en koude visschotels (Cerviche), zomerse 
salades, asperges.  
 
 
 

Alegra verdejo (D.O Rueda) 
100%verdejo. 
 
Pomelo, nectarine en citrusnoten met hints van vers gras die 
kenmerkend zijn voor de verdejo. Fris en heerlijk. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 12%  
Prijs: 7,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Copaboca, Torrecilla de la Abadesa, 
(Valladolid) 
Wijnarrangement: Zeer veelzijdig: aperitief, pasta, rijst, vis, 
lichte zeevruchten, salades, groenten (gebakken, oven). 
 
 

Valdelainos (D.O Rueda) 
100%verdejo. 
Zeer briljant, groenachtig geel en stroperig aspect. Zeer 
expressieve neus, mooie typering van de Verdejo-druif, 
groen, fris. Frisse aanval in de mond, expressief, met mooie 
lengte en typische 'amandel' bitterheid aan het eind. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,1 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Pedro Escudero (La Seca, Valladolid) 
Wijnarrangement: Ideaal voor het aperitief, met asperges, 
mosselen, desserts op basis van fruit en zachte kaas. 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/fuente-milano-verdejo-viura-2016/
https://lorebost.be/nl/product/fuente-milano-verdejo-viura-2016/
https://lorebost.be/nl/product/alegra-verdejo/
https://lorebost.be/nl/product/alegra-verdejo/
https://lorebost.be/nl/product/valdelainos-verdejo-2018/
https://lorebost.be/nl/product/valdelainos-verdejo-2018/
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Flor de Maig blanc 3 liter (D.O Catalunya) 
Witte wijn uit DO Catalonië gemaakt met witte grenache en 
macabeu. 
Mooie jonge wijn met bloemige noten en met fruit. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Prijs: 18,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Ideaal bij lichte voorgerechten, gegrilde 
zeevruchten, gegrilde witte vis, visrijst maar ook voor paella 
en risotto. 
 
Mas Donis blanc (D.O Montsant) 
Witte grenache en macabeu druiven. 
Aantrekkelijke gele goudgroene kleur. Verleidelijke 
fruitsmaken van perzik, peer, mango en banaan. Hints van 
bloemen en kruiden. Medium body, mooie fruit- en bloemige 
afdronk. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, lichte voorgerechten, 
zeevruchten, gegrilde en gebakken witte vis, wit vlees (kip), 
sushi, visrijst, paella, risotto, eenvoudige salades en zachte 
kaas. 
 

 

Rebobina (D.OCa Rioja) 

Witte wijn gemaakt van viura (macabeu) druiven.  
Fruitig, met de nadruk op appelaroma's met een hint van 
citrusvruchten en noten op de achtergrond. In de mond, 
zacht en fris, met aanhoudende aanzet, goede medium 
body, met de nadruk op de uitstekende harmonie tussen 
zuurgraad en fruit. 
Lange afdronk en zeer aanhoudend met een zeer mooie 
finale. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,6 € incl. BTW 
Producent: Street Wines (Logroño, La Rioja) 
Wijnarrangement: Aperitief, met een variëteit aan tapas, 
zeevruchten en vis. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/flor-de-maig-2019-bag-in-box-3-l/
https://lorebost.be/nl/product/flor-de-maig-2019-bag-in-box-3-l/
https://lorebost.be/nl/product/mas-donis-blanc-2019/
https://lorebost.be/nl/product/rebobina-2019/
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Mas Picosa blanc (D.O Montsant) 

100% witte grenache.  
Bleke citroenkleur. Aroma's van perzik en witte bloemen. 
Goede zuurgraad met bloemen- en limoentonen die het 
beste in deze droge, elegante en frisse wijn naar boven 
brengen. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 3-5 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 9,4 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfecte metgezel bij wit vlees zoals kip in 
de oven of varkensvleesgerechten. Een zeer goede metgezel 
voor rijst met zeevruchten en del klassieke ham en kaasplank. 
 
 

Callejea (D.OCa Rioja) 

Witte wijn gemaakt van witte tempranillo druiven.  
Fruitig, met aroma's van banaan en ananas met een vleugje 
bloemen. In de mond, frisse intrede, grote en krachtige 
glycerine-expressie, goede medium body. Lange en zeer 
aanhoudende afdronk, perfect uitgebalanceerd tussen 
zuurgraad en tropisch fruit. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12%  
Prijs: 9,4 € incl. BTW 
Producent: Street Wines (Logroño, La Rioja) 
Wijnarrangement: Aperitief met augurken, gezouten vlees, 
ingeblikte vis (encurtidos, salazones) en gegrilde groenten. 
 
 

Marc Mir garnatxa (D.O Catalunya) 
100% witte grenache (ongefilterd). 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13,5%  
Prijs: 9,5 € incl. BTW  
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Ideaal bij voorgerechten of snacks. 
Perfecte begeleider bij wit vlees zoals kip in de oven of 
varkensvleesgerechten. Een zeer goede metgezel voor rijst 
met zeevruchten en del klassieke ham en kaasplank. 

 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/mas-picosa-blanc-2019/
https://lorebost.be/nl/product/callejea-2019/
https://lorebost.be/nl/product/marc-mir-garnatxa-blanca-2019/
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Marc Mir roure (D.O Catalunya) 
50% witte grenache en 50% xarel-lo druiven. 
Frisse geur en variëteit, met bloementoetsen in de jeugd en 
pastel in de rijpheid. Gestructureerd met een vriendelijke en 
aanhoudende smaak met hints van wit fruit, licht zuur en 
glycerine. 
 
Oogst: 2015  
Alcohol: 12%  
Gisting: 6 maanden Franse eik. 
Prijs: 9,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Ideaal bij voorgerechten, een maaltijd of 
snacks. Lekker bij visschoteltjes, gegrilde tonijn, zeeduivel in 
de oven, wit vlees met saus en gerookte geiten- en 
schapenkaas. 

 
Segrel albarino (D.O Rías Baixas) 
100% albariño druiven. 
Intense, uitgesproken fruitige en bloemige tonen, complex en 
elegant. In de mond is het evenwichtig, met een verfrissend 
puntje van zuurgraad, breed en met een lange afdronk. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 5 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 9,5 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Pablo Padin (Dena, Pontevedra) 
Wijnarrangement: Gegrilde, gekookte en geroosterde vis, 
gekookte zeevruchten, rijst en zachte kaas. 

 
 

La boscana Blanc (D.O Costers del Segre) 
60% chardonnay, 40% viognier druiven. Briljante, lichte gele 
wijn met groene reflecties. Expressieve aanval in de neus 
steenfruit (perzik, abrikoos) op een bloemige achtergrond en 
appelbloesem. In de mond grote volheid en volumineuze 
aroma's met pure fruitkracht. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 9,6 € incl. BTW 
Producent: Costers del Sió (Balaguer, Lleida)   
Wijnarrangement: Perfect te combineren met zeevruchten 
en rauwe vis, gekookte vis en in saus, zeevruchtenmousses, 
soepen, crèmes, verse kazen en speciaal sushi. 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/marc-mir-2014/
https://lorebost.be/nl/product/segrel-albarino-2019/
https://lorebost.be/nl/product/segrel-albarino-2019/
https://lorebost.be/product/la-boscana-blanc-2017/
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Formigo (D.O Ribeiro) 
50% Treixadura, Torrontes, godello, loureira blanca, albariño 
en 50% palomino fino druiven. 
Een lichtgele, briljante wijn, groenige reflecties. Formigo is 
een lichte, frisse en aromatische wijn. Zeer fruitig op de 
neus, bloemig en gemakkelijk te drinken. Bloemige en witte 
fruitnoten op de neus. In de mond is ze fris, sober en zout. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 12%  
Prijs: 9,7 € incl. BTW 
Producent: Adelga Manuel Formigo (Beade, Ourense)   
Wijnarrangement: Aperitief, salades, blauwe vis, rauwe vis, 
gegrilde witte vis. 
 
 
 

Els Nanos Blanc del Coster (D.O Conca de 
Barberà) 
100% macabeu (viura) druiven.  
Intensief aroma van wit fruit, citrusvruchten en bloemen. 
Licht in de mond, maar dan smeuïg, zeer fris en volhardend. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12%  
Gisting: 3-5 maanden in roestvrij stalen tanks. 
Prijs: 9,9 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Aperitief, complexe salades, gegrilde witte 
vis, soupirrijst, zeevruchten. 
 

 

Fuente Elvira (D.O Rueda) 
100%verdejo. 
Zeer briljant, groenachtig geel en stroperig aspect. Zeer 
expressieve neus, mooie typering van de Verdejo-druif, 
groen, fris. Frisse aanval in de mond, expressief, met mooie 
lengte en typische 'amandel' bitterheid aan het eind. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Prijs: 9,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Pedro Escudero (La Seca, Valladolid) 
Wijnarrangement: Ideaal voor het aperitief, met asperges, 
mosselen, desserts op basis van fruit en zachte kaas. 
 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/formigo-2019/
https://lorebost.be/nl/product/formigo-2019/
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-blanc-del-coster-2019/
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-blanc-del-coster-2019/
https://lorebost.be/nl/product/fuente-elvira-2019/
https://lorebost.be/nl/product/fuente-elvira-2019/


CATALOGUE 2021                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

11 Lo Rebost Leuven. Import van Spaanse wijnen en delicatessen   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

L’aphrodisiaque godello (D.O Bierzo) 

70% godello 30% Jerez druiven. 
De neus is intens, schoon, met aroma's van rijp fruit en witte 
bloemen op de achtergrond. De smaak is rond, fris, met een 
evenwichtig volume. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Prijs: 10,7 € incl. BTW 
Producent: Almázcara Majara (Molinaseca, León) 
Wijnarrangement: Aperitief, tapas, gegrilde, gekookte en 
geroosterde vis, gekookte zeevruchten, rijst en zachte kaas. 
 
 
 

Blanc de sere (D.O Costers del Segre) 
Macabeu, parellada, xarel-lo, chardonnay, witte grenache en 
malvasía. 
Intense neus met aroma's van citrusvruchten (limoen en 
citroen) en een tropische achtergrond die doet denken aan 
ananas. In de mond heeft het een frisse intrede en komen de 
citrustonen terug een licht en verfrissend mondgevoel en een 
goede zuurgraad die het maakt meer persistent. 
 
