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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                     Natuurlijke wijn                     BIO product 
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1. Mousserende wijn 
 

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: 9,2 € 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 
Mousserende wijn geproduceerd met de traditionele 
methode.  80% macabeu, 15% parellada, 5% xarel.lo 
druiven. Er werden geen herbiciden en pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2018  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: minstens 24 maanden in fles     
Prijs: 10,9 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Aperitief, voorgerechten en snacks 
schaaldieren, oesters, charcuterie.    
 
 

Can Guineu Brut Nature  
Mousserende wijn geproduceerd met de traditionele methode. 

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. 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/can-xa-brut/
https://lorebost.be/nl/product/can-xa-brut/
https://lorebost.be/en/product/el-serralet/
https://lorebost.be/nl/product/can-guineu-brut-nature-reserva/
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Can Guineu Brut Nature rosado reserva 
Mousserende wijn geproduceerd met de traditionele 
methode. Pinot noir en macabeu druiven. Er werden geen 
herbiciden en pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2018  
Alcohol: 11,5%  
Gisting: minstens 24 maanden in fles     
Prijs: 11,8 € 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. 

 

 

Marc Mir Brut Nature reserva 
Mousserende wijn geproduceerd met de traditionele methode. 
50% Pinot Noir en 50% chardonnaydruiven. Er werden geen 
herbiciden of pesticiden gebruikt. 
 
Oogst: 2018 
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. 
  
 
 

Bombolles Josep i Pau  
Mousserende wijn gemaakt met pinot noir en chardonnay 
druiven volgens de traditionele methode. De wijn is voor de 
tweede keer 18 maanden op fles gefermenteerd en wordt 
slechts gedeeltelijk gedegoreerd. Daarom zie je bezinksel in 
de fles. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 12,0%  
Gisting: 18 maanden in de fles    
Prijs: 15,5 € 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/an-guineu-rosado-brut-nature-reserva/
https://lorebost.be/nl/product/marc-mir-brut-nature-reserva/
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-josep-i-pau/
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Bombolles Ancestral Chardonnay  
Mousserende wijn die wordt gemaakt volgens de 
voorouderlijke methode of Pet-Nat (afkorting van Pétillant 
Naturel) op basis van 100% chardonnaydruiven. Deze wijn 
heeft een jaar op fles gegist. 
De methode Ancentral is een terugkeer naar de oude, 
oorspronkelijke traditie van mousserende wijnproductie. In 
tegenstelling tot de traditionele methode ondergaat de pét-nat 
geen tweede gisting. Bij de productie van pét-nats wordt de 
natuurlijke gisting onderbroken, wordt de wijn gebotteld en 
wordt de gisting in de fles voltooid. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 10,5%  
Gisting: slechts één gisting, 12 maanden in de fles    
Prijs: 15,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 

 

Bombolles Ancestral Macabeu  
Mousserende wijn die wordt gemaakt volgens de 
voorouderlijke methode of Pet-Nat (afkorting van Pétillant 
Naturel) op basis van 100% macabeudruiven. Deze wijn heeft 
een jaar op fles gegist. 
De methode Ancentral is een terugkeer naar de oude, 
oorspronkelijke traditie van mousserende wijnproductie. In 
tegenstelling tot de traditionele methode ondergaat de pét-nat 
geen tweede gisting. Bij de productie van pét-nats wordt de 
natuurlijke gisting onderbroken, wordt de wijn gebotteld en 
wordt de gisting in de fles voltooid. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 10,5%  
Gisting: slechts één gisting, 12 maanden in de fles    
Prijs: 15,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-ancestral-chardonnay/
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-ancestral-macabeu/
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-ancestral-macabeu/
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Bombolles Ancestral xarel-lo  
Mousserende wijn die wordt gemaakt volgens de 
voorouderlijke methode of Pet-Nat (afkorting van Pétillant 
Naturel) op basis van 100% xarel.lodruiven. Deze wijn heeft 
een jaar op fles gegist. 
De methode Ancentral is een terugkeer naar de oude, 
oorspronkelijke traditie van mousserende wijnproductie. In 
tegenstelling tot de traditionele methode ondergaat de pét-nat 
geen tweede gisting. Bij de productie van pét-nats wordt de 
natuurlijke gisting onderbroken, wordt de wijn gebotteld en 
wordt de gisting in de fles voltooid. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 10,5%  
Gisting: slechts één gisting, 12 maanden in de fles    
Prijs: 15,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
 
 
 

Josep Foraster Cava Rosat Trepat (D.O Cava) 
100% trepat druiven.  
Bio-mousserende wijn geproduceerd met de traditionele 
methode. Aroma's van rode fruit, specerijen, brioche; 
delicate, frisse en elegante  
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12%  
Gisting: tussen 18-30 maanden gisting in fles    
Prijs: 17,2 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Aperitief, visgerechten, kruidige rijst- en 

pastagerechten. 

 

Llopart Nectar Terrenal Semi Dolç Reserva 
Bio-mousserende wijn (Corpinnat, Catalonië) geproduceerd 
met de traditionele methode. 50% xarel-lo en 50% parellada 
druiven. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 11,5%  
Gisting: tenminste 20 maanden gisting in fles    
Prijs: 19,0 € incl. BTW 
Producent: Llopart (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Noten desserts, zoete desserts, 
geitenkaas, schapenkaas, blauwe kaas, foie gras. 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-ancestral-macabeu/
https://lorebost.be/nl/product/bombolles-ancestral-macabeu/
https://lorebost.be/nl/product/josep-foraster-cava-rosat-trepat/
https://lorebost.be/nl/product/llopart-nectar-terrenal/
https://lorebost.be/nl/product/llopart-nectar-terrenal/
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Llopart Integral Brut Nature Reserva 
Bio-mousserende wijn (Corpinnat, Catalonië) geproduceerd 
met de traditionele methode. 30% xarel-lo, 30% chardonnay 
en 40% parellada druiven. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 11,5%  
Gisting: 24 gisting in fles    
Prijs: 20,0 € incl. BTW 
Producent: Llopart (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Foie 'mi-cuit', aperitief, gebakken witte vis, 
gekookte zeevruchten. 
 
 
 

Llopart Leopardi Brut Nature Gran Reserva 
Bio-mousserende wijn (Corpinnat, Catalonië) geproduceerd 
met de traditionele methode. 45% xarel-lo, 40% macabeo en 
15% parellada. 
 
Oogst: 2014 
Alcohol: 11,5%  
Gisting: tenminste 82 gisting in fles    
Prijs: 29,0 € incl. BTW 
Producent: Llopart (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Aperitief, kabeljauw, gerookte gerechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/llopart-integral/
https://lorebost.be/nl/product/llopart-integral/
https://lorebost.be/ca/producte/llopart-leopardi-brut-nature/
https://lorebost.be/ca/producte/llopart-leopardi-brut-nature/
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2. Witte wijn  
 

Obsceno (D.O Rueda) 
100% verdejo-druiven. 
 
Abrikoos, nectarine en anijs met hints van vers gras die 
kenmerkend zijn voor de verdejo. Fris en heerlijk. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13%  
Prijs: 6,3 € incl. BTW 
Producent: Bodega Agricola Castellana, La Seca (Valladolid) 
Wijnarrangement: Zeer veelzijdig: aperitief, pasta, rijst, vis, 
lichte zeevruchten, salades, groenten (gebakken, oven). 

 
 

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. 

 

 
 

 Clos Primat blanc (D.O Catalunya) 
 Macabeu en witte garnacha druiven. Bloemige en fruitige 
aroma's, fris en vrolijk in de mond met een goede structuur. 
 
Oogst: 2021 
Alcohol: 13%  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Grup Oliveda (Capmany, Girona) 
Wijnarrangement: Uitstekende begeleider van salades, vis, 
schelpdieren, wit vlees en milde kazen.  

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/obsceno/
https://lorebost.be/nl/product/obsceno/
https://lorebost.be/nl/product/pla-de-la-creu-white/
https://lorebost.be/en/product/clos-primat-blanc-2021/
https://lorebost.be/en/product/clos-primat-blanc-2021/
https://lorebost.be/nl/product/clos-primat-blanc-2021/
https://lorebost.be/nl/product/clos-primat-blanc-2021/
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Bajel Pirata blanco (D.O Alicante) 
Witte jonge wijn uitgewerkt met merseguera-druiven. Citroen- 
en peernoten met bloemenhints. 
 
Oogst: 2020  
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: 6,7 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitif, tempura, soups, lightly seasoned 
salad. 

 

 

 

Boca Petita blanc (D.O Empordà) 
 
Witte jonge wijn uitgewerkt met macabeu, chardonnay, en 
muscat-druiven. Wijn met fruitige aroma's (appel, peer, 
citroen) en toetsen van venkel, fris en droog. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Alregi SL (Vilamalla, Girona). 
Wijnarrangement: Aperitief, bij steenvis, bij wit vlees of 
zachte pasteuze kazen. 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bajel-pirata-merseguera/
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/marmellans-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/boca-petita-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/boca-petita-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/roureda-blank-2021/
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Roureda blanc (D.O Tarragona) 
 
Macabeu druiven. Aroma van fruit en amandelbloesem. 
Knapperig in de mond met een lichte, evenwichtige 
zuurgraad. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Cellers Unió (Vilallonga del Camp Vilamalla, 
Tarragona). 
Wijnarrangement: Uitstekende begeleider van zeevruchten, 
rijst en romige kazen. Ook ideaal bij hapjes, en op elk moment 
dat u wilt genieten van een goed glas wijn. 
 
 

 

Cabro blanc (DO Penedes)  
Xarello, macabeu en parelladadruiven. Goede intensiteit in 
het bouquet met aroma's van vlezig fruit (peer en meloen) en 
frisse nuances van rozemarijn en lavendel. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 7,0 € incl. BTW 
Producent: Emendis (Castellet i la Gornal, Barcelona) 
Wijnarrangement: Voorgerechten, zeevruchten, verse 
kazen, zeeduivel, zeebrasem (dorada) in zout en desserts. 

 

 

Glarima blanco (D.O Somontano) 
 
Witte jonge wijn gemaakt met chardonnay en gewürztraminer 
druiven. Aroma's van exotisch fruit zoals ananas en 
passievrucht en sinaasappelbloesem. Dit is een complexe 
wijn, met een levendige en frisse zuurgraad. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12% 
Gisting: 3 maanden op zijn droesem in roestvrijstalen tanks 
Prijs: 7,3 € incl. BTW 
Producent: Sommos (Barbastro, Huesca). 
Wijnarrangement: Voorgerecht, salades, pasta en rijst. 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/roureda-blank-2021/
https://lorebost.be/nl/product/roureda-blank-2021/
https://lorebost.be/nl/product/cabro-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/cabro-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/glarima-blanco/
https://lorebost.be/nl/product/glarima-blanco/
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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: 2020 
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). 
 
 

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/alegra-verdejo/
https://lorebost.be/nl/product/alegra-verdejo/
https://lorebost.be/nl/product/mas-donis-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/rebobina/
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Diamante blanco semidulce (D.OCa Rioja) 

Halfzoete witte wijn uit DO Rioja gemaakt met viura 
(macabeu) druif. 
De gisting wordt gestopt door koelinstallaties om de 
natuurlijke suikers te behouden die deze wijn een van zijn 
bijzonderheden geven. 
In de neus is hij licht bloemig en benadrukt hij de rijpe 
fruittonen. In de mond is hij zacht en smeuïg. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,7 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Franco Españolas (Logroño, La Rioja) 
Wijnarrangement: Snacks, vis, schaaldieren, rijst, desserts, 
koude schotels. 
 

Bernavi Xalera blanc (D.O Terra Alta) 

Witte wijn van biologische teelt, gemaakt van witte grenache 
(50%) en macabeu (50%) druiven, aangeplant op 300-350m 
hoogte op de typische panal bodems van Terra Alta. Deze 
wijn wordt vergist in roestvrij staal en vroeg gebotteld voor 
een leuke, jonge wijn, boordevol zilte frisheid en knapperig 
wit fruit. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 13%  
Prijs: 8,9 € incl. BTW 
Producent: Bernavi (Vilalba dels Arcs, Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, gebraden wit vlees, BBQ, verse 
zeevruchten, gebakken voedsel. 
 
 
 

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. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/diamante-blanco-2021/
https://lorebost.be/nl/product/bernavi-xalera-blanc/
https://lorebost.be/nl/product/mas-picosa-blanc/
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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. 

 
 
 
 
 

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: 2020 
Alcohol: 13%  
Gisting: 5 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 11,2 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Pablo Padin (Dena, Pontevedra) 
Wijnarrangement: Gegrilde, gekookte en geroosterde vis, 
gekookte zeevruchten, rijst en zachte kaas. 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/callejea/
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                                   Flos (DO Penedes)  
Sauvignon blanc en muskaatdruiven. Hoge aromatische 
intensiteit met overwegend bloemige (jasmijn, roos en) en 
fruitige (perzik, peer en grapefruit) tonen op een frisse 
achtergrond van pepermunt, tijm en vijgenblad. Zoet en 
smeuïg in de mond. Fris en evenwichtig met een rijke, zoete 
afdronk. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 9,6 € incl. BTW 
Producent: Emendis (Castellet i la Gornal, Barcelona) 
Wijnarrangement: Voorgerechten, complexe salades, witte 
vis, asperges. 

 
 
 

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: 2020 
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. 
 
 
 

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. 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/cabro-blanc/
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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: 2020  
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. 

 
 
Manzanilla La Guita (D.O Manzanilla – Sanlúcar 
de Barrameda) 
100% palomino fino.  
Zeer frisse neus, aroma's van de rijping, gekonfijt fruit, florale 
tonen en amandelnuances. In de mond, fris en aanhoudend. 
Gisting: 4 jaar gerijpt in Amerikaanse eiken vaten 
("criaderas" en "soleras" systeem). 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Prijs: 10,5 € incl. BTW 
Producent: Bodegas de Hijos de Rainera Pérez Marín 
(Andalucia) 
Wijnarrangement: Ideaal om te combineren met ham, kazen, 
charcuterie, conserven of augurken. Serveer hem bij voorkeur 
zeer koud (7° C). Ook goed bij schelpdieren, vis en producten 
met een zilte smaak (oesters) en een uitstekende zuurgraad. 
 