Oogst: 2018  
Alcohol: 11,5%  
Prijs: 11,5 € incl. BTW 
Producent: coöperatieve L'Olivera (Vallbona de les Monges, 
Lleida)   
Wijnarrangement: Aperitief, gerookte gerechten, gebakken 
witte vis, gekruide visstoofpotjes, vis rijs, lichte voorgerechten, 
blauwe vis, wit vlees. Ideaal voor heek met sap, wat erwten 
met spek of wat gehaktballen inktvis. 
 
 

Cal Pla blanc (D.O.Q Priorat) 
Witte grenache, macabeu en moscateldruiven. 
In de neus tropisch fruit, groene appel, brioche, boter, 
schoon. Goed uitgebalanceerd, zalvend, rond, dicht met 
goed geïntegreerde zuurgraad. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 5 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 12,5 € incl. BTW 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera)  
Wijnarrangement: Zeevruchten, schaaldieren, blauwe vis, 
blauwe kazen, eieren. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/aphrodisiaque-godello-2019/
https://lorebost.be/nl/product/aphrodisiaque-godello-2019/
https://lorebost.be/nl/product/blanc-de-sere/
https://lorebost.be/nl/product/blanc-de-sere/
https://lorebost.be/nl/product/blanc-de-sere/
https://lorebost.be/nl/product/cal-pla-blanc-2017/
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Finca Teira blanco (D.O Ribeiro) 
Treixadura, godello en torrontés druiven. 
Expressief, fris en harmonieus. Het frisse witte fruit met 
citrustoetsen en het evenwicht tussen structuur en frisheid 
vallen op. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13%  
Prijs: 12,8 € incl. BTW 
Producent: Adelga Manuel Formigo (Beade, Ourense)   
Wijnarrangement: Aperitief, gegrilde witte vis, kabeljauw, rijst 
met vis, gekookte zeevruchten. 

 
 

Josep Foraster Blanc Seleccio (D.O Conca de 
Barbera) 
50% witte grenache, 40% Macabeu en 10% Chardonnay 
druiven. 
Rijp en tropisch fruit, zacht geroosterd, citrus, met een 
achtergrond van boter en een frisse afdronk met noten. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 12%  
Gisting: 8 maanden Franse eiken/ betonnen "ei"-tank 
Prijs: 15,2 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Blauwe vis, zeevruchten, rijst, wit vlees en 
blauwe en romige kazen. 
 

 

 

Josep Foraster Brisal del Coster (D.O Conca de 
Barbera) 
100% macabeu druiven.  
Huidmaceratie gedurende 21 dagen als rode wijn.  
Wit fruit, citrusvruchten, onderhout. Zachte ingang om grote 
amplitude te tonen, looizuur en elektrisch. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 12%  
Gisting: 8 maanden Franse eiken/ betonnen "ei"-tank 
Prijs: 16,5 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Kaas, paella, groenten en rood vlees. 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/finca-teira-blanco-2018/
https://lorebost.be/nl/product/finca-teira-blanco-2018/
https://lorebost.be/nl/product/finca-teira-blanco-2018/
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-blanc-seleccio-2019/
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-blanc-seleccio-2019/
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-brisal-del-coster-2019/
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-brisal-del-coster-2019/
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Xot dels Aspres blanc (D.O Empordà) 
50% witte grenache, 40% sauvignon blanc en picapoll. 
 
Zeer helder en helder uiterlijk en strogele kleur. De eerste 
aromatische indruk is zeer expressief en fris. Noten van 
anijs, munt, roos, perzik en toetsen van verse boter. 
Geïntegreerde en vastberaden zuurgraad, goed 
gestructureerd en levendig. Bepaalde mineralisatie met een 
subtiele en aangename bittere nasmaak. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 4 maanden Franse eiken 
Prijs: 16,9 € incl. BTW 
Producent: Vinyes dels Aspres (Cantallops, Girona)   
Wijnarrangement: Gegrilde vis met citrussaus, gevogelte in 
saus met verfrissende garnituur, diverse kazen.  

Mas d‘en Compte blanc (D.O.Q Priorat) 
50% witte grenache, 25% picapoll, 25% xarel-lo druiven.  
Gele kleur met subtiele witte vruchten aroma's met minerale 
noten, hints van honing, zoete en rokerige specerijen. 
Romige textuur met een goed gemarkeerd minerale karakter 
en rokerige noten met elegante en lange afwerking. 
 
Oogst: 2015 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 6 maanden nieuwe Franse/Amerikaanse 
eikenhouten 
Prijs: 18,5 € incl. BTW 
Wijnarrangement: Gevogelte, complexe salades, 
roomsoepen, kabeljauw, geroosterd vlees, soupirrijst, 
gerookte gerechten, torta del Casar. 
 
 

Mas d‘en Compte blanc (D.O.Q Priorat) 
50% witte grenache, 25% picapoll, 25% xarel-lo druiven.  
Gele kleur met subtiele witte vruchten aroma's met minerale 
noten, hints van honing, zoete en rokerige specerijen. 
Romige textuur met een goed gemarkeerd minerale karakter 
en rokerige noten met elegante en lange afwerking. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 6 maanden nieuwe Franse/Amerikaanse 
eikenhouten 
Prijs: 18,5 € incl. BTW 
Wijnarrangement: Gevogelte, complexe salades, 
roomsoepen, kabeljauw, geroosterd vlees, soupirrijst, 
gerookte gerechten, torta del Casar. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-brisal-del-coster-2019/
https://lorebost.be/nl/product/mas-den-compte-blanc-2017/
https://lorebost.be/nl/product/mas-den-compte-blanc-2017/
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3. Rose wijn  
 

Pla de la Creu rosat (D.O Catalunya) 
100% merlotdruiven. 
Een verleidelijke smaak van rijpe aardbeien. 
Het biedt een zorgvuldige balans tussen zoetheid en 
zuurgraad, het is sterk in de mond, vol en evenwichtig.  
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14,5%  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Aperitief, snaks i sushi (rauw vis). 
 

 

Enreda (D.OCa Rioja) 

100% rode grenache.   
Herinneringen aan snoepgoed, lolly's en frambozen, 
omgeven met een florale toets. In de mond is hij fris, met een 
goed evenwicht tussen fruitigheid en zuurgraad. In de mond 
fris, aangenaam en fruitig met een complex einde. 
Aanhoudende afdronk, met een uitstekende reminiscentie 
van rode vruchten, aardbei, framboos met een vleugje 
bloemen en citrusschil. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12%  
Prijs: 7,8 € incl. BTW 
Producent: Street Wines (Logroño, La Rioja) 
Wijnarrangement: Koude crèmes, groentestoofpotjes, 
gerookte zalm en marinades (escabeches). 

 
 

Els Nanos rosat trepat (D.O Conca de Barbera) 
100% trepatdruiven.  
Grappig en stijlvol tegelijk. Intensief aroma van rood fruit met 
room en een beetje peper. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 11,5%  
Prijs: 9,9 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Het gaat heel goed samen met rijst, 
carpaccio, pasta, blauwe vis, zeevruchten en wit vlees. 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-rosado-2016/
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-rosado-2016/
https://lorebost.be/nl/product/enreda-rose-2020/
https://lorebost.be/nl/product/enreda-rose-2020/
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-rosat-trepat-2019/
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-rosat-trepat-2019/
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Sobrecasa Rosado Clasico (VT Castilla y Leon) 
Tempranillo druiven en andere witte rassen in kleine 

percentages (grenache, muscatel, verdejo, palomino).  
Aromatische, smaakvolle en frisse wijn. Complex in de neus, 
met aroma's van rijp wit fruit, gebakken appel en kweepeer. 
In de mond is het gemakkelijk te drinken en zeer dynamisch. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13%  
Gisting: 8 manden in grote kastanjehouten vaten 
Prijs: 15,0 € incl. BTW 
Producent: Alfredo Maestro (Peñafiel, Valladolid)    
Wijnarrangement: Aperitief, bonen en peulvruchten, pasta 
met vleessaus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/sobrecasa-rosado-clasico-2016/
https://lorebost.be/nl/product/sobrecasa-rosado-clasico-2016/
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4. Rode wijn 
 
 

Bajel Pirata tinto joven (D.O Alicante) 
100% monastrelldruiven. 
Kersenaroma complementeert tonen van gestoofd fruit en 
zoete specerijen. In de mond is de Monastrell gestructureerd 
maar zijdeachtig en barstend van fruit. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 2 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 5,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Aperitif en tapas. 
 

 
 

Oh sister (zonder D.O) 
 Jonge rode wijn uit La Rioja (zonder DO) gemaakt met 
garnacha tinta en tempranillo druiven. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13,4%  
Gisting: 3 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 5,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Aperitief, voor tapas, aardappelomelet, 
pasta en meer. In de zomer kan het iets afkoelen (20 
minuten in de koelkast). 
 

 
 
Pla de la Creu negre (D.O Catalunya) 
Rode grenache en cabernet sauvignon druiven. 
 
Oogst: 2017 
Alcohol: 13,4%  
Gisting: 20 maanden in Amerikaanse eikenhouten vaten  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Voorgerechten, gegrild vlees, licht 
kruidige gerechten en groenten en rijst met vlees en vis 
("Mar i Muntanya") maar ook heerlijk om zo te drinken. 
 

 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-joven-tinto/
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-joven-tinto/
https://lorebost.be/nl/product/oh-sister-2019/
https://lorebost.be/nl/product/oh-sister-2019/
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-tinto-2017/
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-tinto-2017/
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Marmellans negre (D.O Catalunya) 
Garnacha en carignan druiven.  
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 14%  
Gisting: 10 maanden in roestvrijstalen tanks  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, geroosterd vlees, bonen en 
peulvruchten, gevulde aubergines, rijst met vlees. 
 