 

Gotim blanc (D.O Costers del Segre) 
Sauvignon blanc en macabeo (viura) druiven.  
Zuiver en helder met florale tonen en hints van exotisch fruit, 
en de smaak van wit fruit, dat overgaat in vijgenblad en 
groene appels. Fris, evenwichtig en met een vleugje 
zoetheid. 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 10,5 € incl. BTW 
Producent: Castell del Remei (Penelles, Lleida)   
Wijnarrangement: Lichte voorgerechten, romige soepen, rijst 
met vis, complexe salades, gegrilde witte vis, gekookte 
zeevruchten, gerookte gerechten. 
 
 

mailto:info@lorebost.be
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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: 2020  
Alcohol: 11,5%  
Prijs: 11,2 € 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. 
 

Jerez Valdespino droog (D.O Jerez) 
100% palomino fino. 
Droge sherry gemaakt 100% met palomino fino. Fris en 
delicaat in de neus en zacht en licht in de mond. 
Gisting: gerijpt in Amerikaanse eiken vaten ("criaderas" en 
"soleras" systeem). 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Prijs: 10,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Grupo Estevez (Jerez de la Frontera, 
Cádiz, Andalucia) 
Wijnarrangement: Ideaal als aperitief bij tapas, zeevruchten 
en vis. Serveer hem bij voorkeur zeer koud (7° C).  
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/aphrodisiaque-godello-2/
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https://lorebost.be/nl/product/blanc-de-sere/
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Jerez Valdespino zoet (D.O Jerez) 
100% palomino fino. 
Intense, complexe aromatische tonen, met hints van cacao, 
kruiden, wierook en droog stro, allemaal perfect 
geïntegreerd. In de mond heeft hij een goede structuur, een 
levendige zuurgraad, een elegante zachtheid en een 
eindeloze afdronk. 
Gisting: 4 jaar gerijpt in Amerikaanse eiken vaten 
("criaderas" en "soleras" systeem). 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Prijs: 10,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Grupo Estevez (Jerez de la Frontera, 
Cádiz, Andalucia) 
Wijnarrangement: Als aperitief en tussen de maaltijden. 
Ideaal als dessert of bij kaas, pasta, zoetigheden en vers fruit. 
Serveer hem bij voorkeur zeer koud.  
 

Rezabal Txakoli (D.O Getariako-Txakolina) 
100% hondarrabi zuri. 
Fijne bubbels die duiden op vreugde en jeugd. Intense frisse 
aroma's van citrus en groene appel. Hij smaakt vrolijk en 
vriendelijk met een verfrissende zuurgraad. 
Serveer hem bij voorkeur zeer koud (tussen 6-8°C). 
Oogst: 2020  
Alcohol: 13%  
Prijs: 11,7 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Txakoli Rezabal (Zaraut, Baskenland) 
Wijnarrangement: Aperitief, gegrilde witte vis, pikante 
gerechten, tempura, voorgerechten met zeevruchten, gilda, 
gezouten vis. 
 

The Flower and the Bee white (D.O Ribeiro) 
100% treixadura druiven. 
Krachtige geuren van mineraal getinte boomgaard en 
pitvruchten, met een citroenachtige nuance. In de mond met 
sappige smaken van nectarine, peer, sinaasappel en 
kamperfoelie, onderstreept door een kalkachtige mineraliteit. 
Oogst: 2020  
Alcohol: 13%  
Prijs: 12,2 € incl. BTW 
Producent: Coto de Gomariz (Leiro, Ourense) 
Wijnarrangement: Alleen, aperitief, gekruide visstoofpotjes, 
visrijst, pasta met vissaus, gegrilde witte vis, vis met enige 
complexiteit (tarbot, kabeljauw, zalm), wit vlees, kazen met 
lichte kuur, gegrilde groenten, bonen en peulvruchten, 
gevulde aubergines, complexe salades. 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/jerez-valdespino-sweet-2/
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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: 2018  
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 5 maanden in roestvrijstalen tanks. 
Prijs: 12,5 € incl. BTW 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Zeevruchten, schaaldieren, blauwe vis, 
blauwe kazen, eieren. 
 
 

Sagal de Collbaix blanc (D.O Pla de Bages) 
55% picapoll blanc en 45% macabeu. 
Witte citroengele wijn met groenige reflexen. In de neus heeft 
hij een intens aroma naar wit vruchtvlees (appel en peer), 
met toetsen van witte bloem (oranjebloesem), citrus en 
blasàmics. Hij heeft een goede aanzet, is lang en 
aanhoudend, fris met een goed evenwicht van de zuurgraad. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 13,5%  
Prijs: 13,0 € incl. BTW 
Producent: Celler el Molí (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Deze wijn is perfect voor binnenkomers en 
'zeegerechten'. 
 
 
 

Ad Libitum tempranillo blanco (D.OCa Rioja) 

100% witte tempranillo druiven. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Prijs: 13,5 € incl. BTW 
Producent: Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía, La 
Rioja) 
Wijnarrangement: Aperitief, gerijpte kazen, gebakken witte 
vis, blauwe vis, wit vlees, gegrilde witte vis. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/cal-pla-blanc/
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Bancal del Bosc blanc (D.O Montsant) 
Witte wijn gemaakt met 100% witte grenache 

 
Oogst: 2021 
Alcohol: 13%  
Gisting: 5 maanden op de droesem in roestvrij staal. 
Prijs: 14,7 € incl. BTW 
Producent: Vinyes Domenèch (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, zachte kazen. 
 
 
 
 
 
 

Sincronia blanc (VT Mallorca) 
Premsal (een inheemse druif uit Mallorca), parellada en 
chardonnay druiven. Gefermenteerd met inheemse gist in 
roestvrij staal.  
 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13%  
Gisting: 4 maanden op de droesem in roestvrij staal. 
Prijs: 14,2 € incl. BTW 
Producent: Mesquida Mora (Porreres, Mallorca) 
Wijnarrangement: Aperitief, zachte kaas, koeienkaas. 

 
 

Agaliu (D.O Costers del Segre) 
100% macabeu. 
Fijne, zuivere, fruitige aroma's van gemiddelde intensiteit met 
toetsen van noten en wit fruit (peer) . 
Subtiel en elegant, de noten van aromatische planten en de 
aroma's van brioche springen in het oog. In de mond is hij fijn 
en evenwichtig en komen de herinneringen aan wit fruit terug 
met een goede zuurgraad die hem diepte en een lange 
afdronk geeft. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 13%  
Gisting: 3-5 maanden in Amerikaanse (80%) en Franse 
(20%) eiken vaten. 
Prijs: 14,8 € incl. BTW 
Producent: L'Olivera (Vallbona de les Monges, Lleida)   
Wijnarrangement: Aziatische keuken, alle soorten rijst, vis en 
licht gekookte schaaldieren, gegrilde groente, met citroensap 
aangelengde zeevruchten (ceviche). 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bancal-del-bosc-blanc/
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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, 2020 
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. 
 

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.  
 

Fillaboa 2020 (DO Rias Baixas) 

mailto:info@lorebost.be
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100% albariño druiven.  
Hoge intensiteit van rijp fruit in de neus: ananas, appel, 
mango en citrus. Het gehemelte is zacht met een smeuïge, 
gestructureerde smaak en goed geïntegreerde zuren.  
Oogst: 2020 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: op fijne droesem en in roestvrijstalen vaten voor 
minimaal 6 maanden. 
Prijs: 16,9 € incl. BTW 
Producent: Fillaboa (Salvatierra de Miño, Pontevedra)   
Wijnarrangement: Aperitief, kabeljauw, rauwe zeevruchten, 
gekookte zeevruchten, gegrilde zeevruchten, visrijst, blauwe 
vis, gegrilde witte vis, complexe salades. 
 
 

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 
Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)   
Wijnarrangement: Gevogelte, complexe salades, 
roomsoepen, kabeljauw, geroosterd vlees, soupirrijst, 
gerookte gerechten, torta del Casar. 
 

La Blanca brisat (D.O Terra Alta) 
100% witte grenachedruiven.  
Diep geel-oranje kleur. Een aantrekkelijke aromatische wijn 
met hints van rauwe amandelen, anijs, venkel, gedroogde 
bergkruiden, kamperfoelie, en appels. In de mond is hij fris 
en krachtig met een aanhoudende romige balsamico 
afdronk. 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 5 maanden terracotta amfoor 
Prijs: 19,6 € incl. BTW 
Producent: Vins del Tros (Villalba des Arcs, Tarragona)   
Wijnarrangement: Geniet ervan op zichzelf of met wat 
noten of olijven. Tapas, manchego kaas of eender welke 
kaas (geit of schaap), Ibérico ham, gevogelte, pasta en 
pizza, Vis- of zeevruchtenschotels, rijstgerechten 
(Mediterraan en Aziatisch). 
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Fillaboa Selección (DO Rias Baixas) 
100% albariño druiven.  
Tonen van rijp fruit, appel en citrusvruchten. Doet denken 
aan bakkerijproducten, brioche en toasttoetsen. Het 
gehemelte is gestructureerd en fris met zeer goed 
geïntegreerde zuurgraad, smeuïg en zacht. Aroma's van rijp 
fruit in de afdronk, complex en rond. 
Oogst: 2017 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: op fijne droesem in roestvrijstalen vaten voor 12 
maanden. 
Prijs: 20,9 € incl. BTW 
Producent: Fillaboa (Salvatierra de Miño, Pontevedra)   
Wijnarrangement: Aperitief, complexe salades, gegrilde en 
gebakken witte vis, sashimi, wok, rauwe zeevruchten en in 
saus, alle soorten groenten. 
 

Lo Coster blanc (D.O.Q Priorat) 
80% witte grenache, 20% macabeu. Volle wit wijn, vol rijpe 
witte fruitsmaken, gedroogd fruit en toasty smaken, romige 
textuur met evenwichtige zuurgraad en goede lengte. 
Oogst: 2021  
Alcohol: 15%  
Gisting: 4 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 23,5 € incl. BTW 
Producent: Celler Sangenís i Vaqué (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Vis, geitenkaas, oude en harde kaas, 
champignons, gevogelte, schelpdieren en vegetarische 
gerechten. 
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3. Rose wijn  
 
 
Pla de la Creu rosat (D.O Catalunya) 
100% cabernet sauvignon druiven. 
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: 2021 
Alcohol: 14,5%  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Rosell Mir (Subirats, Barcelona) 
Wijnarrangement: Aperitief, snaks i sushi (rauw vis). 
 

 

 

Boca Petita rosat (D.O Empordà) 
 
Rode grenache, carignan, en cabernet sauvignon druiven. 
Wijn met fruitige aroma's (aardbei, grapefruit, citroen) en 
melkachtige toetsen, fris. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Alregi SL (Vilamalla, Girona). 
Wijnarrangement: Perfect bij spaghetti carbonara of pasta in 
het algemeen, bij pizza of rijstgerechten, bij gegrild vlees en 
vleeswaren. 
 

 

Roureda rosat (D.O Tarragona) 
Merlot druiven. Aroma's naar rode bosvruchten. In de mond geeft 
hij ons een aangename frisheid met een subtiele zuurgraad. 

 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Cellers Unió (Vilallonga del Camp Vilamalla, 
Tarragona). 
Wijnarrangement: Ideaal bij alle soorten pasta, maar door 
zijn veelzijdigheid ook aan te bevelen bij rood vlees, vette vis 
en een goede zalm of bij een bord groenten. Ideaal ook voor 
gebakken vis. 
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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: 2020 
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. 

 
 

Mas d'en Compte rosat (D.O.Q Priorat) 
Rode grenache en Picapoll negre druiven. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 3 maanden in roestvrijstalen tanks op zijn droesem. 
Prijs: 14,9 € incl. BTW 

Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Een zeer gastronomische roséwijn: 
complexe salades, wit en rood gebraden vlees, wit vlees met 
saus, blauwe vis. 
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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: 2018 
Alcohol: 13%  
Gisting: 8 manden in grote kastanjehouten vaten 
Prijs: 16,5 € incl. BTW 
Producent: Alfredo Maestro (Peñafiel, Valladolid)    
Wijnarrangement: Aperitief, bonen en peulvruchten, pasta 
met vleessaus. 
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4. Rode wijn 

 

Bajel Pirata tinto joven (D.O Alicante) 
100% monastrell druiven. 
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: Aleavini, (León) 
Wijnarrangement: Aperitief, voor tapas, aardappelomelet, 
pasta en meer. In de zomer kan het iets afkoelen (20 
minuten in de koelkast). 
 

 
 
LaVirtu Eco (D.O Alicante) 
100% monastrell druiven. 
Jonge rode wijn.  
 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 14.5%  
Prijs: 5,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Erg lekker bij gegrilde groenten, maar 
ook bij wit vlees, hummus en noten. 
 

Advies: gekoeld te serveren, tussen de 12-14 ºC. 
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Pla de la Creu negre (D.O Catalunya) 
Rode grenache en cabernet sauvignon druiven. 
 
Oogst: 2016, 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. 
 

 
 
 

 Clos Primat negre (D.O Catalunya) 
 Rode grenache, carignan en cabernet sauvignon. In de 
mond ontdekken we het overwicht van het rijpe rode fruit, 
met zijdeachtige elegantie en een typisch Empordà-karakter. 
 
Oogst: 2021 
Alcohol: 13%  
Prijs: 6,5 € incl. BTW 
Producent: Grup Oliveda (Capmany, Girona) 
Wijnarrangement: Ideaal bij vlees, stoofschotels, worsten, 
wilde paddenstoelen, slakken, gezouten kazen en allerlei 
mediterrane gerechten.   

 

 
 
 

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. 
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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) 
Rode 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. 
 
 
 

La Virtu Tu (D.O Alicante) 
50% monastrell, 50% cabernet sauvignon 
Pruimen- en zwarte bessenfruit op smaak gebracht met 
kruiden. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 14.5%  
Gisting: 3 maanden in eikenhouten vaten  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Las Virtudes (Villena, Alicante) 
Wijnarrangement: Lekker bij paella's en gegrild vlees, kaas 
en vleeswaren, met tomaat ingewreven Catalaans brood. 
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Boca Petita negre (D.O Empordà) 
 
Rode jonge wijn uitgewerkt met rode grenache, carignan, en 
cabernet sauvignon druiven. Wijn met fruitige aroma's (kers), 
citroen, kruidige tonen, noten en toetsen van gist. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Alregi SL (Vilamalla, Girona). 
Wijnarrangement: Zeer goed bij charcuterie, gegrild vlees, 
kaas, pasta, vis met saus, kroketten of gekonfijte eend. 
 
 

 

Roureda negre (D.O Tarragona) 
Cabernet sauvignon druiven. Een zuivere en aangename, 
intens neus met subtiele tonen van peper. Goed gebalanceerd 
in de mond met aangename soepele tannine boventonen en 
een gekruide afdronk. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12%  
Prijs: 6,9 € incl. BTW 
Producent: Cellers Unió (Vilallonga del Camp Vilamalla, 
Tarragona). 
Wijnarrangement: Perfect bij kaas- en worstplanken, 
gegrilde ribbetjes of ‘calçots’, rijst van konijn en kip, konijn en 
kip zowel gegrild in de oven als met sauzen, entrecote steak 
met pepersaus of bij pasta en peulvruchtengerechten. 
 
 

Cabro negre (DO Catalunya)  
Cabernet franc, cabernet sauvignon en tempranillo druiven. 

Aroma's van bosvruchten (bramen en sleepruimen) en van 
mediterrane onderbegroeiing, zoals zoethout en aromatische 
kruiden. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 7,0 € incl. BTW 
Producent: Emendis (Castellet i la Gornal, Barcelona) 
Wijnarrangement: Snacks, rood vlees, gebraden vlees en 
rijst. 
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Glarima tinto  (D.O Somontano) 
Merlot en tempranillo druiven. Zuivere en krachtige aroma's. 

Fruitige en florale nuances geven de wijn complexiteit, intensiteit en 
kwaliteit. In de mond heeft deze wijn een zachte, brede en 
gestructureerde aanzet, rijk aan nuances, met een brede florale 
afdronk. 

 
Oogst: 2020  
Alcohol: 14% 
Gisting: 3 maanden op zijn droesem in roestvrijstalen tanks 
Prijs: 7,3 € incl. BTW 
Producent: Sommos (Barbastro, Huesca). 
Wijnarrangement: Rood vlees, blauwe vis en half gezouten 
kazen. 
 
 
 

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: Aleavini, (León) 
Wijnarrangement: Zeer veelzijdig: bonen, alle soorten van 
vlees, pasta en rijst. 
 
 
 
Baltazar Gracian tinto (D.O Calatayud) 
100% rode grenache. 
Rode kersenkleur met paarse hints aan de randen loopt 
vooruit op zijn fruitigheid en evenwicht. Rijk aan sensaties 
met aroma's van kersen, pruimen en rode vruchten. Ronde 
en volle wijn. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14%  
Prijs: 8,6 € incl. BTW 
Producent: Bodegas San Alejandro (Miedes de Aragón, 
Zaragoza) 
Wijnarrangement: Gegrild rood vlees (BBQ), belegen kaas, 
wit vlees met saus, oosterse gerechten, gevogelte. 
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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. 
 
 

Galeam monastrell (D.O Alicante) 
100% monastrell druif.  
Intens aroma, fruitig met de kruidige tonen van de Monastrell 
variëteit. Volle smaak, volle body, met een lange afdronk. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 14%  
Prijs: 8,8 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Murviedro, Requena (Valencia) 
Wijnarrangement: Ideaal bij rood vlees, gebraad, wild en 
sterke kazen. 

 
 

Glarima tinto roble (D.O Somontano) 
Merlot en cabernet sauvignon druiven. Zuivere en krachtige 
aroma's. Fruitig met kruidige nuances van de rijping in 
eikenhout. In de mond heeft deze wijn een zachte, brede en 
evenwichtige aanzet, rijk aan nuances, met een complexe en 
aanhoudende afdronk. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 14% 
Gisting: 3 manden op droesem in Franse/Amerikaanse 
eiken vaten 
Prijs: 8,9 € incl. BTW 
Producent: Sommos (Barbastro, Huesca). 
Wijnarrangement: Veelzijdige wijn: kip kerrie, van een 
romantisch avondje met je partner tot een BBQ met vrienden. 
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Bernavi Xalera negre (D.O Terra Alta) 
Rode grenache (garnatxa), syrah en cabernet sauvignon 
druiven. 
Hij is gemakkelijk drinkbaar, eetvriendelijk en leuk, met licht 
bessenfruit en kruidentonen. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 14%  
Prijs: 8,9 € incl. BTW 
Producent: Bernavi (Vilalba dels Arcs, Tarragona) 
Wijnarrangement: Aperitief, pasta, gevogelte, rundvlees, 
kalfsvlees. 
 
 
 

 
Mas glarima 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: 2019 
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. 
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Emendis ull de llebre / sumoll (DO Penedes)  
Ull de llebre (tempranillo) en sumoll druiven. Intense aroma's 

van vers fruit (moerbei, sleepruimen, bessen en 
citrusvruchten) en kruiden die doen denken aan anijs en 
zwarte drop op een bloemige (viooltjes) en verfrissende 
eucalyptus achtergrond. Een frisse, fruitige en smakelijke wijn. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 12,5%  
Prijs: 9,6 € incl. BTW 
Producent: Emendis (Castellet i la Gornal, Barcelona) 
Wijnarrangement: Licht vlees, pizza's, pasta... en natuurlijk 
brood met tomaat en al zijn metgezellen. 
 
 

Ostatu tinto joven (D.OCa Rioja) 
92% tempranillo, 6% graciano en mazuelo, en 2% viura 
druiven.  Strikte koolzuurmaceratie van de hele druiven in 
roestvrijstalen vaten. 
"Picota" kersen kleur met violet reflecties. In de neus brengt 
de wijn ons herinneringen aan gerijpt rood en zwart fruit, licht 
citrusteken, bloemblaadjes en balsamicogeur ronden het 
geheel af. Stevig parfum van fruit en duidelijke tekenen van 
de koolzuurhoudende maceratie. In de mond is hij gulzig, 
omhullend, met grote persoonlijkheid. 
 
Oogst: 2021 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 12 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 9,7 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Ostatu (Samaniego, Álava)   
Wijnarrangement: Voorgerechten, pastagerechten met 
vleessaus. 
 

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: 2020 
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. 
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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 
 
 

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: 11,0 € incl. BTW 
Producent: Almázcara Majara (Molinaseca, León) 
Wijnarrangement: Ideaal bij vleeswaren, gezouten kazen, 
wild en rood vlees. 
 
 
 
 
 

XIII Lunas (D.OCa Rioja) 
55 % rode granache, 45% tempranillodruiven. 
Diepe aroma's van de vatrijping perfect vermengd met de 
frisse aroma's van rood fruit. In de mond is hij fris, 
harmonieus, zijdeachtig, met delicate en elegante tannines. 
Een aangename en mooie wijn, met een moderne stijl. 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 12 maanden in 225 liters Fraanse en Amerikaanse 
eiken vaten. 
Prijs: 10,9 € incl. BTW 
Producent: Bodega Fin de Siglo (Arenzana de Abajo, Rioja 
Alta) 
Wijnarrangement: Aperitief, rijst met vlees, complexe 
salades. 
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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. 
 
 

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. 
 
 

Petit Saó negre (D.O Costers del Segre) 
Tempranillo, rode grenache en cabernet sauvignon druiven.  
Aroma's van rijp rood fruit (aardbei en kers) met subtiele 
tonen van viooltjesbloesem. Zuivere, doordringende furit 
valoren van rood bessenfruit, aanzienlijke body in evenwicht 
gebracht door de zuurgraad, elegante, afwerking en 
substanciële lengte. 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14,5%  
Gisting: 8 maanden gerijpt in Franse en Amerikaanse eiken 
vaten. 
Prijs: 11,6 € incl. BTW 
Producent: Mas Blanch i Jové (La Pobla de Cérvoles, 
Lleida) 
Wijnarrangement: Rood vlees, fruitige sauzen, pasta. 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/mas-collet-seleccio/
https://lorebost.be/nl/product/lasendal-seleccio/
https://lorebost.be/product/mas-den-compte-blanc-2017/
https://lorebost.be/product/mas-den-compte-blanc-2017/
https://lorebost.be/nl/product/petit-sao-negre/


CATALOGUS 2023                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

36 Lo Rebost. De Spaanse winkel in Leuven   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

 

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. 

 
 
 
 
Ostatu crianza (D.OCa Rioja) 
90% tempranillo, 10% graciano, mazuelo en garnacha 
druiven.   
Fruitige neus (gerijpt zwart en rood fruit), met frisheid en 
herinneringen aan balsamico noten, specerijen en wat 
geroosterde tekens. In de mond is hij sappig, elegant en fris, 
en laat ons een fruitige en een evenwichtige body waarin 
tonen van braambessen, kersen, rode en zwarte pruimen en 
een vleugje zoethout opduiken. Herinneringen aan noten, 
houtwerk en zeer licht getoaste tekens. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 12 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 11,9 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Ostatu (Samaniego, Álava)   
Wijnarrangement: Voorgerechten, wit en rood vlees 
(geroosterd, gegrild), vleesrijst, Iberische charcuterie, half 
gerijpt en gerijpt kazen.  
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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: 12,8 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Arrocal (Burgos)   
Wijnarrangement: Ideale aanvulling op elk voorgerecht, van 
gerookte kazen tot gevogelte en gegrilde vis, pasta en 
rijstgerechten. 
 
 
 
 

The flower and the bee tinto (D.O Ribeiro) 
100% sousón druiven.  
Intense aroma's van zwarte bessen, kersenpitten en 
zoethout worden aangevuld met hints van cola en zwarte 
peper. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13%  
Gisting: 4 maanden in Franse eiken vaten gevolgd door 
enige tijd in roestvrijstalen tanks.  
Prijs: 12,9 € incl. BTW 
Producent: Coto de Gomariz (Leiro, Ourense) 
Wijnarrangement: Stoofpotten, vleeswaren, Iberische 
vleeswaren waaronder Iberische ham, barbecues, octopus 
(pulpo a la gallega). 
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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. 
 
 

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. 
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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. 
 

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) 
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Sagal de Collbaix negre (D.O Pla de Bages) 
40% mandó, 30% garnatxa negra, 25% cabernet franc, 5% 
cabernet sauvignon druiven. 
Rode wijn met intens robijnrood met blauwachtige rand en 
duidelijke traan. In de neus heeft hij een intens en complex 
aroma met domein van bosvruchten (braam, framboos), 
balsamico toetsen (venkel, rozemarijn) en vers fruit (vijg). In 
de mond heeft hij een brede en smeuïge, zoete en frisse 
inbreng met retronasale naar bosvruchten. 
Oogst: 2021  
Alcohol: 14,0%  
Prijs: 13,0 € incl. BTW 
Producent: Celler el Molí (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Deze wijn is perfect voor binnenkomers en 
gegrild vlees (BBQ). 
 
Baltazar Gracian Vinas Viejas (D.O Calatayud) 
100% rode grenache. 
Aroma's van bramen, pruimen, vijgen en tijm. Een subtiele 
toets van eikenhout met balsamico en minerale aroma's. 
Hartig en zijdeachtig in de mond met een intense 
concentratie van fruit en een lange evenwichtige afdronk. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 14%  
Gisting:12 maanden in Franse foudre     
Prijs: 13,1 € incl. BTW 
Producent: Bodegas San Alejandro (Miedes de Aragón, 
Zaragoza) 
Wijnarrangement: Eend, gebraden kalkoen, bonen en 
peulvruchten, gegrild rood vlees (BBQ), stoofschotels, 
gebraden lamsvlees, charcuterie, belegen kaas. 

 
Ad Libitum maturana tinta (D.OCa Rioja) 
100% maturana tinta druiven.   
Aroma's van donker fruit, verfijnde specerijen, tabak, koffie 
en licht aardse tonen. In de mond is krachtig maar elegant 
met donker fruit gevolgd door hints koffie en zachte tannines. 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 11 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 13,5 € incl. BTW 
Producent: Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía, La 
Rioja) 
Wijnarrangement: Stoofpotjes, gegrild lamsvlees, 
charcuterie, gegrilde groenten. 
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Flor de Vetus (D.O Toro) 
100% tempranillo druiven. 
Diepe vrolijke kleur met violette rand. Medium-hoge 
intensiteit in de neus, rood en zwart rijp fruit. We merken 
nuances op van zoethout, kruiden met een lichte koffie-
karamel. De mond is krachtig vol en tegelijkertijd fris. We 
vinden een goed gestructureerde en perfect 
uitgebalanceerde wijn met een voortreffelijke nasmaak. 
 
Oogst: 2020  
Alcohol: 15%  
Gisting: 9 maanden in Amerikaanse en Franse vaten. 
Prijs: 13,5 € incl. BTW 

Producent: Bodegas Vetus (Toro, Zamora)  
Wijnarrangement: Peulvruchten, rood vlees. 
 

Sangenís i Vaqué Garbinada (D.O.Q Priorat) 
45% grenache 45% carignan, 10% syrah druiven. 
Rijpe zwarte vruchten met specerijen, goed mineraal 
karakter, zachte textuur en vlees met een aardse bessen fruit 
touch op de lange afdronk. 
 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Gisting: 5 maanden in roestvrij stalen tanks. 
Prijs: 13,8 € incl. BTW 

Producent: Celler Sangenís i Vaqué (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Ideaal om te combineren met kazen en 
verschillende soorten vleeswaren. 

 
Gotim Bru (D.O Costers del Segre) 
Tempranillo, garnacha tinta, cabernet sauvignon en syrah.  
Tonen van bessenjam, samen met hints van melk, toast en 
zoete specerijen. Na decanteren komen minerale aroma's 
tevoorschijn, met toetsen van gebak, gestoofd fruit en 
toetsen van aromatische kruiden. In de mond is de wijn zoet 
en voluptueus. De tannines zijn zacht en vullen het 
gehemelte. De zuurgraad is van de aanzet tot de afdronk 
aanwezig en zorgt voor frisheid. Zeer lange en evenwichtige 
afdronk. De afdronk heeft hints van noten en wafels. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12,5%  
Gisting: 8 maanden in Amerikaanse en Franse eiken vaten. 
Prijs: 13,9 € incl. BTW 
Producent: Castell del Remei (Penelles, Lleida)   
Wijnarrangement: Aperitief, rijst met vlees, charcuterie, 
bonen en peulvruchten, gegrild rood vlees, halfrijpe kaas, 
stoofvlees, champignons. 
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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, 2019 
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. 
 