 
 
 

Murviedro Coleccion Bobal roble tinto (D.O Utiel-
Requena) 
100% bobal druiven.  
Deze wijn toont de potentiële kwaliteit van de Bobal-druif, 
afkomstig uit Utiel-Requena. 
Intens aroma van rood fruit en kruiden. Zacht, fruitig met een 
vleugje hout en rijpe tannines. Het heeft een nasmaak van 
fruitsmaak die doet denken aan de variëteit. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13%  
Gisting: 3-4 maanden in Amerikanse eikenhouten vaten  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Murviedro, Requena (Valencia) 
Wijnarrangement: Wijn ideaal om vlees, wild en vleeswaren 
te begeleiden. 
 
 

Bajel Pirata roble (D.O Alicante) 
Witte jonge wijn uitgewerkt met monastrell druiven.  
Pruimen- en zwarte bessenfruit op smaak gebracht met 
kruiden. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Gisting: 4 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Perfect voor BBQ en een rek met ribben. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-negre-2016/
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-negre-2016/
https://lorebost.be/nl/product/murviedro-coleccion-bobal-roble-tinto-2018/
https://lorebost.be/nl/product/murviedro-coleccion-bobal-roble-tinto-2018/
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-barrica-2019/
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-barrica-2019/
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Flor de Maig negre 3 liters (D.O Catalunya) 
Rode grenache, tempranillo, merlot, cabernet sauvignon, 
samsó (carignan). 
Jonge wijn met verse noten van rood fruit over een 
kruidachtige achtergrond; fijne afwerking met rijpe zachte 
tannine en mooie verfrissende afdronk. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 14% 
Prijs: 18,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, geroosterde kip, wit vlees, BBQ, 
soupirrijst. 
 
 
 
 

Menguante garnacha (D.O Cariñena) 
100% rode grenache. 
Donker kersrode kleur, met paarse reflecties. Mooi vers rood 
fruit aan het begin, na het walsen, deze wijn opent met nog 
meer fruit en fijne, subtiele kruidigheid. Juicy starter, medium 
gevuld, mooie uitdrukking. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14,5%  
Prijs: 7,2 € incl. BTW 
Producent: Viñedos y Bodegas Pablo (Almonacid de la 
Sierra, Zaragoza) 
Wijnarrangement: Elegant en soepel, een beetje gekoeld in 
de zomer is heel lekker in combinatie met gegrild vlees, 
gevarieerd buffet, pizza. 

 
Orache tinto crianza (D.O Somontano) 
Rode grenache en cabernet sauvignon. 
Gemiddelde kleurintensiteit. Primaire aroma's van rood fruit 
op een licht bloemige achtergrond. In de mond is het fris en 
casual, met een middellange afdronk. 
 
Oogst: 2015 
Alcohol: 14%  
Gisting: 6 maanden in Amerikaanse eikenhouten vaten 
Prijs: 7,8 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Alodia (Adahuesca, Huesca) 
Wijnarrangement: Aperitief, gegrild vlees, pasta en pizza. 

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/flor-de-maig-negre-bag-in-box-3-l/
https://lorebost.be/nl/product/flor-de-maig-negre-bag-in-box-3-l/
https://lorebost.be/nl/product/menguante-2015/
https://lorebost.be/nl/product/menguante-2015/
https://lorebost.be/nl/product/orache-tinto-2015/
https://lorebost.be/nl/product/orache-tinto-2015/
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Oh sister superiore (zonder D.O) 
 Rode wijn uit La Rioja (zonder DO) gemaakt met garnacha 
tinta en tempranillo 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13,4%  
Gisting: 6 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 7,8 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Zeer veelzijdig: bonen, alle soorten van 
vlees, pasta en rijst. 
 
 
Mas Donis negre (D.O Montsant) 
50% rode grenache, 20% tempranillo, 15% merlot, 10% 
cabernet sauvignon, 5% samsó (carignan). 
Heerlijk parfum van likeurachtige kersen en rode bessen; 
kruidige taart; rijp en complex; medium body; fijne afdronk 
met rijpe zachte tannines en mooie verfrissende afdronk. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14%  
Gisting: 10 maanden in roestvrijstalen tanks  
Prijs: 8,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Wit vlees (kip), salades, BBQ, pasta met 
vleessaus. Een frisse, knapperige en levendige rode 
zomerwijn, die licht gekoeld moet worden. 
 
 

Alterna (D.OCa Rioja) 

Rode wijn gemaakt met tempranillo druiven.  
Rijp rood fruit met elegante tonen van zoethout. Goede 
fruitlading en gestructureerd in de mond. Ronde en zeer 
smaakvolle wijn met een goede balans tussen 
alcoholgehalte, zuurgraad en structuur. Lange en zeer 
persistente afdronk, met hints van gekonfijt zwart fruit. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,6 € incl. BTW 
Producent: Street Wines (Logroño, La Rioja) 
Wijnarrangement: Ideaal bij alle soorten vlees. Hij past 
goed bij pasta, tapas en halfgerijpte kaas. 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/oh-sister-superiore-2019/
https://lorebost.be/nl/product/oh-sister-superiore-2019/
https://lorebost.be/nl/product/mas-donis-negre-2019/
https://lorebost.be/nl/product/mas-donis-negre-2019/
https://lorebost.be/nl/product/alterna-2020/
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Honoro vera organic (D.O Jumilla) 
100% monastrell druif.  
Kersenkleur, bloemige tonen en hints van rijp fruit en cacao. 
Fruitig, fris en evenwichtig. Zeer goed en aangenaam in de 
mond. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14%  
Prijs: 9,20 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Juan Gil (Murcia) 
Wijnarrangement: Geitenkaas, soeprijst, gebakken witvis, 
rijst met vlees, gegrilde witvis, charcuterie, wit geroosterd 
vlees, bonen en peulvruchten, blauwe vis, gegrild rood vlees, 
pasta met vleessaus 

 
 
Mas Picosa negre (D.O Montsant) 
30% rode grenache, 20% syrah, 20% cabernet sauvignon, 
15% Merlot, 10% tempranillo, 5% cariñena.  
De kersenkleur met violet reflecteert. Intense aroma's van 
rood fruit. Op de mond is vrij voluptueus.  
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3-5 maanden in roestvrijstalen tanks  
Prijs: 9,4 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: De ideale kandidaat voor bijna elk 
gerecht. Mooie metgezel voor gezouten champignons, pasta, 
ovenpizza, aperitief, rijst en wit vlees, gegrild rood vlees, wit 
vlees, charcuterie, licht voorgerecht, Iberische ham, groente. 
 
 

La Boscana negre (D.O Costers del Segre) 
60% Tempranillo, 30% Garnacha, 10% Syrah druven.  
Intense donkere kers-rode kleur. Intens, mooi fruitig begin, 
zoete specerijen zoals kaneel, balsamico en een vleugje 
eucalyptus. Zeer goede mondvulling, wederom veel vers 
rood fruit, fijne geïntegreerde zuren.  
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 4 maanden in Amerikaanse eiken vaten (300L)  
Prijs: 9,6 € incl. BTW 
Producent: Costers del Sió (Balaguer, Lleida)   
Wijnarrangement: Fruitige wijn ideaal om te serveren bij 
geroosterd vlees, stevige soepen en stoofschotels, 
ovenschotels met lam of haas. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/mas-picosa-negre-2019/
https://lorebost.be/nl/product/mas-picosa-negre-2019/
https://lorebost.be/nl/product/la-boscana-negre-2018/
https://lorebost.be/nl/product/la-boscana-negre-2018/
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Els Nanos Collita (D.O Conca de Barbera) 
70% ull de llebre (tempranillo), 20% cabernet sauvignon, 
10% trepat druiven.  
Fris en zoet in de mond, dit is een grappige en directe wijn 
die ons het volledige potentieel van een jonge wijn laat zien. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 12,5%  
Gisting: 3-5 maanden in roestvrijstalen tanks  
Prijs: 9,9 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Ideaal voor het eten van salades, rijst, 
pasta, groenten, vleeswaren, gegrild wit en rood vlees. 
 
 

Murviedro Coleccion Bobal reserva tinto (D.O 
Utiel-Requena) 
100% bobal druiven.  
Rijpe en aangename fruitaroma's (framboos, aalbes), met 
achtergrond van toast, chocolade, toffee, munt. 
Volle body, met zachte tannines en een lange afdronk. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13.5%  
Gisting: 12 maanden in Amerikaanse eikenhouten vaten  
Prijs: 9,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Murviedro, Requena (Valencia) 
Wijnarrangement: Ideaal om een verscheidenheid aan 
gastronomische gerechten, vleeswaren, gebraden vlees of 
gerookte kazen te begeleiden 
 

Mas Collet (D.O Montsant)  
40% samsó (carignan), 30% cabernet sauvignon, 30% rode 
grenache. 
Medium dieprood met viooltjesvlekjes; rijpe kersensmaak; 
bosbessen; eikenhouten, toastachtige aroma's; vrucht 
gedreven; perfect uitgebalanceerde; ronde rijpe tannine; 
lange, rijpe vruchtafwerking. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 9 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten/  
6 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 11,0 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Lam, entrecote, wild (patrijs, kwartel, 
konijn); pizza, pasta; stoofschotels, braadpannen, groente 
(mussaka, ratatouille), kaas. 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-collita-2019/
https://lorebost.be/nl/product/els-nanos-collita-2019/
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Lasendal seleccio (D.O Montsant) 
90% rode grenache, 10% Syrah-druiven. 
Aroma's van rijp rood fruit en een beetje peper, rijpe kersen 
en frambozen. Mooie integratie van eikenhout met 
geroosterde tonen en kruiden met rijpe en zachte tannines. 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 9 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten/  
6 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 11,0 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Geroosterde kip, pasta's en gepantserde 
groenten, rood vlees en sterke kazen. 
 
 

Aphrodisiaque mencia (D.O Bierzo) 
100% menciadruiven. 
In de neus is hij intens, met aroma's van vers fruit, aardbeien 
en kersen. In de mond is hij rond, fris, met vriendelijke 
tannines, met een goede structuur en grote duurzaamheid.  
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Prijs: 10,7 € incl. BTW 
Producent: Almázcara Majara (Molinaseca, León) 
Wijnarrangement: Ideaal bij vleeswaren, gezouten kazen, 
wild en rood vlees. 
 