 
Bancal del Bosc negre (D.O Montsant) 
Rode grenache, harige grenache (garnatxa peluda) en 
carignan. 
wild rood en zwart fruit (aardbei, kersen, sleepruimen) met 
kruidige toetsen (tijm, mastiek en jeneverbes). In de mond is 
hij fruitig en vol rood fruit en zoethout, eindigend met een 
zilte toets. 
Oogst: 2021  
Alcohol: 15%  
Gisting: 6 maanden in roestvrijstalen tanks en Franse 
eikenhouten vaten. 
Prijs: 14,7 € incl. BTW 
Producent: Vinyes Domenèch (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Charcuterie, gezouten kazen, rood vlees, 
rijstgerechten, wit vlees. 

 
 
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: 14,9 € incl. BTW 

Producent: Celler Cal Pla (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Klein wild, koud vlees (charcuterie), jamon 
iberico de bellota, gestoofde gerechten. 
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Vall de Calas (D.O Montsant) 
60% rode grenache en 40% merlot druiven. 
Complexe aroma's van rijp donker fruit, wilde kruiden en 
bessen. In de mond zeer kruidig met wat vanille, donkere 
exotische fruitsmaak nuances, intensief en geconcentreerd. 
Complex maar toch elegant, perfect in balans met een mooi 
levendige zuurgraad. Elegante glycerine zoetheid en een 
serieuze rijpe tannine structuur. 
Oogst: 2018  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 14,9 € incl. BTW 

Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Lamsvlees, entrecote, wild (patrijs, 
kwartel, konijn); pizza, pasta; stoofpotten, ovenschotels, 
groente (mussaka, ratatouille), kaas. 
 
 

Costers del Gravet (D.O Montsant) 
40% cariñena, 35% rode grenache, 20% cabernet sauvingon 
druiven. 
Complexe aroma's van rijpe kersen, pruimen, kleine zwarte 
bessen en vanille, rokerige, getoaste eiken smaken. Volle 
body met zachte tannines, prachtige frisse zuren, fijne 
glycerine zoetheid, goede lengte. 
Oogst: 2018  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 14,9 € incl. BTW 
Producent: Celler de Capçanes (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Lamsvlees, entrecote, wild (patrijs, 
kwartel, konijn); pizza, pasta; stoofpotten, ovenschotels, 
groente (mussaka, ratatouille), kaas. 
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Sangenís i Vaqué Dara (D.O.Q Priorat) 
45% grenache 45% carignan, 10% merlot druiven. 
Goede aromatische intensiteit en concentratie, frisse aroma's 
van rood fruit, specerijen, zoethout en zachte minerale 
accenten. In de mond is het een gestructureerde en 
geconcentreerde wijn, met een goede integratie van 
fruittonen, aangename fluweelzachte textuur, tonen van 
romig eikenhout, goede zuurgraad en een lange licht kruidige 
afdronk.  
Oogst: 2018  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden Franse en Amerikaanse eiken vaten. 
Prijs: 15,0 € incl. BTW 
Producent: Celler Sangenís i Vaqué (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Ideaal om te combineren met kaas, 
charcuterie, vleeswaren, gegrild vlees en rijst. 
 

Saó Abrivat (D.O Costers del Segre) 
Tempranillo, 35% rode grenache, 25% cabernet sauvignon 
druiven. 
Een goed gemengd aroma van rijp rood fruit met accenten 
van specerijen (vanille, kaneel, een vleugje zwarte peper, 
enz.). In de mond vinden we een zachte maar 
gestructureerde wijn, duurzaam en warm. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 15,3 € incl. BTW 
Producent: Mas Blanch i Jové (La Pobla de Cérvoles, Lleida) 
Wijnarrangement: Rood vlees, fruitige sauzen, pasta. 
 

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. 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 
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Producent: Bodegas Arrocal (Burgos)   
Wijnarrangement: tews of meat, tables of cheeses, fatty 
fish, foies and all the plates of legumes, rice and pasta. 

Ay de mi (D.O Terra Alta) 
70% rode grenache en 30% samso (carignan) druiven.  
Funky mediterrane wijn, hartig en kruidig met veel sterk 
karakter maar tegelijkertijd soepel en gemakkelijk drinkbaar. 
Oogst: 2017 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 14 maanden in foudres van Fraanse eiken 
Prijs: 15,6 € incl. BTW 
Producent: Vins del Tros (Villalba dels Arcs, Tarragona)   
Wijnarrangement: Tapas, manchego kaas of andere kazen 
(koe, geit of schaap), ibérico ham, paté, gevogelte, pasta en 
pizza, peulvruchten of vlees. 
 
 
 

La Fina amfora (D.O Terra Alta) 
100% rode grenachedruiven.  
Zuivere en eerlijke aroma's van een grenache van hoge 
kwaliteit. Heerlijk lichte, textuurrijke wijn vol rijp rood fruit (in 
de likeur) moerbeienjam, delicate florale tonen van lavendel 
en sering, mineraliteit, en een organische achtergrond die 
spreekt van een minimale interventie bij de uitwerking. 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 6 maanden terracotta amfoor 
Prijs: 15,6 € incl. BTW 
Producent: Vins del Tros (Villalba dels Arcs, Tarragona)   
Wijnarrangement: Haas, pasta met Bolognese saus, eend. 
 

Peraj Petita (D.O Montsant) 
Gecertificeerde koosjere wijn gemaakt met rode grenache, 
tempranillo, merlot, syrah druiven. 
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: 14,5%  
Gisting: 9 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 16,0 € 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. 
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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. 
 
 
 

Vi d'amfora natural (D.O Montsant) 
100% rode grenache. 
Natuurlijke rode wijn. Fruitige mengeling van rode en zwarte 
bessen, kersen, frambozen en bramen, vergezeld van een 
reeks balsemieke noten. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in klei-amforen. 
Prijs: 17,2 € incl. BTW 

Producent: Vinyes Domenèch (Capçanes Tarragona) 
Wijnarrangement: Snacks, rice with meat, red meats 
(grilled, with sauce), charcuterie, semi-mature cheeses, grilled 
white fish, roasted chicken, vegetables (grill, sautéed), grilled 
lamb. 
 
 
 

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: 2020 
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. 
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Vetus (D.O Toro) 
100% tempranillo druiven. 
Diepe kersen kleur en een expressief aroma van rijp fruit met 
een subtiele toets van zoete specerijen. In de mond vinden 
we een goed gestructureerde en perfect uitgebalanceerde 
wijn met een voortreffelijke nasmaak, rijpe tannines en een 
goede zuurgraad. 
 
Oogst: 2018  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in Franse vaten. 
Prijs: 18,8 € incl. BTW 

Producent: Bodegas Vetus (Toro, Zamora)  
Wijnarrangement: Peulvruchten, zachte kazen, rood vlees, 
wild. 
 
 

Castell del Remei Oda (D.O Costers del Segre) 
Tempranillo, garnacha tinta, cabernet sauvignon en syrah.  
Balsamico- en cederaroma's door de rijping. Na decanteren 
onthult hij hints van gekonfijt zwart fruit met minerale tonen. 
In de mond maken de tannines met zoete nuances plaats 
voor de zuurgraad die in de mond aanhoudt en een afdronk 
van gedroogd fruit geeft. 
Oogst: 2019  
Alcohol: 12,5%  
Gisting: 12 maanden in oude Franse (60%) en Amerikaanse 
(40%) eiken vaten plus 6 maanden in fles. 
Prijs: 18,9 € incl. BTW 
Producent: Castell del Remei (Penelles, Lleida)   
Wijnarrangement: Rijst met vlees, charcuterie, half belegen 
en belegen kaas, stoofpotten, wild, champignons, groenten. 

 

 
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. 
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Vall Por (D.O.Q Priorat) 
  45% grenache 45% carignan, 10% merlot druiven. 
frisse aroma's van rood fruit, kruiden, zoethout en zachte 
minerale toetsen. In de mond is het een gestructureerde en 
geconcentreerde wijn, met een goede integratie van 
fruittonen, aangename haartextuur, romige eikentonen, 
goede zuren en een licht kruidige lange afdronk. 
 
Oogst: 2017  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in Franse eikenhouten. 
Prijs: 19,0 € incl. BTW 

Producent: Celler Sangenís i Vaqué (Porrera, Tarragona)  
Wijnarrangement: Ideaal bij kazen, vleeswaren, alle soorten 
vlees, gegrild vlees en rijst. 
 

Ostatu reserva (D.OCa Rioja) 
100% tempranillo druiven.   
In de neus rijp rood en zwart fruit, licht citrusteken, 
bloemblaadjes en balsamicogeur ronden de set af. In de 
mond is hij gulzig, omhullend, met een grote persoonlijkheid. 
 
Oogst: 2015 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 19 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 19,4 € incl. BTW 
Producent: Bodegas Ostatu (Samaniego, Álava)   
Wijnarrangement: Rood vlees, kaas, groenten, vleeswaren, 
stoofpotjes en rijst. 
 
 

 
Ad Libitum monastel (D.OCa Rioja) 
100% monastel (niet manastrel) druiven.   
Aroma's van donker fruit en verfijnde specerijen. In de mond 
is krachtig, romig en elegant met donker kersenfruit gevolgd 
door hints van peper, koffie en zachte tannines.  
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 11 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 19,7 € incl. BTW 
Producent: Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía, La 
Rioja) 
Wijnarrangement: Geroosterd rood vlees, gevogelte, 
charcuterie, gegrild rood vlees. 
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Julieta trepat (D.O Conca de Barbera) 
100% trepat druiven van oude wijnstokken.   
Aroma's van zoete specerijen, balsamico, wilde kruiden, 
gedroogde kruiden, rood fruit. In de mond tonen van kruidige 
en balsamico toetsen, goede zuurgraad, zeer fris en zachte 
tannines. 
 
Oogst: 2020 
Alcohol: 13%  
Gisting: 7 maanden in cotreat-eieren. 
Prijs: 19,9 € incl. BTW 
Producent: Josep Foraster (Montblanc, Tarragona)   
Wijnarrangement: Ideaal bij blauwe vis, rijst en alle soorten 
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. 
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Jarabe de Almázcara Majara (D.O Bierzo) 
100% mencia druiven.   
De neus is intens, zuiver, met aroma's van vers fruit, aardbei 
en 'gindas'. In de mond is hij rond, fris, met vriendelijke, 
evenwichtige tannines, met een goede structuur, en een 
grote duurzaamheid in de afdronk met een fijne en elegante 
afdronk. 
 
Oogst: 2018 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 12 maanden Franse eikenhouten. 
Prijs: 21,6 € incl. BTW 
Producent: Almazcara Majara (Molinaseca, León). 
Wijnarrangement: Perfect voor tapas, pastagerechten met 
vlees of zelfs lepelschotels. 
 
 

Saó Expressiu (D.O Costers del Segre) 
Rode grenache, cabernet sauvignon, tempranillo druiven. 
Complex aroma, elegant en rijp met accenten van rood en 
achterfruit vergezeld van een mengeling van balsamico en 
ansjovisaroma's die zorgen voor een uitgesproken frisheid. 
Zacht maar krachtig in de mond, consistent en elegant met 
een opkomst van bosvruchten en zoete specerijen.  
Oogst: 2011  
Alcohol: 15%  
Gisting: 14 maanden Franse en Amerikaanse eikenhouten. 
Prijs: 22,7 € incl. BTW 
Producent: Mas Blanch i Jové (La Pobla de Cérvoles, Lleida) 
Wijnarrangement: Rood vlees, fruitige sauzen, pasta. 

 
 

Furvus negre (D.O Montsant) 
90% rode grenache en 10% merlot druiven. 
Hoge aromatische intensiteit naar rijp fruit vergezeld van 
zuiveltonen en kreupelhout met kruiden, bloemen en 
balsamico's met een licht minerale achtergrond. In de mond 
is hij krachtig en smaakvol, met aanwezigheid van fruit, rijpe 
tannine samen met een goed geïntegreerde zuurgraad en 
een aangename en aanhoudende afdronk met een fruitige 
en licht minerale afdronk. 
 
Oogst: 2021  
Alcohol: 15%  
Gisting: 12 maanden in Franse eikenhouten vaten. 
Prijs: 23,0 € incl. BTW 
Producent: Vinyes Domenèch (Capçanes, Tarragona) 
Wijnarrangement: Champignons, zachte kazen, rood vlees, 
wild. 
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Amphora de Cobija del Pobre (D.O Bierzo) 
100% mencia druiven.   
In de neus een explosie van rijpe fruitsalade zonder hout of 
toast. In de mond is hij rond, zoet, breed met rijping en heel 
weinig zuren. Fijn en zeer elegant. 
Oogst: 2016 
Alcohol: 13,5%  
Gisting: 9 maanden in terracotta amfoor.  
Prijs: 23,5 € incl. BTW 
Producent: Almazcara Majara (Molinaseca, León). 
Wijnarrangement: Ideaal bij kalfsvlees, gerookt vlees en 
blauwe vis. 

 
 
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. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
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. 

mailto:info@lorebost.be
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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. 
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5. Zoete wijn en vermout 
 

Moscatell viña Timar (D.O Alicante) 
Muscat (moscatell) druif.  
 
Intens aroma van rijp fruit met een bloemige complexiteit. In 
de mond is hij zijdezacht en delicaat, evenwichtig zonder 
plakkerig te worden. 
 
Oogst: 2019 
Alcohol: 13,5%  
Prijs: 7,5 € incl. BTW 
 
 

 
Sangria La Sueca  
La Sueca is een rode sangria gemaakt met rode garnacha 
en tempranillo.   
Het resultaat is een frisse en fruitige wijn die gedurende 
enkele weken in roestvrijstalen tanks is gemacereerd met 
natuurlijke extracten van sinaasappelsap, citroen, kaneel, 
perzik, abrikoos, limoen en andere rode vruchten. 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 10,5 € incl. BTW 
Producent: Casa Berger (Santa Fe del Penedès, Barcelona) 

 
 

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. 
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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. 

 
Vermouth El Bandarra blanco  
Witte grenache en xarel.lodruiven.   
De wijn wordt gemacereerd met meer dan 40 
kruidenextracten en botanicals zoals vanille en alsem. Geniet 
op zichzelf als een heerlijk aperitief. 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 15,0 € incl. BTW 
Producent: Casa Berger (Santa Fe del Penedès, Barcelona) 
Wijnarrangement: Geniet ervan met veel ijs en een schijfje 
citroen. 

 
 

Vermout El Bandarra rojo  
Macabeu en xarel.lodruiven.   
De vermout bevat meer dan 50 extracten van kruiden, 
bloemen en specerijen zoals kaneel, gember, vanille, 
zoethout, anijs, kamille, rozemarijn, laurier, hop, bittere 
sinaasappel... Na de maceratie rijpt de vermout een tijdje in 
eikenhouten vaten alvorens in de fles te gaan. 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 15,0 € incl. BTW 
Producent: Casa Berger (Santa Fe del Penedès, Barcelona) 
Wijnarrangement: Geniet ervan met veel ijs en een schijfje 
citroen. 
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Vermout Miró bianco  
Geïntegreerde bitterheid van alsem en gentiaan met veel 
aromatische kruiden, zoete specerijen en pittige citrus. 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 10,6 € incl. BTW 
Producent: Vermuts Miró (Reus, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfecte aperitief om te nippen en te 
mixen in alle soorten cocktails. 
 

 

 

Vermout Miró rosso  
Authentieke Vermut de Reus. Volle en verfrissende vermout 
met aroma's van natuurlijke kruiden (absint, rozemarijn, 
basilicum...). 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 10,6 € incl. BTW 
Producent: Vermuts Miró (Reus, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfecte aperitief om te nippen en te 
mixen in alle soorten cocktails. 
 

 

Vermout Miró reserva  
Authentieke Vermut de Reus. Volle en verfrissende vermout 
met aroma's van natuurlijke kruiden (absint, rozemarijn, 
basilicum...). 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 14,0 € incl. BTW 
Producent: Vermuts Miró (Reus, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfect bij elk voorgerecht: olijven, 
kokkels, chips, noten. U kunt het combineren met gerechten 
die een mediterraan aroma nodig hebben. 
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Vermout Miró gran reserva  
Samengesteld met een premium mix van botanische 
middelen, heeft deze vermout een rijk, gelaagd bouquet met 
zowel aardse als zoete tonen van rozijnen en muskaatdruiven. 
 
Alcohol: 15,5%  
Inhoud: 1000 ml 
Prijs: 20,9 € incl. BTW 
Producent: Vermuts Miró (Reus, Tarragona) 
Wijnarrangement: Perfect bij elk voorgerecht: olijven, 
kokkels, chips, noten. U kunt het combineren met gerechten 
die een mediterraan aroma nodig hebben. 
 

 

 

Marqués de Poley cream (D.O Montilla-Moriles)  

Pedro Ximenez druiven.   
Alcohol: 17%  
Aroma's van karamel, koffie en gekonfijte sinaasappel, met 
zoete en bittere noten. De binnenkomst in de mond zorgt 
voor zoete, elegante en fluweelzachte smaken met een 
aanhoudende smaak. 
Het wordt aanbevolen om het heel koud te serveren. 
 
Inhoud: 500 ml 
Gisting: 10 jaar gerijpt in Amerikaanse eiken vaten (soleras-
systeem). 
Prijs: 14,4 € incl. BTW 
Producent: Toro de Albalá (Aguilar de la Frontera, Córdoba) 
Wijnarrangement: Aperitief (met ijs en een beetje 
sinaasappelrasp), perfect bij paté, foie gras en appelcompote, 
kazen van weinig of gemiddelde kuur, blauwe kazen of noten. 
Ideaal te combineren met desserts: kaastaart, bessen of 
gebak op basis van bladerdeeg en room. 
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Marqués de Poley oloroso 500 ml (D.O Montilla-
Moriles)  

Pedro Ximenez druiven.   
Alcohol: 17%  
Karamelaroma's, typisch voor koffie en gedroogd fruit zoals 
walnoten. Hij heeft een aangename en zachte aanzet in de 
mond, met een fluweelzacht en aanhoudend middenpalet dat 
uitnodigt om het ene glas na het andere te proeven. 
Het wordt aanbevolen om het heel koud te serveren. 
 
Inhoud: 500 ml 
Gisting: 15 jaar (criaderas en soleras systeem). 
Prijs: 14,5 € incl. BTW 
Producent: Toro de Albalá (Aguilar de la Frontera, Córdoba) 
Wijnarrangement: Aperitief, assortiment Iberische worsten, 
kazen van verschillende ouderdom. Bij voorkeur wit vlees met 
champignonsaus, gegrilde rode tonijn, Jerez consommé met 
kwartelei, een foie mille-feuille met verse kaas en appel, goed 
gekruide stoofpot, stoofpot op basis van lepel met 
peulvruchten en aardappelen. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
Don PX Pedro Ximenez 2018 (D.O Montilla-  
Moriles)  
Pedro Ximenez druiven.   
Alcohol: 17%  
Grote aromatische intensiteit, tonen van rozijnen, honing, 
noten en een zeer subtiele citrustoets. In de mond is hij zeer 
zoet, met volume en een zeer lange afdronk. 
Gisting: 12 maanden in roestvrijstalen tanks.  
Prijs: 20,6 € incl. BTW 
Producent: Toro de Albalá (Aguilar de la Frontera, Cordoba) 
Wijnarrangement: Alleen, zoete desserts, blauwe kaas, fijne 
gebakjes. 
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6. Sidra  
 

Sidra Natural Trabanco  

 Trabanco natuurlijke cider, klaar om ingeschonken te 
worden. 
 
Alcohol: 6%  
Grote aromatische intensiteit, tonen van rozijnen, honing, 
noten en een zeer subtiele citrustoets. In de mond is hij zeer 
zoet, met volume en een zeer lange afdronk. 
Prijs: 5,7 € incl. BTW 
Producent: Sidra Trabanco SA (Lavandera, Asturias) 
Wijnarrangement: Het kan worden geserveerd met tonijn 
empanada, salades, Asturische bonenstoofpot, augurken, 
schelpdieren en schaaldieren. 

 
 

Sidra Natural Trabanco  

Trabanco natuurlijke cider, klaar om ingeschonken te 
worden. 
 
Alcohol: 6%  
Cider met een citroengele kleur op een groene ondergrond, 
een aroma van groene vruchten en bloemige nuances van 
droge roos en heeft een goede zuurgraad en een finale citrus 
nasmaak. 
Prijs: 6,6 € incl. BTW 
Producent: Sidra Trabanco SA (Lavandera, Asturias) 
Wijnarrangement: Het kan worden geserveerd met tonijn 
empanada, salades, Asturische bonenstoofpot, augurken, 
schelpdieren en schaaldieren. 
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7. Digestief  
 

Elixir de Kamille 

Elixir de Kamille is een eigentijdse likeur waarin 8 botanicals 
zijn vermengd met een subtiel vleugje kaneel waardoor 
exotische noten en meer smaakintensiteit worden verkregen. 
 
Alcohol: 17%  
Inhoud: 500 ml 
Prijs: 15,8 € incl. BTW 
Producent: Elixirs de Ponent (Almacelles, Lleida) 
 
Arrangement: Het is uitstekend om te delen na een goede 
maaltijd, verrassend bij de bereiding van desserts of gebak op 
basis van fruit en revolutionair voor cocktails. 

 
 

Crema de licor bombó 

Heerlijke Bombon room, gemaakt met ingrediënten van de 
hoogste kwaliteit, zoals cacao, vanille, karamel en een 
selectie van de beste melkroom. 
 
Alcohol: 15%  
Inhoud: 500 ml 
Prijs: 15,8 € incl. BTW 
Producent: Elixirs de Ponent (Almacelles, Lleida) 
 
Arrangement: Ideaal om te delen na een goede maaltijd met 
of zonder ijs, perfect te combineren met desserts op basis van 
noten, gemengd met koffie of cocktailshaker. 

 
Tarongetti 

Tarongetti sinaasappellikeur is het resultaat van een verse 
fusie op basis van gecertificeerde biologische sinaasappels 
geselecteerd op hun oorsprong. 
 
Alcohol: 22%  
Inhoud: 500 ml 
Prijs: 16,8 € incl. BTW 
Producent: Elixirs de Ponent (Almacelles, Lleida) 
Arrangement: Heerlijk om zo te drinken, heel koud, met ijs, 
ideaal om te combineren in een cocktailshaker en om smaak 
te geven aan desserts zoals crèmes, mousses, taarten, 
soufflés, crêpes en ijs. 
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Limonetti 

Limonetti citroenlikeur is het resultaat van een verse 
samensmelting met gecertificeerde biologische mediterrane 
citroenen, geselecteerd bij hun oorsprong. 
 
Alcohol: 25%  
Inhoud: 500 ml 
Prijs: 17,2 € incl. BTW 
Producent: Elixirs de Ponent (Almacelles, Lleida) 
Arrangement: Heerlijk om zo te drinken, heel koud, met ijs, 
ideaal om te combineren met ijsjes of fruitsalades. 

 
 
 

Licor d'herbes de l'oest 

Licor d'herbes de l'oest is een digestief vergelijkbaar met 
'orujo'. Heerlijke handgemaakte brandewijn volgens de 
traditionele formule van maceratie met aromatische kruiden 
zoals kamille, rozemarijn, koriander. 
 
Alcohol: 30%  
Inhoud: 500 ml 
Prijs: 18,2 € incl. BTW 
Producent: Elixirs de Ponent (Almacelles, Lleida) 
Arrangement: Door zijn digestieve eigenschappen is het de 
perfecte metgezel voor een drankje na het eten. 
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8. 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: 4,9 € incl. BTW 
500ml: 8,0 € incl. BTW 
500ml BIO: 9,2 € incl. BTW 
750 ml: 10,0 € incl. BTW 
1000 ml blik: 12,5 € incl. BTW 
2 L: 19,0 € incl. BTW 
5 L: 40,0 € incl. BTW 
2 L BIO: 20,6 € incl. BTW 
5 L BIO: 49,3 € 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/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: 14,5 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 24,0 € 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: 9,4 € 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/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/
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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: 9,4 € incl. BTW 
Producent: Molí De La Creu, La Galera (Tarragona) 
Arrangement: met artisjok en soortgelijke producten 
(arrangement door gelijkenis). Ontvet gerechten met gegrild 
vlees. 

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: 9,4 € 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: 11,4 € 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. 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-morruda-extra-virgin-olive-oil-500-ml/
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/
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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. 
 
 
 

Auream argudell  
Olijfsoorten: argudell. 
De variëteit is Argudell, afkomstig uit het gebied Empordà-
Costa Brava. De smaak is fruitig en enigszins afgevlakt. 
Hoewel ze geschikt is om te koken, wordt aanbevolen haar 
rauw te gebruiken, waarbij de aromatische nuances in de 
uiteindelijke nasmaak verschijnen en de algemene perceptie 
van het product niet verstoren. 
 
Producent: Llàgrimes del Canigó (Agullana, Girona) 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 12,0 € incl. BTW 

 
Auream picual   
Olijfsoorten: picual. 
Het is een zoete en frisse extra olijfolie van eerste persing, 
met een lichte smaak die voor sommige fijnproevers prettiger 
is. Door de grote intensiteit van de smaak van olijfolie van 
het picual ras, is het bijzonder geschikt om kazen, worsten 
en hammen te begeleiden. 
 
Producent: Llàgrimes del Canigó (Agullana, Girona) 
Packaging: 500 ml 
Prijs: 12,0 € incl. BTW 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/el-vilar-mil-lenari-extra-vierge-olijfolie-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/auream-argudell-extra-virgin-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/auream-argudell-extra-virgin-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/auream-picual-extra-virgin-olijfolie-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/auream-picual-extra-virgin-olijfolie-500-ml/
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Olijfolie Llagrimes de Canigo met Spaanse 
peper, knoflook en paprika   
Olijfsoorten: argudell. 
Samen met knoflook, pepers en cayenne voegen we een 
andere smaak toe, pittig, intens en gekruid, waardoor het 
een perfecte metgezel is voor pizza, pasta en vlees, hoewel 
het in allerlei recepten kan worden gebruikt. 
 
Producent: Llàgrimes del Canigó (Agullana, Girona) 
Packaging: 250 ml 
Prijs: 14,0 € incl. BTW 

 
 
 

Via Domitia argudell Premium   
Olijfsoorten: argudell. 
Premium extra vergine olijfolie van argudell-olijven (regio 
Emporda) met een goed evenwicht in de mond tussen zoet, 
kruidig en bitter. Rijk aan zowel groene als rijpe secundaire 
aroma's met een zeer amandelvormige eindsensatie. 
Productie:maximaal 2000 flessen per jaar. 
 
Producent: Llàgrimes del Canigó (Agullana, Girona) 
Packaging: 750 ml 
Prijs: 16,0 € incl. BTW 

 
 
 

Olijfolie Llagrimes de Canigo met zwarte truffel   
Olijfsoorten: argudell. 
Zwarte truffelolie Llàgrimes del Canigó Het is een zeer 
aromatische olie, extreem geurig met een intense smaak die 
het een diamant maakt in de haute cuisine. De kostbare 
zwarte truffel die we in dit land hebben, versmolten met de 
voortreffelijkheid van onze Empordà-olie, zorgt voor intense 
sensaties en valt op bij risotto's, pasta, vlees en eieren 
 
Producent: Llàgrimes del Canigó (Agullana, Girona) 
Packaging: 250 ml 
Prijs: 16,0 € incl. BTW 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/olijf-olie-lagrimes-de-canigo-met-chilli-knoflook-en-paprika-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/olijf-olie-lagrimes-de-canigo-met-chilli-knoflook-en-paprika-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/via-domitia-premium-extra-virgin-olijfolie-750-ml/
https://lorebost.be/nl/product/via-domitia-premium-extra-virgin-olijfolie-750-ml/
https://lorebost.be/nl/product/olive-oil-llagrimes-de-canigo-met-zwarte-truffel-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/olive-oil-llagrimes-de-canigo-met-zwarte-truffel-250-ml/
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9. 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: 4,8 € 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: 3,9 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 

 

 
 
 
Tapenade van arbequina olijven Degustus 

 
Packaging: 105 g 
Prijs: 4,0 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 
 
 

Tapenade van empeltre olijven Degustus 

 
Packaging: 105 g 
Prijs: 4,0 € incl. BTW 
Producent: Cooperativa de La Granadella (Lleida, Catalonia) 

 
 
 

 Pikant tapenade van empeltre olijven Degustus   
 
Packaging: 105 g 
Prijs: 4,0 € 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/
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Olijven gevuld met ansjovis El Faro  
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 1,9 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
Olijven gevuld met cabrales kaas El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 1,9 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
Olijven gevuld met garnalen El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 1,9 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
Olijven gevuld met tomaat El Faro   
 
Packaging: 370 ml 
Prijs: 1,9 € 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: 1,9 € incl. BTW 
Producent: Faroliva SL (Murcia) 

 
 
 
 
 
 

Olijven gevuld met ansjovis Espinaler  
 
Packaging: 350 mg 
Prijs: 2,8 € incl. BTW 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
https://lorebost.be/nl/product/olijven-gevuld-met-anchovis-espinaler-350-g/
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10. Azijn  
 

Azijn agridulce Forum merlot   
 Azijn gemaakt met jonge wijn van het ras merlot zonder enige 
rijping in eiken vaten. Zijn violette kleur met roodachtige tinten 
zijn zeer intens, en laten ons toe te spelen met vele gerechten 
en presentaties. 
 