 

Acelera crianza (D.OCa Rioja) 
100% tempranillodruiven. 
Jam van rood en zwart fruit (braambes, aardbei, framboos...) 
met balsamico-tonen, vanille en geroosterde aroma's. In de 
mond is ronde met stevige tannines, rode vruchtenjam en 
marmelade met toasttoetsen van koffieroom en cacao 
springen in het oog. Evenwichtige afdronk met hints van rijp 
rood fruit en zeer fijne en aangename tannines. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 12 maanden in Amerikaanse eiken vaten en 6 
maanden op fles.. 
Prijs: 10,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Mitarte (Labastida, Álava) 
Wijnarrangement: Rood vlees, wild en kazen. 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
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Alodia Moristel (D.O Somontano) 
100% parraleta druif.  
Kersen kleur met granaatrand. Balsamiek, gebrande koffie, 
grafietmineraal, gebrande kweepeer, zwarte pruim, rijp fruit, 
noten. Zeer interessant evenwicht, balsamiek dat in de mond 
blijft, knapperig en fris, lang lichaam, licht drogende tannine 
die helpt bij het schoonmaken van de mond.  
 
Oogst: 2011 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 8 maanden in Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 11,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Alodia (Adahuesca, Huesca) 
Wijnarrangement: Rijst en kaas, BBQ, eendenborst met 
pruimen, Iberische vleeswaren (embutidos ibericos). 

 
Bosc silvestre (D.O Costers del Segre) 
85% Tempranillo en 15% rode Grenache druiven.  
Zeer intense zwarte kersen kleur. Intense aroma's van 
zwarte bessen, een verscheidenheid aan kruiden, zoethout, 
balsamiek-nuances, hints van fijn hout. In de mond is het 
weer fruitig, met een aangename structuur, gekruid met een 
beetje ondergroei en een lange afdronk. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 9 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 12,5 € incl. BTW 
Producent: Costers del Sió (Balaguer, Lleida)   
Wijnarrangement: Volledige, elegante wijn voor gegrild rood 
vlees, pastagerechten... 
 

Conde de Valdemar crianza (D.OCa Rioja) 
Tempranillo (90%) en mazuelo (10%) druiven.  
Briljante kersrode wijn. Intense neus met mooie rijpe 
vruchten, zoals bramen en pruimen. Onderscheiden pittige 
noten en geïntegreerd hout met wat vanille en kruidnagel. 
Een fijne, maar ook gevulde en evenwichtige wijn, met zacht 
begin, vloeiende doorgang en mooie afdronk met fijne 
tannine. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 15 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 11,6 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Valdemar (Oyón, Álava)   
Wijnarrangement: Lichtere wildschotels, lamsvlees, rosbief, 
gegrild rood vlees, risotto, oude harde kaas, charcuterie, 
kippenstoofpotje. 

mailto:info@lorebost.be
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Arrocal roble tinto (D.O Ribera del Duero) 
97% tempranillo; 2% cabernet sauvignon, 1% merlot druiven.  
Heerlijk boeket van pruimen, kersen, vleugje munt, 
cacaopoeder, een beetje wilde venkel, een heel goed vleugje 
aarde en een nog steeds goede basis van pittig eiken van de 
gebruikte vaten. Het heeft een zijdezacht, aangenaam. Met 
middelhoge body en zacht tannines, fris en lange afdronk, 
goed uitgebalanceerd. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14%  
Gisting: 8 maanden in Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 11,7 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Arrocal (Burgos)   
Wijnarrangement: Ideale aanvulling op elk voorgerecht, van 
gerookte kazen tot gevogelte en gegrilde vis, pasta en 
rijstgerechten. 
 
 

Les gallinetes (D.O Conca de Barbera) 
60% trepat, 30% rode grenache, 10% syrah druiven.  
Elegant aroma van rood fruit en kruiden. In de mond is het 
een delicate, ronde, zoete, frisse en aanhoudende wijn. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 3-5 manden in roestvrij stalen tanks.  
Prijs: 11,9 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc)   
Wijnarrangement: Ideaal voor rijst, pasta, groenten, 
vleeswaren, kaas, wit en rood vlees. 

 
 

La nit de les garnatxes licorela (D.O Montsant) 
100% rode grenache geteeld op leisteengrond. 
Intense kersenkleur. Het is een heel complexe wijn, met een 
hoge minerale smaak en balsamiek-aroma's. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Accepteert alle soorten koppelingen. 
Aanbevolen voor krachtigere gerechten zoals "Kabeljauw in 
de pan met groenten, gekookt bij een lage temperatuur", 
voorgesteld door Michelin Sterrenrestaurant Can Bosch. 
 

mailto:info@lorebost.be
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La nit de les garnatxes calissa (D.O Montsant) 
100% rode grenache geteeld in kalkrijke grond. 
De kersenkleur met violette reflecties. Intense aroma's van 
rood fruit. In de mond is het vrij wulps en persistent. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Accepteert alle soorten koppelingen. Het 
wordt aanbevolen voor zelfs milde gerechten zoals "Cream 
peas with Perol worst", zoals voorgesteld door Michelinster 
Restaurant Can Bosch. 
 

La nit de les garnatxes argila (D.O Montsant) 
100% rode grenache druiven geteeld op kleigrond.  
Intense kersenkleur. Dit is een echt complexe wijn met zeer 
duidelijke tonen van ondergroei van het bos en tannines die 
in de mond blijven "plakken".  
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Accepteert alle soorten koppelingen, 
aanbevolen voor intense en vleesgerechten zoals "oranje 
gelei gelakte eend met op knapperig pistachebed", 
voorgesteld door Michelin-sterrenrestaurant Rincón de 
Diego. 

 
La nit de les garnatxes panal (D.O Montsant) 
100% rode grenache druiven geteeld in zandgrond. 
Intense kersenkleur. Het is een complexe wijn met een hoge 
minerale smaak en een balsamiek-aroma, aroma's van rijp 
fruit, elegant en met een fijne afdronk. Makkelijk te drinken 
en gemakkelijk te begrijpen. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Deze wijn accepteert alle soorten 
koppelingen. Aanbevolen voor milde en aromatische 
gerechten zoals "foie met roomkaas en pistachenoten" zoals 
voorgesteld door Michelin Star restaurant El Rincón de 
Diego. 

mailto:info@lorebost.be
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Pack de La nit de les garnatxes (D.O Montsant) 
100% rode grenache gekweekt in verschillende 
ondergronden. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 53,6 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 

 
 
 
 

Pack de La nit de les garnatxes (D.O Montsant) 
100% rode grenache gekweekt in verschillende 
ondergronden. Flessen van 375 ml. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 30,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 

 
 
 
 
 
 

Alodia Parraleta (D.O Somontano) 
100% parraleta druif.  
 Intensieve kleur. Fruitige aroma's van kleine bessen, 
bosbessen, aalbessen en frambozen op een pittige 
achtergrond. Vol met grote frisheid, met zachte tannines, 
gestructureerd en compleet, complex.  
 
Oogst: 2011 
Alcohol: 13%  
Gisting: 14 maanden in Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Alodia (Adahuesca, Huesca) 
Wijnarrangement: Rood vlees, stoofschotels, wild, volle 
sauzen, oude kazen. 

 
 

mailto:info@lorebost.be
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Sincronia negre (Vi de la Terra Mallorca) 
Manto Negre, callet, syrah en Merlot druiven.  
Jonge en paarse tint. Rijp fruit, variërend van bessen tot 
pitvruchten, met subtiele kruiden. De aanwezige tannines zijn 
merkbaar in de afdronk. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14%  
Gisting: 4 maanden in Amerikaanse/Franse eikenhouten. 
Prijs: 14,2 € incl. BTW 
Producent: Mesquida i Mora (Mallorca) 
Wijnarrangement: light voorgerechten, koud vlees 
(embutidos/charcuterie), gegrild varkensvlees, geroosterd 
lamsvlees. 
 
 
Cal Pla negre (D.O.Q Priorat) 
60% rode grenache, 40% carinyena (carignan) druiven. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 15,0 € incl. BTW 

Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Klein wild, koud vlees (charcuterie), jamon 
iberico de bellota, gestoofde gerechten. 

 
 
Arrocal pasion crianza tinto (D.O Ribera del 
Duero) 
Tempranillo druiven.  
Zwart- en bosvruchten, bosbessen, bramen en pruimen, met 
pittige accenten zoals vanille, nootmuskaat en kruidnagel, 
perfect in elkaar gezet met de geroosterde en balsamiek 
nuances van zwarte drop en kreupelhout. Lichte wijn maar 
met body, harmonieus en fluweelzacht gevoel in de mond 
dankzij zijn zoete en vriendelijke tannine, die zorgen voor 
structuur en complexiteit. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14%  
Gisting: 12 maanden in Franse en Amerikaanse ikenhouten 
en 12 manden op fles. 
Prijs: 15,5 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Arrocal (Burgos)   
Wijnarrangement: tews of meat, tables of cheeses, fatty 
fish, foies and all the plates of legumes, rice and pasta. 

mailto:info@lorebost.be
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Fina (D.O.Q Priorat) 
50% rode grenache, 30% syrah, 10% cabernet sauvignon, 
10% merlot. 
Intense robijnrode kleur. Fruitige wijn met mooie kruidige 
tonen. De neus heeft een lichte mineraliteit, laurier, zwarte 
peper, zoethout, rood en zwart fruit, bloemige accenten, 
balsamico nuances. 
Goed in de mond met vers fruit, gestructureerde tannines en 
een zeer goed geïntegreerde zuurgraad. Een elegante en 
verfijnde wijn. 
Oogst: 2014  
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 12 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 16,5 € incl. BTW 
Producent: Celler Hidalgo Albert (Poboleda, Tarragona)  
Wijnarrangement: Geroosterd vlees, lam, hartige (pittige) 
stoofschotels (ook Curry), wilde en uitgesproken gevederde 
spel. 

 
Xot negre dels Aspres (D.O Emporda)  
40% rode grenache, 40% cabernet sauvignon en carignan. 
Fragrante mix van kruiden en rijpe frambozennoten, hints 
van cacao en honing. In de mond, blijft een duidelijke 
expressie van kruiden bestaan, vooral kaneel en steranijs. 
Romig en krachtig, met een royale persistentie. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 7 maanden Franse (Allier) eikenhouten. 
Prijs: 16,9 € incl. BTW 
Producent: Vinyes dels Aspres (Cantallops, Girona)   
Wijnarrangement: Aanbevolen bij rund- of wildcarpaccio, 
pittige rijstgerechten, gegrild rood vlees, gekruid lamsvlees in 
de oven, geitenkaas. 
 