Packaging: 500 ml 
Producent: Celler Avgustus-Forum, El Vendrell (Tarragona). 
Arrangement: Een ideale azijn die kleur geeft aan salades en 
sauzen, maar ook voor reducties voor desserts, en op deze 
manier uw creaties, unieke gerechten kan maken. 
Prijs: 9,8 € incl. BTW 
 
 
 
 
 
 

Azijn agridulce Forum cabernet   
Geproduceerd met Cabernet Sauvignon kwaliteitswijnen, die 
heel langzaam worden aangezuurd volgens een traditionele 
methode om de kwaliteiten van het product zo goed mogelijk 
te bewaren. Deze gedeeltelijk aangezuurde wijnen worden 
verder aangezuurd in eiken vaten van 300 liter, samen met het 
druivensap. Om de twee jaar bottelen wij slechts 15% van elk 
vat, dat wil zeggen, ons systeem is vergelijkbaar met het 
Soleras-systeem om sherry te produceren, en dit stelt ons in 
staat om een hoog percentage van gerijpt product te 
behouden. 
 
Packaging: 500 ml 
Producent: Celler Avgustus-Forum, El Vendrell (Tarragona). 
Arrangement: Het kan gebruikt worden in salades, 
stoofschotels, verschillende desserts... Het heeft oneindig 
veel mogelijkheden. 
Prijs: 10,9 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/azijn-balsamico-forum-merlot-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/azijn-balsamico-forum-merlot-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/azijn-balsamico-cabernet-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/azijn-balsamico-cabernet-500-ml/
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Azijn agridulce Forum chardonnay  
 De Forum-azijn, met "soleras" van 3 jaar, wordt uitsluitend 
gemaakt met wijnen van hoge kwaliteit van het Chardonnay-
ras en een ambachtelijke verzuring. 
Om de twee jaar bottelen wij slechts 15% van elk vat, dat wil 
zeggen, ons systeem is vergelijkbaar met het Soleras-
systeem om sherry te produceren, en dit stelt ons in staat om 
een hoog percentage van gerijpt product te behouden. 
 
Packaging: 500 ml 
Producent: Celler Avgustus-Forum, El Vendrell (Tarragona). 
Arrangement: Azijn speciaal voor vis en zeevruchten, en 
creaties met reducties tot laag vuur. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. 
Prijs: 13,8 € 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/vinagre-agridulce-forum-chardonnay-500-ml/
https://lorebost.be/nl/product/vinagre-agridulce-forum-chardonnay-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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11. Charcuterie  
 

Sobrasada de Mallorca Semar 
Gemaakt met 100% inheemse ingrediënten: varkensvlees uit 
Mallorca, paprika uit Mallorca "Tap de Cortí" en zout "d’es 
Trenc". IGP Sobrassada de Mallorca. 
 
Packaging: 250 gr aprox. 
Producent: Grupeza S.L, Embutidos de Mallorca (Llucmajor, 
Illes Balears) 
Prijs: 5,1 € incl. BTW  

 
 
 

Ambachtelijke fuet extra 150 g     

 
Producent: Embotits J. Vila, Vilamalla (Girona) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW  

Koel bewaren tussen 5°-9° C. 

 

Ambachtelijke fuet extra 200 g     

 
Producent: Embotits J. Vila, Vilamalla (Girona) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW  

Koel bewaren tussen 5°-9° C. 

 

 
 

Butifarra blanca artesanal     

 
Packaging: 500 g aprox. 
Producent: Ginjaume, Avinyonet de Puigventós (Girona) 
Prijs: 7,0 € incl. BTW  

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/sobrasada-de-mallorca-la-ermita-zwart-label-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/sobrasada-de-mallorca-la-ermita-zwart-label-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/fuet-extra-artisan-j-vila150-g/
https://lorebost.be/nl/product/fuet-extra-artisan-j-vila150-g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-fuet-extra-j-vila-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-fuet-extra-j-vila-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-blanca-ginjaume-1-kg/
https://lorebost.be/nl/product/botifarra-blanca-ginjaume-1-kg/
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Butifarra negra artesanal     

 
Packaging: 500 g aprox. 
Producent: Ginjaume, Avinyonet de Puigventós (Girona) 
Prijs: 7,0 € 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  

 
 
 
 
 
 

Jamon serrano Bodega Ibedul  
 

Packaging: 100 gr 
Producent: Ibedul (Hinojosa del Duque, Córdoba) 
(Salamanca) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW  

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
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/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/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-serrano-bodega-ibedul-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-serrano-bodega-ibedul-100-g/


CATALOGUS 2023                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

76 Lo Rebost. De Spaanse winkel in Leuven   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

 

Jamon serrano Duroc gran reserva  
 

Packaging: Piece of 7,5 – 9,0 Kg 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 20,5 € x kg incl. BTW  

 
 

 

 

Lomo serrano Duroc Ibedul  
 

Packaging: 100 gr 
Producent: Ibedul (Hinojosa del Duque, Córdoba) 
(Salamanca) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW  

 
 
 
 
 

Lomo serrano Duroc   
 
Packaging: 500 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 16,0 € incl. BTW; 32,0 € x kg incl. BTW  

 
 

 
 
 

Salchichon iberico extra Idedul  
Salchichon iberico de cebo de campo. 
 
Packaging: 100 gr 

Producent: Ibedul (Hinojosa del Duque, Córdoba) 
(Salamanca) 
Prijs: 3,0 € incl. BTW  
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/jamon-serrano-duroc-gran-reserva-jb-85-kg-price-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-serrano-duroc-gran-reserva-jb-85-kg-price-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/lomo-reserva-ibedul-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/lomo-serrano-duroc/
https://lorebost.be/en/product/salchichon-iberico-extra-idedul-100-g/
https://lorebost.be/en/product/salchichon-iberico-extra-idedul-100-g/
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Chorizo iberico extra Idedul  
Chorizo iberico de cebo de campo. 
 

Packaging: 100 gr 
Producent: Ibedul (Hinojosa del Duque, Córdoba) 
(Salamanca) 
Prijs: 3,0 € incl. BTW  
 
 
 
 
 

 
Salchichón ibérico de bellota  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW  
 
 

 
 
 

Salchichón ibérico de bellota  
 
Packaging: 650 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs 16,9 € incl. BTW; 25,9 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 

Chorizo ibérico de bellota  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 
            
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-extra-idedul-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-extra-idedul-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/salchichon-iberico-bellota-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/salchichon-iberico-bellota-500-gr/
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-bellota-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/chorizo-iberico-bellota-100-g/
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Chorizo ibérico de bellota mitad 

 
Packaging: 650 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs 16,9 € incl. BTW; 25,9 € x kg incl. BTW  

 
 
 
 
 

Lomo ibérico de cebo de campo   
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 7,0 € incl. BTW  
 
 

 
 
 

Paleta ibérica de cebo de campo (schouder) 
 
75% Iberisch varken 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 8,8 € incl. BTW 

 
 
 
 

Paleta ibérica de cebo de campo (schouder)    
 
75% Iberisch varken 
Packaging: Piece of 4,5 – 6,0 Kg 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 27,0 € x kg incl. BTW  

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
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/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-ibercia-de-cebo/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-ibercia-de-cebo/
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Paleta ibérica de cebo de campo (zonder been)     
 

75% Iberisch varken 
Packaging: 600 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 26,2 € incl. BTW; 43,7 € x kg incl. BTW  

 
 
 

 

Paleta ibérica de bellota (zonder been)     
 

50% Iberisch varken 
Packaging: 600 gr aprox. 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 42,5 € incl. BTW; 70,8 € x kg incl. BTW  

 
 
 

Jamon iberico de cebo de campo (achterbeen)   
 
75% Iberisch varken 
Packaging: 100 gr 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 11,3 € incl. BTW 
 
 

 
 

Jamon iberico de cebo de campo (achterbeen) 

 
75% Iberisch varken 
Packaging: Piece of 7,5 – 9,0 Kg 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 30,8 € x kg incl. BTW  
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 

 
 

mailto:info@lorebost.be
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/jamon-iberico-de-cebo-de-campo-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-iberico-de-cebo-de-campo-jb-85-kg-price-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-iberico-de-cebo-de-campo-jb-85-kg-price-per-kg/
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Paleta ibérica de bellota pata negra (schouder)    

 
Iberische schouder bellota Julián Becerro van 100% Iberisch 
varken, de authentieke pata negra. 
Packaging: Piece of 4,5 – 6,0 Kg 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 42,0 € x kg incl. BTW  
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 

 
 
 
 
 

Jamon iberico de bellota pata negra 
(achterbeen) 

 
Iberische schouder bellota Julián Becerro van 100% Iberisch 
varken, de authentieke pata negra. 
Packaging: Piece of 7,5 – 9,0 Kg 
Producent: Julián Becerro (Salamanca) 
Prijs: 63,0 € x kg incl. BTW  
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 

 
 

Iberico varkensvleespaté      
 

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

 
 
 
 

Morcilla met rijs      
 

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

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/paleta-ibercia-de-cebo-2/
https://lorebost.be/nl/product/paleta-ibercia-de-cebo-2/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-iberico-de-bellota-pata-negra-85-kg-prijs-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/jamon-iberico-de-bellota-pata-negra-85-kg-prijs-per-kg/
https://lorebost.be/nl/product/iberico-pork-pate/
https://lorebost.be/nl/product/morzilla-de-arroz-200-g/
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mailto:info@lorebost.be
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12. Kazen 

Manchego kaas Vega Mancha semi-cure      
 

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

 
 

Packaging: 3 kg  
Prijs kg: 24,4 € incl. BTW   
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 

 
 
 

Manchegokaas Vega Mancha gerijpt       
 

Packaging: 150 gr  
Producent: Quesos Vega Sotuelamos (El Bonillo, Albacete) 
Prijs: 5,4 € incl. BTW   
 
Packaging: 3 kg  
Prijs kg: 26,2 € incl. BTW   
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manchego kaas Vega Mancha añejo      
 

Packaging: 150 gr  
Producent: Quesos Vega Sotuelamos (El Bonillo, Albacete) 
Prijs: 5,6 € incl. BTW   
 
Packaging: 3 kg  
Prijs kg: 27,8 € incl. BTW   
Contacteer ons, niet altijd op voorraad. 
 

 
 
 

 
 

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-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-semi-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-semi-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-cured-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-3-kg/
https://lorebost.be/nl/product/manchego-cheese-vega-mancha-anejo-3-kg/
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Can Pujol Ros      
Ambachtelijk gerijpte schapenkaas uit  

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

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

 
 
 
 
Romige kaas Tupi Tros de Sort 
 
Hij wordt gemaakt van halfgerijpte en gerijpte koeienkazen, 

vermengd met extra olijfolie van eerste persing en 

"aguardiente" (orujo), zodat een tweede gisting (oxidatief) 

van ten minste 2 maanden optreedt. 

Packaging: 80 gr  
Producent: Tros de Sort, Sort (Lleida, Catalonië) 
Prijs: 6,8 € incl. BTW   
 
Gouden medaille 1995 (La Seu d'Urgell, Catalonië) 
Zilveren medaille 1996 (La Seu d'Urgell, Catalonië) 
Gouden medaille 1997 (La Seu d'Urgell, Catalonië) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-ros-450-g/
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-montcabrer-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/can-pujol-montcabrer-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/tupi-cheese-tros-de-sort-80-g/


CATALOGUS 2023                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

84 Lo Rebost. De Spaanse winkel in Leuven   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

Koe kaas plank Tros de Sort 
 
Vier stukken kaas gemaakt van volle en rauwe koemelk, in 
de vorm van een geheel geplaatst op een houten steun 
"kaassnijplank": 
-Serrat del Triadó: gepekeld, compact en met een krachtige 
smaak. 
-Serrat del Triadó Roi: half gezouten en rode gist. 
-Gesneden met Kruiden: met dille, selderij en dragon. 
-Costa negra: zacht en boterachtig, gewassen deeg. 
 
Packaging: 700 gr  
Producent: Tros de Sort, Sort (Lleida, Catalonië) 
Prijs: 26,8 € incl. BTW   
 

 
 
Geitenkaas Betara El Farcellet 
 
Packaging: 500 gr  
Producent: Betara, Perafita (Barcelona) 
Prijs: 16,5 € incl. BTW   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerijpt schapenkaas Betara 
 
Packaging: 500 gr  
Producent: Betara, Perafita (Barcelona) 
Prijs: 16,5 € incl. BTW   
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/cheese-table-tros-de-sort-700-g/
https://lorebost.be/nl/product/geitenkaas-betara-el-farcellet-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/9218-2/
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Geitenkaas Palancares met wijn 
 
Packaging: 200 gr  
Producent: Palancares Alimentacion (Bullas, Murcia) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW   
D.O.P Queso de Murcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gerookte schapenkaas La Vasco Navarra 
 
Packaging: 250 gr  
Producent: Quesos la Vasco Navarra SA, Navarra 
Prijs: 7,2 € incl. BTW   
D.O.P Idiazabal (Baskenland-Navarra) 

 
 
 
 
 
 
Cabrales kaas mezcla Los Puertos 
 
Packaging: 500 gr  
Producent: Queseria Los Puertos, Póo de Cabrales 
(Asturias) 
Prijs: 15,9 € incl. BTW   
D.O.P Cabrales  

 
 
 
Cabrales kaas crème Los Puertos 
 
Packaging: 200 gr  
Producent: Queseria Los Puertos, Póo de Cabrales 
(Asturias) 
Prijs: 6,4 € incl. BTW   
D.O.P Cabrales  

 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/goat-cheese-palancares-with-wine-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/schaap-gerookte-kaas-la-vasco-navarra-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/cabrales-cheese-mezcla-los-puertos-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/cabrales-cheese-mezcla-los-puertos-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/cabrales-cheese-cream-los-puertos-200-g/
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Torta del Casar crème 
 
Packaging: 100 gr  
Producent: Pastovelia, Almoharín (Cáceres) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW   
D.O.P Torta del Casar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/torta-del-casar-cream-pastovelia-100-g/
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13. Noten 
Gedehydrateerde amandelen   
 
Packaging: 100 g 
Producent: Grup Puigdellivol (Torrebesses, Lleida) 
Prijs: 3,8 € 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-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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14. 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 
 

 
 
 

Honing met gember Alemany   
100% natuurlijke zuivere honing. 
 