 

Josep Foraster trepat (D.O Conca de Barbera) 
100% trepat druiven van oude wijnstokken.   
Delicatesse, elegantie en frisheid. Bessen, witte peper en 
een lichte achtergrond met tonen van noten, balsamiek en 
minerale tonen. Zeer expressief en volhardend. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 7 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 18,0 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Ideaal bij blauwe vis, rijst, pasta, romige 
kazen en allerlei soorten vlees. 

mailto:info@lorebost.be
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Gran Algramar  (D.O Terra Alta) 
Rode grenache en syrah. 
 
Oogst: 2005 
Alcohol: 14%  
Gisting: 18 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 19,0 € incl. BTW 
Producent: Celler Algramar (Villalba dels Arcs, Tarragona)   
Wijnarrangement: Alle soorten rood vlees. Ideaal met 
gerookt gegrild vlees. 
 

 
Arrocal seleccion reserva tinto (D.O Ribera del 
Duero) 
Tempranillo druiven.  
Een scala aan rijp zwart fruit, zoals pruimen, bramen en 
kersen. Een vleugje rozemarijn en tijmbloem. Maak het boeket 
compleet met balsamico parfums, zachte vanille, zwarte 
cacao. Geroosterd en schoon franse eik. Krachtige en 
volwassen instap, met gewicht en opmerkelijk lengte. Het 
karakter is geconcentreerd en vol van smaak weerspiegeld in 
zijn fluweelzachte en dichte tannine die zorgt voor een zeer 
goede structuur. 
 
Oogst: 2015 
Alcohol: 14%  
Gisting: 18 maanden in nieuwe Franse eikenhouten en 18 
manden in de fles.  
Prijs: 20,5 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Arrocal (Burgos)   
Wijnarrangement: Ideale combinatie voor vleesgerechten 
zoals rood vlees, gebraden lamsvlees, runderkotelet, 
gerookte kazen en foie gras. 
 

La Carenyeta de Cal Pla (D.O.Q Priorat) 
100% samsó (carignan) 
Rijk en zacht met zeer elegante, complexe smaken, 
mineraal, zoete kruiden, honingzoet, romig van structuur. 
Uitstekende lengte. Productie: 1000 flessen.  
 
Oogst: 2015  
Alcohol: 15,5%  
Gisting: 14 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 25,5 € incl. BTW 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Gegrild lamsvlees, champignons, gegrild 
rood vlees, vleeswaren (charcuterie), stoofschotels, Iberische 
ham, schapenkaas. 

mailto:info@lorebost.be
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Mas del Compte negre (D.O.Q Priorat) 
50% rode grenache, 45% samsó (carignan), 5% cabernet. 
Rijk en zacht met zeer elegante, complexe smaken, 
mineraal, zoete kruiden, honingzoet, romig van structuur. 
Uitstekende lengte. 
 
Oogst: 2015  
Alcohol: 15,5%  
Gisting: 14 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 25,8 € incl. BTW 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Rijpe kaas, geroosterd rood vlees, 
stoofschotels en klein en groot wild. 
 
 

Peraj Ha’abib / Flor de Primavera (D.O Montsant) 
Gecertificeerde koosjere wijn gemaakt met 50% rode 
grenache, 30% cabernet sauvignon, 20% samsó. 
Donkerrood met aroma's van kersen, pruimen, bessen, 
koffie. In de mond kers, zwarte bessen. Een complexe, 
verfijnde, elegante, rijke en volle wijn. Rijpe maar zachte 
tannine. Zachte, frisse en minerale zoetheid met een zeer 
lange afdronk. 
 
Oogst: 2017 
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 33,0 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Hertenvlees, kalfsvlees, BBQ, geroosterd 
rundvlees, stoofpot, wild, geroosterde lamskoteletten met 
ratatouille, gegrilde groente, kazen, geroosterde ossenstaart. 

 
 
Els Pajaros (D.O Montsant) 
100% carinyena druif. 
Heldere en levendige wilde kruiden, zoethout, pittige en 
geroosterde neus. Prachtige textuur van zoetigheid en 
glycerine, goed geïntegreerd hout en zeer goede lengte. 
 
Oogst: 2017 
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in Franse eikenhouten/ 3 maanden in 
roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 35,0 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Rood vlees en kaas. 
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Cabrida (D.O Montsant) 
100% rode grenache druif.   
Intense en donkere robijnrode kleur. Wijn met een breed 
scala aan rijp rood fruit vermengd met wat gedroogde 
kruiden in een delicate en elegante body. Wijn met een 
ongelooflijk verouderingspotentieel. 
 
Oogst: 2016 
Alcohol: 15%  
Gisting:12 maanden in Franse foudre van 3000L/     
2 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 35,0 € incl. BTW  
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Van een bord met kaas tot een biefstuk. 
Deze wijn combineert prachtig met krachtige borden met 
pasta, lamsvlees en champignons. 
 

Mas d'en Compte Obac de l'Andreva 2017 (D.O.Q 
Priorat) 
70% Garnatxa peluda, 30% carignan.  
Alle finesse met een grote aromatische intensiteit en 
complexiteit. Veel rood fruit, kruidigheid en tonen van 
mediterrane kruiden. Intens in de mond met een zijdezachte 
en delicate textuur, stevig en harmonieus helemaal. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 15%  
Gisting: 14 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 42,2 € incl. BTW 

Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Rundvlees, lam, wild (hert), gevogelte. 
 
Planots (D.O.Q Priorat) 
50% rode grenache, 50% samsó (carignan), wijnstokken 
meer dan 100 jaar oud. 
Intense kleur. In de neus is hij aangenaam en fijn met 
aroma's van koffie, karamel, kruidnagel en rijp fruit. Fruitig en 
elegant, ook tonen van koffie, karamel en chocolade. 
 
Oogst: 2013  
Alcohol: 15%  
Gisting: 16 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 60.3 € incl. BTW 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona).  
Productie 1500 flessen.  
Wijnarrangement: Wild varken, geroosterd lamsvlees, 
gerijpte kaas, rundvlees, groot wild. 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/cabrida-2016/
https://lorebost.be/nl/product/cabrida-2016/
https://lorebost.be/nl/product/mas-den-compte-obac-de-landreva-2017/
https://lorebost.be/nl/product/mas-den-compte-obac-de-landreva-2017/
https://lorebost.be/nl/product/planots-2013/
https://lorebost.be/nl/product/planots-2013/
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5. Zoete wijn 
Algramar dolç (D.O Terra Alta) 
Syrah druif.  
Conservenpruimen en kersen in de neus, hint van 
chocolade, rokerige en geroosterde noten. Helder, zoet, 
gepolijst fruit in de mond, taart, geroosterde pittige eik, wat 
meer chocolade, zeer full-bodied en romig, zeer fijne tannine, 
goede persistentie en heeft een zekere diepte, zeer goede 
afwerking. 
Oogst: 2006 
Alcohol: 14,5%  
Inhoud: 500 ml 
Gisting: 12 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 19,0 € incl. BTW 
Producent: Celler Algramar (Villalba dels Arcs, Tarragona)   
Wijnarrangement: Zoete gerechten zoals pure chocolade, 
sinaasappeltaart, johannesbroodcake en gezouten noten. 
 

Garnatxa dolça de Capçanes (D.O Montsant) 
100% rode grenache druif.   
Robijnrood met tegelkleuren, die duiden op een goede 
evolutie en eikenhouten vatrijping. Een zeer expressieve en 
traditionele wijn met overrijp fruit, rozijnen, vijgen, zachte 
tonen van bittere amandelaroma's. Zalig gehemelte; zijn 
alcoholgehalte en zuurgraad zorgen voor een goede balans. 
Alcohol: 16,5%  
Gisting: 24 maanden in Franse eikenhouten/  
2 maanden in roestvrijstalen tanks 
Prijs: 13,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Zoete gerechten zoals pure chocolade, 
sinaasappeltaart, johannesbroodcake en gezouten noten. 

 
Vermouth de Capçanes 
Witte grenache en macabeudruiven.   
Donkere kastanje- en karamelkleur met gentiaan-, 
vlierbloesem- en saliearoma's, een goed lichaam in de mond, 
zachte zoetheid, aangename bitterheid en een zeer 
evenwichtige structuur, die uitnodigt om het alleen of met ijs 
te drinken. 
Alcohol: 16,5%  
Gisting: 24 maanden in Franse eikenhouten met het 
klassieke systeem van "solera". 
Prijs: 12,5 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfect bij elk voorgerecht: olijven, 
kokkels, chips, noten. U kunt het combineren met gerechten 
die een mediterraan aroma nodig hebben. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/algramar-dolc-natural-2006/
https://lorebost.be/nl/product/algramar-dolc-natural-2006/
https://lorebost.be/nl/product/garnatxa-dolca-de-capcanes/
https://lorebost.be/nl/product/vermouth-de-capcanes/
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Pansal de Calas  
Versterkte zoete wijn gemaakt met 70% Grenache, 30% 
Carignan druiven.   
 
Oogst: 2014 
Alcohol: 16,5%  
Inhoud: 500 ml 
Gisting: 14 maanden in Franse. 
Prijs: 20,0 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Door het relatief lage suikerniveau 
(vergeleken met andere Sweet Reds zoals Banyuls of Port) 
kan deze wijn worden gecombineerd met hoofdgerechten 
zoals rosbief, wild, geroosterde eend, stoofschotels, biefstuk, 
ossenstaart of gerookte foie gras. Past ook goed bij alle 
soorten bittere smaken zoals koffie, noten, bittere chocolade 
en verse en gerijpte kazen ... en gewoon op zichzelf ... of als 
een goede port met een sigaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pansal-de-calas-2014/
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6. Extra Vierge Olijfolie 

 
Degustus  
Gran Degustus is een eerste kwaliteit extra vierge olijfolie van 
eerste persing, gemaakt van arbequina olijven uit Les 
Garrigues (Catalonië-Spanje). Gran Degustus is natuurlijke 
olie, met een lage zuurgraad (minder dan 0,3º).  
Groenrijpe fruitigheid, middelhoge intensiteit. Evenwichtige 
bitterheid en kruidigheid. Secundaire aroma's: vers gras, 
artisjok, tomaat, amandel. 
 