Packaging: 250 gr 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida) 
Prijs: 6,7 € incl. BTW 

 
 

 
 

Sinaasappelhoning met sinaasappelschil 
Alemany   
100% natuurlijke zuivere honing. 
 
Packaging: 250 gr 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida) 
Prijs: 7,2 € 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/
https://lorebost.be/nl/product/honey-with-ginger-alemany-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/orange-honey-with-orange-peel-alemany-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/orange-honey-with-orange-peel-alemany-250-g/
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15. Conserven 
 

Ansjovis van l'Escala extra El Xillu   
 
 
Packaging: 120 gr 
Producent: El Xillu (l’Escala, Girona) 
Prijs: 9,3 € 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 

 
 

Makreelfilets in olijfolie       
Makreel (Scomber japonicus). 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 125 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/anchoas-de-lescala-extra-120-grrrr/
https://lorebost.be/nl/product/anchoas-de-lescala-extra-120-grrrr/
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/
https://lorebost.be/nl/product/filetes-de-caballa-en-aceite-de-oliva-la-chanca-125-g/
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Tonijn in olijfolie       
Tonijn (Thunnus albacare). 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 125 g 
Producent: La Chanca (Barbate, Cádiz, Andalucía) 
Prijs: 3,9 € 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 

 
 
 

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 

 
 
 

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 

 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/atun-con-aceite-de-olive-la-chanca-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/fried-anchovy-with-olive-oil-85-g/
https://lorebost.be/nl/product/mejillones-en-escabeche-6-8-la-chanca110-g/
https://lorebost.be/nl/product/tuna-belly-in-olive-oil-155-g/
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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 

 
Reuzeninktvis in olie  
Pota (Dosidicus gigas). 100 % natuurlijk product. 
 
 
Packaging: 115 g 
Producent: Conservas Cerqueira (Vigo, Galicia) 
Prijs: 2,7 € 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 

 
Venusschelpen Espinaler  
Almejas. 
 
Packaging: 110 g 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 5,1 € incl. BTW 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/mojama-de-atun-la-chanca-250-300-gr/
https://lorebost.be/nl/product/octopus-with-oil-115-g/
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/
https://lorebost.be/nl/product/mosselen-espinaler-110-g/
https://lorebost.be/nl/product/mosselen-espinaler-110-g/
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Gepekelde mosselen Espinaler       
Mosselen uit de estuaria van Galicië. 10-12 stuks.  
 
Ingrediënten: mossel, zonnebloemolie, wijnazijn, water en 
zout. 100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 110 g 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 4,1 € incl. BTW 

 
 

Scheermessen Espinaler  
Scheermessen uit de estuaria van Galicië. 5-8 stuks.  
 
Packaging: 120 g 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 8,5 € incl. BTW 

 
 
 
 

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 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/ingemaakte-mosselen-espinaler-110-g/
https://lorebost.be/nl/product/ingemaakte-mosselen-espinaler-110-g/
https://lorebost.be/nl/product/scheermes-espinaler-120-g/
https://lorebost.be/nl/product/scheermes-espinaler-120-g/
https://lorebost.be/nl/product/pack-tourmalet-espinaler/
https://lorebost.be/nl/product/pack-vermutet-espinaler/
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Piquillo paprika's extra 
100 % natuurlijk product. 
 
Packaging: 410 g 
Producent: Conservas Emperatriz (Autol, La Rioja) 
Prijs: 3,6 € incl. BTW 

 
 
 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pimientos-del-piquillo-extra-emperatriz-18-22-410-g/
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/
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16. Bereide gerechten 
 
Gekookte Octopusbout Geland 150-200 g 
Regenereer in het zakje zelf, au bain-marie of 
ondergedompeld in heet water, of haal uit het zakje en leg op 
een bord voor het verwarmen. 
Op smaak brengen met de extra vierge olijfolie Degustus 
Premium Centenario, gerookte zoete paprika Caballo de 
Oros en fleur de sel de Taffoni. 
 
Bewaar diepgevroren bij 4°-6°C of -18°C. 
Packaging: 150-200 g 
Producent: Friolisa SA, (Vilafant, Girona). 
Prijs: 10,0 € 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/pata-de-pulpo-cocidas-en-su-propio-jugo-150-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/degustus-premium-centenario/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-zoet-160-g/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-zoet-160-g/
https://lorebost.be/nl/product/fleur-de-sel-taffoni-70-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/


CATALOGUS 2023                                                                                                                         GA NAAR INDEX 

96 Lo Rebost. De Spaanse winkel in Leuven   
Tel: 0477379694 – info@lorebost.be – www.lorebost.be 

 

 
 

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. 
Hoeft niet gekoeld bewaard te worden. Bewaren bij 
kamertemperatuur op een koele, droge plaats. 
 
Packaging: 440 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 2,9 € incl. BTW 

 
 
 

Linzen a la riojana 
100% natuurlijke ingrediënten. Gemaakt in Asturias met 
"Led-Pardina-Canadiense" linzen, beter van smaak, schoner 
en met minder schil, en extra kwaliteit worsten, door onszelf 
gemaakt. 
Hoeft niet gekoeld bewaard te worden. Bewaren bij 
kamertemperatuur op een koele, droge plaats. 
 
Packaging: 440 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 2,7 € 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/
https://lorebost.be/nl/product/lentils-a-la-riojana-440-g/
https://lorebost.be/nl/product/lentils-a-la-riojana-440-g/
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Gehaktballetjes a la jardinera 
100% natuurlijke ingrediënten. Gehaktballetjes van 
varkensvlees en kip, met een optimale textuur en garnituur 
van groenten en greens. Zonder gluten. 
Hoeft niet gekoeld bewaard te worden. Bewaren bij 
kamertemperatuur op een koele, droge plaats. 
 
Packaging: 440 g 
Producent: La Noreñense (Noreña, Asturias) 
Prijs: 2,9 € incl. BTW 

 
 
 
 

Rijst met verse groenten 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: extra rijst (22%), 
groentebouillon (water, prei, wortel, olijfolie, ui, selderij en 
zout), verse groenten (22%): ui, aubergine, courgette, groene 
paprika, rode paprika en wortel. Olijfolie, zout en 
paprikapoeder. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 8,5 € incl. BTW 

 
 
Rijst 'a banda' 2/3 porties 
100% natuurlijke ingrediënten: Extra rijst (22%), visbouillon 
(water, vis en zeevruchten (5%) (steenbolk en vis, zee-os) 
zonnebloem en zout olie), kippenbouillon (water, kip, prei, 
wortel, ui, selderij, zout en peper), zeevruchten (19%) (jumbo 
inktvis), saus (water, tomaat, ui, zonnebloemolie, olijfolie, 
suiker, zout en citroenzuur), jumbo-pijlinktvis, alioli 
(zonnebloem- en knoflookolie), gehakt (water, rijstmeel, 
zonnebloemolie, amandel en knoflook), en zout. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 11,0 € incl. BTW 

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/gehaktballetjes-a-la-jardinera-440-g/
https://lorebost.be/nl/product/gehaktballetjes-a-la-jardinera-440-g/
https://lorebost.be/nl/product/rice-with-fresh-vegetables-just-married-2-3-portions/
https://lorebost.be/nl/product/rice-a-banda/
https://lorebost.be/nl/product/rice-a-banda/
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Pompoen risotto en asperges 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: rijst extra (19%), 
kippenbouillon (water, kip, prei, wortel, ui, selderij, zout en 
peper), pompoen (17%), asperges (15%), ui, boter, room, 
olijfolie, peterselie, peper. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 11,0 € incl. BTW 

 
 
 

Pulpitos rijst 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: rijst extra (22%), visbouillon 
(water, steenvis, juris), pulpites (22%), ui, gebakken tomaat 
(tomaat, olijfolie, suiker, zout en citroenzuur), wijn (sulfieten), 
peper, zonnebloemolie, knoflook, sepia-inkt en peper. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 

 
 

Fideua 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: Geroosterde tarwenoedels 
(18%) (de noedels kunnen sporen van ei bevatten); 
Visbouillon (water, vis en zeevruchten (5%) (steenboot, zee-
os), zonnebloem- en zoutolie), kippenbouillon (water, kip, 
prei, wortel, ui, selderij, zout en peper), zeevruchten 19% 
(pota en poton), saus (water, tomaat, ui, zonnebloemolie, 
olijfolie, suiker, zout en citroenzuur), alioli (zonnebloem- en 
knoflookolie), gehakt (water , rijstmeel, zonnebloemolie, 
amandel en knoflook) en zout. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 12,9 € incl. BTW 

 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/pompoen-risotto-en-asperges-net-gehuwd-2-3-porties/
https://lorebost.be/nl/product/pulpitos-rice-just-married-2-3-porties/
https://lorebost.be/nl/product/fideua-just-married-2-3-portions/
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Iberische varkenswang 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: Iberische varkenswang 
(48%), groentebouillon (water, prei, wortel, ui, selderij, zout 
en peper), ui, wortel, portowijn, olijfolie, zonnebloemolie, zout 
en peper. 
 
Packaging: 700 g 
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 14,9 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/iberian-pork-cheek-just-married-2-3-portions/
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17. Rijst 
 
 
Paella Kruiden Zakjes 5 x 3g 
Zakjes paellakruiden om snel en gemakkelijk een authentiek 
ogende en smakende paella te maken. 
 
Packaging: 5 x 3g 
Producent: Burriac (Riera Rabassa SA, Vilassar de Mar, 
Barcelona) 
Prijs: 3,3 € incl. BTW 

 
 
 
 
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/paella-seasoning-sachets-5-x-3g/
https://lorebost.be/nl/product/arroz-bomba/
https://lorebost.be/nl/product/round-rice-la-campana-1-kg/
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Risotto met boletus  
Ingrediënten: rijst, combinatie van wilde paddestoelen, 
Boletus edulis(2%), groentebouillon, ui, knoflook, rozemarijn, 
peterselie en fruitaroma.  
 
Packaging: 250g (voor 2/3 personen) 
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW 

 
 
 
 
 

Risotto met champignons en truffels   
Ingrediënten: rijst, combinatie van wilde paddestoelen, 
aestivum truffel (2%), groentebouillon, ui, knoflook, 
rozemarijn, peterselie en fruitaroma.  
 
Packaging: 250g (voor 2/3 personen) 
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW 

 
 
 

Visbouillon Ferrer   
 
 
Packaging: 1 liter  
Producent: Conserves Ferrer (Santpedor, Barcelona) 
Prijs: 6,3 € incl. BTW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/risotto-met-paddestoelen-en-truffels-250-g-exemplaar/
https://lorebost.be/nl/product/risotto-met-paddestoelen-en-truffels-250-g-exemplaar/
https://lorebost.be/nl/product/risotto-met-paddestoelen-en-truffels-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/fish-stock-ferrer-1l/
https://lorebost.be/nl/product/fish-stock-ferrer-1l/
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Visbouillon 2/3 porties 
Klaar in 15 minuten.  
100% natuurlijke ingrediënten: water, vis en zeevruchten 
(11%) (rotsvis, groene krab en garnalen), olijfolie, tomaat 
(tomaat, zout en citroenzuur), ñora en zout. 
 
Packaging: 1 L  
Producent: Just Married (Palamós, Girona) 
Prijs: 6,9 € incl. BTW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/fish-stock-just-married-1l/
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18. Dessert 
 
 
Ambachtelijk gemaakte noga met gebrande 
eidooier Torrons Vicens    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (41%), eigeel en melk. IGP Torró 
d'Agramunt. 
 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons Vicens, Agramunt (Lleida, Catalonië)  
Packaging: 200 gr 
Prijs: 8,3 € incl. BTW 
 

 

Ambachtelijk gemaakte zachte amandelnoga 
Torrons Vicens   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (64%) en honing. IGP Torró 
d'Agramunt. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons Vicens, Agramunt (Lleida, Catalonië)  
Packaging: 200 gr 
Prijs: 8,3 € incl. BTW 

 
 

Ambachtelijk gemaakte harde amandel nougat 
Torrons Vicens    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (64%), honing, eiwit, ouwel 
(aardappelzetmeel). IGP Torró d'Agramunt. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons Vicens, Agramunt (Lleida, Catalonië)  
Packaging: 200 gr 
Prijs: 8,3 € incl. BTW 
 
 

 
 
 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/artisan-gebrand-egg-yolk-nougat-torrons-vicens-200g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-gebrand-egg-yolk-nougat-torrons-vicens-200g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-zachte-amandel-nougat-torrons-vicens-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-zachte-amandel-nougat-torrons-vicens-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-hard-amandel-nougat-torrons-vicens-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/artisan-hard-amandel-nougat-torrons-vicens-200-g/
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Ambachtelijk gemaakte noga met gebrande 
eidooier Alemany    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (55%), suiker, gepasteuriseerd eigeel, 
rozemarijnhoning, witte chocoladedekking en melk. 
 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 125 gr 
Prijs: 6,7 € incl. BTW 

 

Ambachtelijk gemaakte noga met gebrande 
eidooier Alemany    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (55%), suiker, gepasteuriseerd eigeel, 
rozemarijnhoning, witte chocoladedekking en melk. 
 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 250 gr 
Prijs: 9,5 € incl. BTW 

 

Ambachtelijk gemaakte zachte amandelnoga 
Alemany   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (70%), suiker, honing, eiwit. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 125 gr 
Prijs: 6,9 € incl. BTW 

 

Ambachtelijk gemaakte zachte amandelnoga 
Alemany   
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (70%), suiker, honing, eiwit. 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 250 gr 
Prijs: 9,7 € incl. BTW 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-yema-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-yema-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-yema-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-yema-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-blando-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-blando-125-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-blando-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/turron-alemany-blando-250-g/
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Ambachtelijk gemaakte harde amandel nougat 
Alemany    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen (70%), suiker, honing, eiwit, wafel 
(aardappelzetmeel). 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 250 gr 
Prijs: 9,7 € incl. BTW 

 

 

Assortiment mini-turones Antiu Xixona    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen, suiker, honing, eiwit, wafel 
(aardappelzetmeel). 100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Sanchis Mira SA (Jijona, Alicante)  
Packaging: 150 gr 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 

 

Assortiment turrones Delaviuda    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
marcona amandelen, suiker, honing, eiwit, wafel 
(aardappelzetmeel). 100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Delaviuda (Madrid)  
Packaging: 380 gr 
Prijs: 12,0 € incl. BTW 

 

 

 

Tortetes met hazelnut Alemany    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
hazelnut (55%), sugar, honey, egg white, wafer (potato 
starch). 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 150 gr 
Prijs: 7,4 € incl. BTW 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/en/product/turron-alemany-duro-250-g/
https://lorebost.be/en/product/turron-alemany-duro-250-g/
https://lorebost.be/en/product/turron-alemany-duro-250-g/
https://lorebost.be/en/product/turron-alemany-duro-250-g/
https://lorebost.be/nl/product/assortment-turrones-delaviuda-380-g/
https://lorebost.be/nl/product/assortment-turrones-delaviuda-380-g/
https://lorebost.be/ca/producte/tortetes-avellana-alemany-150g-5u/
https://lorebost.be/ca/producte/tortetes-avellana-alemany-150g-5u/
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Marcona amandelen garrapiñadas Alemany    
Spaanse marcona amandelen en honing.  
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 120 gr 
Prijs: 4,9 € incl. BTW 

 

 

 

Marcona amandelen met chocolade Alemany 
120g    
Spaanse noga met een knapperige textuur, gemaakt met 
hazelnut (55%), sugar, honey, egg white, wafer (potato 
starch). 
100% natuurlijke producten. Glutenvrij. 
 