 

Prestige Gold medal, Extra Virgin International 
Olive Oil Competition, Terraolivo 2020, Jerusalem 
(Israel).  

 

Gold Award winner, New York EVOO competition 
2020. 

 

Oogst: 2019  
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida) 
Arrangement: met pasta, sla, brood… maar ook om te koken 
en eventueel fritten.   

 
Prijs: 
250 ml: 4,4 € incl. BTW 
250 ml blik: 5,3 € incl. BTW 
500ml: 7,45 € incl. BTW 
500ml BIO: 9,2 € incl. BTW 
750 ml: 9,6 € incl. BTW 
1000 ml blik: 12,0 € incl. BTW 
2 L: 18,0 € incl. BTW 
5 L: 38,0 € incl. BTW 
2 L BIO: 20,0 € incl. BTW 
5 L BIO: 48,0 € incl. BTW 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-5-litres/
https://terraolivo-iooc.com/2020-awards/
https://bestoliveoils.com/brands/degustus
https://bestoliveoils.com/brands/degustus
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-vierge-olijfolie-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-250-ml-can/
https://lorebost.be/nl/product/gran-degustus-extra-virgin-olive-oil/
https://lorebost.be/product/degustus-bio-extra-vierge-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-750-ml/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-1-liter-blik/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-2-litres/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-extra-virgin-olive-oil-5-litres/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-bio-2l/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-bio-extra-virgin-olive-oil-5-litres/
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Degustus Premium centenario   
Groene fruitige olijfolie van Arbequina-olijven. 
 

 

Tweede beste extra vierge olijfolie in de 57 Fira de 
l’Oli de Les Borges Blanques. 

Packaging: 500 ml 
Prijs: 13,5 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
El Vilar farga   
Extra vierge olijfolie van topkwaliteit gemaakt met olijven van 
de Farga variëteit (Terres de l'Ebre). Middelhoge groenfruitige 
olijfolie, vergezeld van een lichte laatste adstringentie. Met 
een grote diversiteit aan secundaire plantaardige aroma's die 
ons doen denken aan groen fruit zoals: groene amandelen, 
venkel, vers geoogst gras, ... vinden we ook aroma's die rijpe 
vruchten oproepen zoals bananen. Over het algemeen is het 
een zeer uitgebalanceerde en harmonieuze olie. 
 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 9,1 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: allerlei salades, groenten en peulvruchten, 
vetarm vlees. 

 
El Vilar morruda  
Extra vierge olijfolie van topkwaliteit gemaakt met olijven van 
de Farga variëteit (Terres de l'Ebre). Groenfruitige olijfolie, 
vergezeld van een duidelijke laatste adstringentie. Met een 
grote diversiteit aan secundaire plantaardige aroma's die 
doen denken aan groen fruit zoals: artisjok, groene amandel 
en olijfbladeren. Al met al is het een zeer evenwichtige en 
harmonieuze olie, met een uitgesproken vleugje frisheid. 
 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 9,1 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: met artisjok en soortgelijke producten 
(arrangement door gelijkenis). Ontvet gerechten met gegrild 
vlees. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/degustus-premium-centenario/
https://www.firaoli.cat/2019/01/20/els-olis-guanyadors-de-la-fira-de-loli-2019/
https://www.firaoli.cat/2019/01/20/els-olis-guanyadors-de-la-fira-de-loli-2019/
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-farga-extra-vierge-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-morruda-extra-virgin-olive-oil-500-ml/


CATALOGUE 2021                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

36 Lo Rebost Leuven. Import van Spaanse wijnen en delicatessen   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

El Vilar sevillenca  
Extra vierge olijfolie van topkwaliteit gemaakt met olijven van de 
Sevillenca variëteit (Terres de l'Ebre). 
Middelgroene fruitige olijfolie. Met een grote diversiteit aan 
secundaire groente-aroma's die doen denken aan groen fruit zoals: 
groene amandelen, de geur van vers gemaaid gras, ... vinden we 
ook aroma's die rijpe vruchten oproepen zoals: banaan en appel. Al 
met al is het een zeer evenwichtige en harmonieuze olie, 
gedomineerd door zijn uitzonderlijke rijkdom aan secundaire 
nuances. 

Packaging: 500 ml 
Prijs: 9,1 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: gerechten met aromatische kruiden, rauwe 
groenten, salades. 
 

El Vilar marfil  
Premium extra vierge olijfolie gemaakt met olijven van de 
ivoren variëteit (Terres de l'Ebre). 
Zoet groen olijvenfruit. Met een grote verscheidenheid aan 
secundaire groente-aroma's die ons doen denken aan rijp 
fruit zoals banaan en vanille en kruiden zoals venkel. We 
vinden ook aroma's die artisjokken en appels oproepen. Al 
met al is het een zeer evenwichtige en harmonieuze olie, 
gedomineerd door zijn uitzonderlijke rijkdom aan secundaire 
nuances. 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 11,1 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: pasta, rijst, donkere pure chocolade, noten 
zoals walnoten, hazelnoten, amandelen of pijnboompitten. 
Gerechten waar we een anijs tintje willen geven. 
 

El Vilar mil·lenari farga  
Unieke olijfolie met een grote toegevoegde waarde, die wordt 
bepaald door drie factoren: de kwaliteit van een extra vierge 
olijfolie, het unieke karakter van de oorsprong en deelname 
aan het behoud van het gemeenschappelijk natuurlijk 
erfgoed. Gemaakt van alleen geoogste olijven van oude 
olijfbomen, volgens een strikt protocol waardoor het 
gecertificeerd kan worden met een uniek kwaliteitszegel. 
Resulterend in een zoete, intense, evenwichtige en rijk aan 
nuances fruitige olie. 
 
Packaging: 250 ml 
Prijs: 19,3 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: allerlei salades, groenten en peulvruchten, 
vetarm vlees. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-sevillenca-extra-vierge-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-marfil-extra-virgin-oliveoil-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-mil-lenari-extra-vierge-olijfolie-250-ml/
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Echioliva Premium    
Groenfruitige olijfolie van picual-olijven met een fris en delicaat 
aroma, bitter en kruidig in de mond met herinneringen aan 
vijgenbladeren. 

 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Echinac, Guadix (Granada) 

 

 
 
 

Olijfolie met smak 250 ml 
Extra olijfolie van eerste persing, gearomatiseerd met 
natuurlijke etherische olie van mandarijn, basilicum, knoflook 
met bonenkruid. 
 
Prijs: 7,0 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida) 
 

Arrangement:  
Olie met mandarijn: Fruit slaatjes, vinaigrette, brood met zout 
en bitter chocolade,  
Olie met basilicum: Zomergroenten, koude room, pasta, 
soeprijst, witvis. 
Olie met knoflook en bonenkruid: wintergroenten, rijst met 
groenten of met wit vlees, blauwe vis, visconserven (tonijn, 
sardientjes). 

 
 

 
Extra vierge olijfoliebolletjes (sferificatie) 
Sferificatie is een culinair proces waarbij een vloeistof wordt 
gevormd tot squishy sferen, die visueel en textueel lijken op 
kuit. De techniek werd naar de modernistische keuken 
gebracht door het creatieve team op El Bulli onder leiding 
van de chef-kok Ferran Adrià. 
 
Packaging: 60 gr 
Producent: Oli Soleil (El Soleràs, Lleida) 
Prijs: 14,3 € incl. BTW 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/echioliva-extra-virgin-olive-oil-premium-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/garlic-and-savory-flavoured-oil-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/tangerine-flavoured-oil-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/basil-flavoured-oil-250-ml-copy/
https://lorebost.be/nl/product/garlic-and-savory-flavoured-oil-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/extra-virgin-olive-oil-spheres-60-gr/
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7. Olijven en tapenade 
 

Arbequina olijven Degustus 

  

Packaging: 220 g 
Prijs: 3,6 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 

 Manzanilla olijven Degustus  

 
Packaging: 220 g 
Prijs: 4,2 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 

 

Empeltre olijven Degustus 

 

Packaging: 220 g 
Prijs: 4,4 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 
 
 
 

Pikant gordal olijven Degustus 

Packaging: 220 g 
Prijs: 4,75 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/arbequina-olijven-220-g/
https://lorebost.be/nl/product/arbequina-olijven-220-g/
https://lorebost.be/nl/product/manzanilla-olijven-220-g/
https://lorebost.be/nl/product/466/
https://lorebost.be/nl/product/gordal-olijven-220-g/
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Hojiblanca olijven  ‘trencades’ Degustus 

Packaging: 220 g 
Prijs: 3,95 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 

 

 
 
 
Tapenade van arbequina olijven Degustus 

 
Packaging: 105 g 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 
 
 

Tapenade van empeltre olijven Degustus 

 
Packaging: 105 g 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 
 

 Pikant tapenade van empeltre olijven Degustus   
 
Packaging: 105 g 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/trencades-olives-220-g/
https://lorebost.be/nl/product/tapenade-van-arbequina-olijven-105-gr/
https://lorebost.be/nl/product/tapenade-van-arbequina-olijven-105-gr/
https://lorebost.be/nl/product/tapenade-van-empeltre-olijven-105-gr/
https://lorebost.be/nl/product/tapenade-van-empeltre-olijven-105-gr/
https://lorebost.be/nl/product/pikante-tapenade-from-empeltre-olives-105-gr/
https://lorebost.be/nl/product/pikante-tapenade-from-empeltre-olives-105-gr/
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Olijven gevuld met ansjovis El Faro  
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
Olijven gevuld met cabrales kaas El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
Olijven gevuld met garnalen El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
Olijven gevuld met tomaat El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-anchoa-el-faro-370-ml/
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-queso-el-faro-370-ml/
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-gamba-el-faro-370-ml/
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-tomate-el-faro-370-ml/
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Olijven gevuld met amandel El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-almendra-el-faro-370-ml/
https://lorebost.be/nl/product/aceitunas-rellenas-de-almendra-el-faro-370-ml/
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8. Azijn  
 

Balsamo de vinagre Merce del Menescal  
Dit product is uitgewerkt met een soortgelijke procedure als de 
balsamico azijn van Modena. Druivensap werd 
geconcentreerd door het te koken, de wijn gebruikt voor de 
azijn bleef voor ten minste 4 jaar in eiken vaten en andere 
derivatenproducten van wijn werden gebruikt (gepatenteerd). 
 
Packaging: 500 ml 
Alcohol: 4,5%  
Gisting: ten minste 4 jaar in Franse eikenhouten vaten 
Producent: Celler Merce del Menescal (Bot, Tarragona) 
Arrangement: Ideale azijn voor reducties en voor het maken 
van sauzen of gewoon voor decoratie en contrasterende 
smaken in vlees en zelfs dessert (aardbeien). 
Prijs: 12,0 € incl. BTW 
 

 

 

Balsamicoazijnbolletjes "Pedro Ximenez"  
(sferificatie) 
Sferificatie is een culinair proces waarbij een vloeistof wordt 
gevormd tot squishy sferen, die visueel en textueel lijken op 
kuit. De techniek werd naar de modernistische keuken 
gebracht door het creatieve team op El Bulli onder leiding 
van de chef-kok Ferran Adrià. 
 
Packaging: 60 gr 
Producent: Oli Soleil (El Soleràs, Lleida) 
Prijs: 12,4 € incl. BTW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/balsam-de-vinagre-merce-del-menescal-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/pedro-ximenez-balsamic-vinegar-spheres-60-gr/
https://lorebost.be/nl/product/pedro-ximenez-balsamic-vinegar-spheres-60-gr/
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9. Charcuterie  
 

Butifarra blanca artesanal     

 
Packaging: 1 kg aprox. 
Producent: Ginjaume, Avinyonet de Puigventós (Girona) 
Prijs: 13,8 € incl. BTW  

 
 

 
Butifarra negra artesanal     

 
Packaging: 1 kg aprox. 
Producent: Ginjaume, Avinyonet de Puigventós (Girona) 
Prijs: 13,8 € incl. BTW  

 
 
 
 

Cecina de León    

 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 7,3 € incl. BTW  

 
 

 
 

Cecina de León (zonder been)   
 
Packaging: 500 gr aprox.  
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 20,00 € incl. BTW; 40,00 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-blanca-ginjaume-1-kg/
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-blanca-ginjaume-1-kg/
https://lorebost.be/nl/product/cecina-de-leon-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-negra-artesanal-ginjaume-1-kg/
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-negra-artesanal-ginjaume-1-kg/
https://lorebost.be/nl/product/cecina-de-leon-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/cecina-de-leon-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/cecina-de-leon-100-g/
https://lorebost.be/product/nl/cecina-de-buey-1-kg-zonder-been-prijs-per-kg/
https://lorebost.be/product/nl/cecina-de-buey-1-kg-zonder-been-prijs-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/cecina-de-buey-1-kg-zonder-been-prijs-per-kg/
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Lomo serrano Duroc   
 
Packaging: 500 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 14,5 € incl. BTW; 29,0 € x kg incl. BTW  

 
 

 
 

Sobrasada de Mallorca La Ermita 
Gemaakt met 100% inheemse ingrediënten: varkensvlees uit 
Mallorca, paprika uit Mallorca "Tap de Cortí" en zout "d’es 
Trenc". IGP Sobrassada de Mallorca. 
 
Packaging: 150 gr aprox. 
Producent: Embutidos de Mallorca (Consell, Illes Balears) 
Prijs: 3,0 € incl. BTW  
 

 
 

 
Salchichón ibérico de bellota  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 5,0 € incl. BTW  
 
 

 
 
 

Salchichón ibérico de bellota  
 
Packaging: 650 gr aprox. 
Prijs 12,25 € incl. BTW; 24,5 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/lomo-serrano-duroc/
https://lorebost.be/nl/product/sobrasada-de-mallorca-la-ermita-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/salchichon-iberico-bellota-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/salchichon-iberico-bellota-500-gr/
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Chorizo ibérico de bellota  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 5,0 € incl. BTW 
            
 
 
 
 
 

Chorizo ibérico de bellota mitad 

 
Packaging: 650 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs 12,25 € incl. BTW; 24,5 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 

Lomo ibérico de cebo de campo tallat  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 7,3 € incl. BTW  
 
 

 
 
 
 

Jamon iberico de cebo de campo tallat  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 11,3 € incl. BTW 
 
 

 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-bellota-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-bellota-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/salchichon-iberico-bellota-500-gr/
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-bellota-500-gr/
https://lorebost.be/nl/product/lomo-iberico-de-cebo-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-iberico-de-cebo-de-campo-100-g/
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Paleta ibérica de cebo de campo tallada 
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 8,8 € incl. BTW 

 
 
 

Paleta ibérica de cebo de campo (zonder been)     
 

Packaging: 600 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 36,4 € incl. BTW; 60,6 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 

Paleta ibérica de bellota (zonder been)     
 

Packaging: 600 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 43,2 € incl. BTW; 72,0 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 

Iberico varkensvleespaté      
 

Packaging: 100 gr  
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 3,8 € incl. IVA  

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-cebo-de-campo-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-cebo-de-campo-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-bellota-boneless-do-guijuelo/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-bellota-boneless-do-guijuelo/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-bellota-boneless-do-guijuelo/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-iberica-de-bellota-boneless-do-guijuelo/
https://lorebost.be/nl/product/iberico-pork-pate/
https://lorebost.be/nl/product/iberico-pork-pate/
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Morcilla met rijs      

 
Packaging: 200 gr  
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 5,80 € incl. BTW   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/morzilla-de-arroz-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/morzilla-de-arroz-200-g/
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10. Kazen 

 

Manchego kaas Vega Mancha semi-cure      
 

Packaging: 150 gr  
Producent: Quesos Vega Sotuelamos (El Bonillo, Albacete) 
Prijs: 5,0 € incl. BTW   

 
 
 
 
 
 

Manchegokaas Vega Mancha gerijpt       
 

Packaging: 150 gr  
Producent: Quesos Vega Sotuelamos (El Bonillo, Albacete) 
Prijs: 5,4 € incl. BTW   

 
 
 
 
 
 
 

Manchego kaas Vega Mancha añejo      
 

Packaging: 150 gr  
Producent: Quesos Vega Sotuelamos (El Bonillo, Albacete) 
Prijs: 5,6 € incl. BTW   

 
 
 

 
 
 

Can Pujol Ros      
Ambachtelijk gerijpte schapenkaas uit  

 
Packaging: 500 gr aprox.  
Producent: Can Pujol, Vilassar de Dalt (Barcelona) 
Prijs: 16,5 € incl. BTW   

 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-semi-cured150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-semi-cured150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-ros-450-g/
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-ros-450-g/
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Can Pujol Montcabrer      
Ambachtelijk gerijpte geitenkaas. 
Packaging: 500 gr aprox.  
Producent: Can Pujol, Vilassar de Dalt (Barcelona) 
Prijs: 16,5 € incl. BTW   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-montcabrer-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-montcabrer-500-g/
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11. Noten 
Gedehydrateerde amandelen   
 
Packaging: 100 g 
Producent: Grup Puigdellivol (Torrebesses, Lleida) 
Prijs: 3,4 € inxcl. BTW 

 
·.  

 

Gedehydrateerde pistachenoten  
 
Packaging: 100 g 
Producent: Grup Puigdellivol (Torrebesses, Lleida) 
Prijs: 3,7 € incl. BTW 

 
 
 
 
 

Gepelde marcona amandel met schil 
100% natuurlijke amandelen uit Catalonië. 
 
Packaging: 500 gr 
Producent: Almendras Martí (Maials, Lleida) 
Prijs: 11,0 € incl. BTW 

 
 
 

 

Gepelde marcona amandel zonder schil 
100% natuurlijke amandelen uit Catalonië. 
 
Packaging: 500 gr 
Producent: Almendras Martí (Maials, Lleida) 
Prijs: 13,0 € incl. BTW 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/dehydrated-almonds-100-gr/
https://lorebost.be/nl/product/dehydrated-almonds-100-gr/
https://lorebost.be/nl/product/dehydrated-pistacho-100-gr/
https://lorebost.be/nl/product/peeled-marcona-almond-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/re-peeled-marcona-almond-500-g/
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Gebakken gepelde marcona amandel zonder 
schil 
100% natuurlijke amandelen uit Catalonië. Met zout.  
 
Packaging: 500 gr 
Producent: Almendras Martí (Maials, Lleida) 
Prijs: 12,0 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/fried-re-peeled-marcona-almond-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/fried-re-peeled-marcona-almond-500-g/
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12. Honing 
 

Sinaasappelboom honing Degustus  
100% natuurlijke zuivere honing uit Catalonië. 
 
Packaging: 500 gr 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida) 
Prijs: 9,0 € incl. BTW 
 
 
 
 

Rozemarijnhoning Degustus  
100% natuurlijke zuivere honing uit Catalonië. 
 
Packaging: 500 gr 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida) 
Prijs: 9,0 € incl. BTW 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/rosemary-honey-degustus-500-g-copy/
https://lorebost.be/nl/product/rosemary-honey-500-g/
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13. Conserven 
 

Ansjovis van l'Escala extra   
 
 
Packaging: 46 gr 
Producent: El Xillu (l’Escala, Girona) 
Prijs: 6,4 € incl. BTW 

 
 
 
 

Ansjovis uit de Cantabrische Zee    
 
Packaging: 46 gr 
Producent: El Consorcio (Santoña, Cantabria) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 
 

Bonito del Norte met olijfoliensjovis     
Albacore of noordelijke bonito (Thunnus alalunga). Door zijn 
uitstekende smaak is het een van de meest gewaardeerde 
tonijnen. 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 190 g 
Producent: El Consorcio (Santoña, Cantabria) 
Prijs: 6,8 € incl. BTW 

 
 

Gulas del Norte met knoflook      
Glaspaling met knoflook, heerlijk bij een stuk brood. 
Gewoon opwarmen en klaar. 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 110 g 
Producent: Ubago group (Cádiz, Andalucia) 
Prijs: 3,4 € incl. BTW 

 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/anchoas-de-lescala-extra-el-xilu-7-8-filetes-46-g/
https://lorebost.be/nl/product/anchoas-de-lescala-extra-el-xilu-7-8-filetes-46-g/
https://lorebost.be/nl/product/anchoas-del-cantabrico-el-consorcio-7-8-filetes-46-g/
https://lorebost.be/nl/product/bonito-del-norte-en-aceite-de-oliva-el-consorcio-190-g/
https://lorebost.be/nl/product/gulas-del-norte-al-ajillo-ubago-110-g/
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Makreelfilets in olijfolie       
Makreel (Scomber japonicus). 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 125 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 

 
 
 
 

Tonijn in olijfolie       
Tonijn (Thunnus albacare). 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 125 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 

 
 
 

Gepekelde mosselen       
Ingrediënten: mossel, zonnebloemolie, wijnazijn, water en 
zout. 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 110 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 5,1 € incl. BTW 

 
 
 

Gebakken ansjovis met olijfolie (boquerón frito)       
Ingrediënten: Boquerón (Engraulis Encrasicholus), olijfolie 
(25%), tarwemeel (GLUTEN) en zeezout. 
 