Producent: Torrons i mel Alemany (Os de Balaguer, Lleida)  
Packaging: 120 gr 
Prijs: 5,5 € incl. BTW 

 

 

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 
 

 

 

 

Neulas Rifacli Duetto  
Dit is een van de populairste kerstdesserts van Spanje.  
 
Packaging: 100 gr 
Producent: Rifacli (Montblanc, Tarragona)  
Prijs: 2,5 € incl. BTW 
 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/marcona-almonds-garrapinadas-alemany-120g/
https://lorebost.be/nl/product/marcona-almonds-garrapinadas-alemany-120g/
https://lorebost.be/nl/product/marcona-almonds-with-chocolate-alemany-120g/
https://lorebost.be/nl/product/marcona-almonds-with-chocolate-alemany-120g/
https://lorebost.be/nl/product/polvoron-tradicional-de-almendra-la-estepena-250-gr/
https://lorebost.be/nl/product/polvoron-tradicional-de-almendra-la-estepena-250-gr/
https://lorebost.be/nl/product/neulas-rifacli-duetto-100-g/
https://lorebost.be/nl/product/neulas-rifacli-duetto-100-g/
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Carquinyolis Espiga Blanca 

Carquinyolis geproduceerd volgens de traditionele methode 
met gebruikmaking van de beste ingrediënten: verse eieren 
en amandelen. 
 
Producent: Delicat Aliment (l'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) 
Packaging: 150 gr 
Prijs: 4,0 € incl. BTW 
 
 
 

 

Galletas Trias Excellence 9   
 
Producent: Trias Galetes i Biscuits SA (Santa Coloma de 
Farners, Girona) 
Packaging: 300 gr 
Prijs: 9,0 € incl. BTW 

 

 

 

 

Galletas Birba surtido   
 
Producent: Galetes Camprodon S.A (Camprodon, Girona) 
Packaging: 500 gr 
Prijs: 9,3 € incl. BTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/carquinyolis-espiga-blanca-150-g/
https://lorebost.be/nl/product/galletas-trias-excellence-9-300-g/
https://lorebost.be/nl/product/galletas-trias-excellence-9-300-g/
https://lorebost.be/nl/product/galletas-birba-surtido-500-g/
https://lorebost.be/nl/product/galletas-birba-surtido-500-g/
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19. Salsas, kruiden en zout 
 

Sofrito de tomate Ibsa  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 350 gr 
Producent: Industrias del Bierzo, Carracedelo (Leon) 
Prijs: 2,2 € incl. BTW 
 

 

 

 

Tomate frito Ibsa  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 350 gr 
Producent: Industrias del Bierzo, Carracedelo (Leon) 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 

 

 

 

Salsa Espinaler  
Ideale saus voor ingeblikte zeevruchten, chips en olijven. 
 
Packaging: 92 ml 
Producent: Ca l’Espinaler SL (Vilassar de Mar, Barcelona) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 

 
 
 

Salsa Brava Original Ferrer  
Salsa brava zonder gluten. 
 
Packaging: 320 gr 
Producent: Conserves Ferrer (Santpedor, Barcelona) 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/sofrito-de-tomate-ibsa-350-g/
https://lorebost.be/nl/product/sofrito-de-tomate-ibsa-350-g/
https://lorebost.be/nl/product/tomate-frito-ibsa-350-g/
https://lorebost.be/nl/product/tomate-frito-ibsa-350-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-espinaler-92-ml/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-brava-original-ferrer-250-ml/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-brava-original-ferrer-250-ml/
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Salsa allioli Ferrer   
 
 
Packaging: 130 gr 
Producent: Conserves Ferrer (Santpedor, Barcelona) 
Prijs: 3,6 € incl. BTW 

 

 

 

Salsa Brava De la Madre  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 200 gr 
Producent: De La Madre Siglo XX, Huétor Tájar (Granada) 
Prijs: 3,0 € incl. BTW 

 

 

 
 
 

Salsa pimiento piquillo De la Madre  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 200 gr 
Producent: De La Madre Siglo XX, Huétor Tájar (Granada) 
Prijs: 3,3 € incl. BTW 
 
Saus voor bij vlees, vis en groenten. 

 

 

 

Salsa verde met knoflook en persil De la Madre  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 200 gr 
Producent: De La Madre Siglo XX, Huétor Tájar (Granada) 
Prijs: 3,6 € incl. BTW 
 
Saus voor inktvis, mosselen, vis, wit vlees. 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/salsa-allioli-ferrer-130-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-allioli-ferrer-130-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-brava-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-brava-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-pimiento-piquillo-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-pimiento-piquillo-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-verde-with-garlic-and-persil-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-verde-with-garlic-and-persil-de-la-madre-200-g/
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Salsa de mojo picon De la Madre  
Salsa zonder gluten. 
 
Packaging: 200 gr 
Producent: De La Madre Siglo XX, Huétor Tájar (Granada) 
Prijs: 3,0 € incl. BTW 
 

 

 

Gazpacho andaluz De la Madre  
Gazpacho gemaakt met extra vierge olijfolie, Jerez azijn, 
tomaat, rode peper, ui, komkommer en knoflook. 
Bevatten geen conserveermiddelen en kleurstoffen. 
Zeer koud serveren. 
 
Producent: De La Madre Siglo XX, Huétor Tájar (Granada) 
Packaging: 330 ml 
Prijs: 3,0 € incl. BTW 
 
Packaging: 750 ml 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 

 

Porcini saus Cap d’Urdet    
Deze Porcini saus (Boletus edulis) heeft een exquise en 
authentieke smaak met vele kookalternatieven... 
Aanbevelingen: Ideaal om te combineren met pasta, rijst, 
vlees of als voorgerecht.  
 
Packaging: 250g  
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW 

 

Tartufata-saus met ansjovis Cap d’Urdet    
De tartufata-saus met ansjovis is een variatie op de typische 
tartufata-saus.  
De combinatie van zijn ingrediënten (paddestoelen, ansjovis, 
zwarte olijven en truffel (Tuber aestivum)) geeft dit product 
een intense, unieke smaak en een delicaat aroma. 
Aanbevelingen: Geniet ervan als voorgerecht, bij pasta, 
salades of als vulling. 
 
Packaging: 250g  
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/salsa-mojo-picon-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-mojo-picon-de-la-madre-200-g/
https://lorebost.be/nl/product/gazpacho-andaluz-de-la-madre-330-ml/
https://lorebost.be/nl/product/gazpacho-andaluz-de-la-madre-330-ml/
https://lorebost.be/nl/product/porcini-saus/
https://lorebost.be/nl/product/porcini-saus/
https://lorebost.be/nl/product/tartufata-saus-met-anchovies/
https://lorebost.be/nl/product/tartufata-saus-met-anchovies/
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Prijs: 6,9 € incl. BTW 
 

Tomatensaus met truffel Cap d'Urdet    
Deze is een voortreffelijke saus met een uitgesproken 
truffelsmaak. 
Het ambachtelijke productieproces en de zorgvuldige 
selectie van de ingrediënten, verrijken deze saus met 
subtiele aroma's en een kenmerkende truffelsmaak. Het is 
een gastronomische, veelzijdige, heerlijke en unieke saus. 
Klaar om te eten. 
Aanbevelingen: combineren met uw favoriete pasta, vlees, 
rijst, of zeevruchten. 
 
Packaging: 125g  
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 
Prijs: 3,9 € incl. BTW 

 

Salsa romesco Burriac    
Romesco saus is een traditioneel Catalaans recept zonder 
conserveermiddelen of kleurstoffen. 
 
Packaging: 290 g  
Producent: Burriac (Riera Rabassa SA, Vilassar de Mar, 
Barcelona) 
Prijs: 5,5 € incl. BTW 

 

 

Gerookte zoete paprika Caballo de Oros   
DOP Pimentón de la Vega. 
 
Packaging: 160 g  
Producent: Gómez Arjona (Jaraíz de la Vera, Cáceres) 
Prijs: 4,5 € incl. BTW 

 

 

 

Pikante gerookte paprika Vera Caballo de Oros   
DOP Pimentón de la Vega. 
 
Packaging: 160 g  
Producent: Gómez Arjona (Jaraíz de la Vera, Cáceres) 
Prijs: 4,7 € incl. BTW 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/tomatensaus-met-truffel/
https://lorebost.be/nl/product/tomatensaus-met-truffel/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-romesco-burriac-290-g/
https://lorebost.be/nl/product/salsa-romesco-burriac-290-g/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-zoet-160-g/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-zoet-160-g/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-pikant-160-g/
https://lorebost.be/nl/product/pimenton-de-la-vera-caballo-de-oros-pikant-160-g/
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Biologische gerookte paprika parels La Pastora   
Bolletjes van 3 mm, romige textuur en helder oranje van 
kleur. Ontwikkeld op basis van biologische hete paprika en 
biologische cayennepeper, wat het zijn smaak en intense 
aroma geeft. 
 
Packaging: 50 g  
Producent: La Pastora (Cabezo de Torres, Murcia) 
Prijs: 5,9 € incl. BTW 

 

 

Biologische gerookte paprika parels La Pastora   
Bolletjes van 3 mm, romige textuur en helder oranje van 
kleur. Ontwikkeld op basis van biologisch gerookt 
paprikapoeder, wat het zijn smaak en intense aroma geeft. 
 
Packaging: 50 g  
Producent: La Pastora (Cabezo de Torres, Murcia) 
Prijs: 5,9 € incl. BTW 
 

Fleur de sel met truffel Cap d'Urdet    
De fleur de sel, van hoge gastronomische en 
organoleptische waarde en bekend als ¨gourmetzout¨ bij 
uitstek en de zwarte truffel (Tuber melanosporum), met een 
unieke en onmiskenbare smaak en aroma, maken van dit 
product, een onmisbaar in uw keuken. 
Delicate zoutvlokken, zacht om aan te raken en heerlijk in de 
mond, die een intense smaak en een aparte toets aan uw 
gerechten geven. Aanbevolen gebruik: het kan koud en 
warm worden gebruikt, op alle soorten gerechten om een 
andere en verfijnde toets te geven. 
 
Packaging: 40 g  
Producent: Urdet SL (Sant Llorenç de Morunys, Lleida) 
Prijs: 5,4 € incl. BTW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/bio-gerookte-paprika-pearels-la-pastora-50-g/
https://lorebost.be/nl/product/bio-gerookte-paprika-pearels-la-pastora-50-g/
https://lorebost.be/nl/product/bio-paprika-pearels-la-pastora-50-g/
https://lorebost.be/nl/product/bio-paprika-pearels-la-pastora-50-g/
https://lorebost.be/nl/product/fleur-de-sel-met-truffel-cap-durdet-40-g/
https://lorebost.be/nl/product/fleur-de-sel-met-truffel-cap-durdet-40-g/
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Flor de sal de Taffoni    
Natuurlijke zoutbloem (fleur de sel) van de Cap de Creus 
(Girona) met de hand verzameld in de riffen van Mar 
d'Amunt. 
Outkristallen ontstaan met een unieke en op gastronomisch 
niveau zeer gewaardeerde smaak. Bovendien bevat het een 
hoge concentratie aan magnesium en kalium. 
 
Aanbevolen gebruik: het kan koud en warm worden gebruikt, 
op alle soorten gerechten om een andere en verfijnde toets 
te geven. 
 
Format: 30 g  
Productor: Esculls de sal (Girona) 
Preu: 36,0 € incl. IVA 

 

 
Mini picos en aceite de oliva Espiga Blanca 

 
Producent: Delicat Aliment (l'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) 
Packaging: 150 gr 
Prijs: 2,5 € incl. BTW 

 

 

 

 

 

Pan soplado Espiga Blanca 

 
Producent: Delicat Aliment (l'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona) 
Packaging: 120 gr 
Prijs: 2,6 € incl. BTW 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/fleur-de-sel-taffoni-70-g/
https://lorebost.be/nl/product/mini-picos-en-aceite-de-oliva-espiga-blanca-150g/
https://lorebost.be/nl/product/mini-picos-en-aceite-de-oliva-espiga-blanca-150g/
https://lorebost.be/nl/product/pan-soplado-espiga-blanca-120g/
https://lorebost.be/nl/product/pan-soplado-espiga-blanca-120g/
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20. 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 

 

 

 

Houten doos 1 flesje 
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 3,5 € incl. BTW 

 

 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/basket-1/
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/wooden-case/
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Doosje Deluxe 1 flesje 
Producten zijn niet inbegrepen. Maak uw eigen selectie. 
 
Prijs: 10,0 € incl. BTW 

 

 

 

mailto:info@lorebost.be
https://lorebost.be/nl/product/box-deluxe/