Packaging: 85 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 4,1 € incl. BTW 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/filetes-de-caballa-en-aceite-de-oliva-la-chanca-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/atun-con-aceite-de-olive-la-chanca-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/mejillones-en-escabeche-6-8-la-chanca110-g/
https://lorebost.be/nl/product/fried-anchovy-with-olive-oil-85-g/
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Tonijnbuik in olijfolie (ventresca de atún)     
Ingrediënten: Tonijn (Thunnus Albacare), olijfolie en zeezout. 
 
Packaging: 155 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 5,8 € incl. BTW 

 
 

 
 
 

Mojama de atun La Chanca       
Mojama is een exclusieve delicatesse uit Andalusië en staat 
ook bekend als de Pata Negra van de zee. 100 % natuurlijk 
product. 
 
Packaging: 250-300 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 14,5 € incl. BTW 

 
 

Natuurlijke kokkels 45/55 
Natuurlijke Kokkels gemaakt in de Galicische Rias. 100 % 
natuurlijk product. 
 
 
Packaging: 115 g 
Producent: Conservas Baymar (Castellbisbal, Barcelona) 
Prijs: 5,8 € incl. BTW 

 
 

Sardines in olijfolie 
Sardines zijn een van de gezondste en meest populaire 
blauwe vissen in Spanje. 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 120 g 
Producent: Conservas Baymar (Castellbisbal, Barcelona) 
Prijs: 2,8 € incl. BTW 

 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/tuna-belly-in-olive-oil-155-g/
https://lorebost.be/nl/product/mojama-de-atun-la-chanca-250-300-gr/
https://lorebost.be/nl/product/berberechos-al-natural-45-55-baymar-115-g/
https://lorebost.be/nl/product/sardinillas-en-aceite-de-oliva-baymar-gourmet-120-g/
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Pack Tourmalet Espinaler 
Het pakket omvat: 
-1 blikje 'Almejon' (Zee-Amandel) natuurlijk 
-1 blikje gepekelde mosselen 20/30 
-1 blikje Olijven gevuld met ansjovis 200 g 
-1 Espinaler Saus voor voorgerechten 20 ml 
 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 7,8 € incl. BTW 

 
 

Pack Pack vermutet Espinaler 
Het pakket omvat: 
-1 blikje natuurlijke mosselen 
-1 blikje ingelegde mosselen 20/30 
-1 blikje natuurlijke kokkels 65/85 
-1 Espinalersaus voor snacks 92 ml 
 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 14,0 € incl. BTW 

 
 
Salsa Espinaler  
 
Ideale saus voor ingeblikte zeevruchten, chips en olijven. 
 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 

 
 
 
 

 
Piquillo paprika's extra 
100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 410 g 
Producent: Conservas Emperatriz (Autol, La Rioja) 
Prijs: 3,6 € incl. BTW 

 
 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pack-tourmalet-espinaler/
https://lorebost.be/nl/product/pack-vermutet-espinaler/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-espinaler-92-ml/
https://lorebost.be/nl/product/pimientos-del-piquillo-extra-emperatriz-18-22-410-g/
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Zachte augurken banderillas 
100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 430 g 
Producent: Alregi (Vilamalla, Girona) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 
 

Pikante augurken banderillas 
100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 430 g 
Producent: Alregi (Vilamalla, Girona) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 
 
 

Fabada asturiana El Yantar de Pepe 
Asturische boon gemaakt met “IGP Faba de Asturias” bonen.  
Klaar om te eten.100 % natuurlijk product.  
 
Packaging: 430 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 7,4 € incl. BTW 

 
 
 
 

Asturiaanse witte bonen met zeevruchten El 
Yantar de Pepe 
Asturiaanse bonen met zeevruchten gemaakt met "IGP Faba 
de Asturias" bonen. Klaar om te eten.100 % natuurlijk 
product.  
 
Packaging: 430 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 8,4 € incl. BTW 

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/banderillas-dulces-frutos-de-la-tierra-430-g/
https://lorebost.be/nl/product/banderillas-picantes-frutos-de-la-tierra-430-g/
https://lorebost.be/nl/product/fabada-asturiana-el-yantar-de-pepe-430-g/
http://faba-asturiana.org/
https://lorebost.be/nl/product/asturian-white-beans-with-seafood-el-yantar-de-pepe-430-g/
https://lorebost.be/nl/product/asturian-white-beans-with-seafood-el-yantar-de-pepe-430-g/
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Callos a la madrileña El Yantar de Pepe 
Gemaakt met Asturische pens van de boerderij “La Granja”. 
De authentieke smaak van “Callos a la madrileña” thuis 
zonder te hoeven koken, klaar om te sudderen en te eten. 
100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 380 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 5,6 € incl. BTW 

 
 

Stoofpotje in de stijl van Madrid 
Gemaakt in Asturië met 100% natuurlijke ingrediënten. Met 
eersteklas chorizo en varkensbuik (niet vet), door ons bereid 
en gekookt. Glutenvrij. 
Vereist geen koeling. Bewaren bij kamertemperatuur op een 
koele, droge plaats. 
 
Packaging: 440 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 2,9 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/callos-a-la-madrilena-el-yantar-de-pepe-380-g/
https://lorebost.be/nl/product/madrid-style-stew-440-g/
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14. Rijst 
 
 
Bomba-rijst 
Bomba-rijst is de ronde rijst die de voorkeur geniet van 
rijstdeskundigen omdat het uitstekende 
textuureigenschappen heeft die het altijd mogelijk maken om 
de perfectie te benaderen bij het maken van paella. 
Rijst gecertificeerd met D.O Arros de Valencia.  
 
Packaging: 1 kg 
Producent: La Campana (Catarroja, Valencia) 
Prijs: 6,5 € incl. BTW 

 
 
 
 
 

Ronde rijst 
Ronde rijst, ideaal voor het maken van paella. 
Rijst gecertificeerd met D.O Arros de Valencia.  
 
Packaging: 1 kg 
Producent: La Campana (Catarroja, Valencia) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/arroz-bomba/
https://lorebost.be/nl/product/round-rice-la-campana-1-kg/
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15. Turrones en polvorones 
 

Turrón de Alicante Antiu Xixona artesanal   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (64%) en honing. IGP Jijona-Alicante. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Packaging: 175 gr 
Producent: Sanchis Mira (Jijona, Alicante)  
Prijs: 6,6 € incl. BTW 
Alleen beschikbaar voor Kerstmis een Nieuwjaar.   

 

Turrón de Alicante Sierra de España   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (64%) en honing.  
IGP Jijona-Alicante. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Packaging: 200 gr 
Producent: Sanchis Mira (Jijona, Alicante)  
Prijs: 5,6 € incl. BTW 

 

 

Turrón de Jijona Antiu Xixona artesanal   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (64%) en honing. IGP Jijona-Alicante. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Packaging: 250 gr 
Producent: Sanchis Mira (Jijona, Alicante)  
Prijs: 6,6 € incl. BTW 
Alleen beschikbaar voor Kerstmis een Nieuwjaar.   

 

Turrón de Jijona Antiu Xixona artesanal   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (41%), eigeel en melk. IGP Jijona-
Alicante. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Packaging: 250 gr 
Producent: Sanchis Mira (Jijona, Alicante)  
Prijs: 6,3 € incl. BTW 
Alleen beschikbaar voor Kerstmis een Nieuwjaar.   

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/turron-de-alicante-antiu-xixona-artesanal-175-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-de-alicante-antiu-xixona-artesanal-175-g/
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https://lorebost.be/nl/product/turron-de-jijona-antiu-xixona-artesanal-250-g-2/
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Neules artesanes Birba   
Heerlijke opgerolde wafels met de hand gemaakt met 
natuurlijke ingrediënten. Uitstekende geur, textuur en smaak. 
Traditioneel in de Catalaanse keuken. Zonder 
conserveringsmiddelen of kunstmatige kleurstoffen.100% 
natuurlijke producten.  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Birba (Camprodon, Girona)  
Prijs: 3,0 € incl. BTW 
Alleen beschikbaar voor Kerstmis een Nieuwjaar.   

 

 

Polvorón tradicional de almendra    
Dit is een van de populairste kerstdesserts van Spanje. 
Polvorones zijn een klassiek kruimelig koekje van 
fijngemalen amandelen.   
 
Packaging: 250 gr 
Producent: La Estepeña (Estepa, Sevilla)  
Prijs: 3,8 € incl. BTW 
Alleen beschikbaar voor Kerstmis een Nieuwjaar.   
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16. Verpakking 
 

Mandje 1    
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 6,0 € incl. BTW 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandje 2    
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 3,0 € incl. BTW 

 

 

 

 

 
 

Kartondoos 4 flessen 
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 3,0 € incl. BTW 

 

 

 
 
 
Doosje Deluxe 1 flesje 
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 10,0 € incl. BTW 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
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https://lorebost.be/nl/product/basket-1/
https://lorebost.be/nl/product/basket-2/
https://lorebost.be/nl/product/basket-2/
https://lorebost.be/nl/product/cartoon-box-4-bottles/
https://lorebost.be/nl/product/box-deluxe/
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Houten doos 1 flesje 
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 
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