
 

 
  

 
Originele verpakkingen, of geschenkdozen met wijn, Champagne of Cava vindt u steeds bij 

Lovindi aan de beste prijs-kwaliteitsverhouding! 
 

Vous retrouverez dans la gamme Lovindi des emballages originaux ou des étuis accompa-
gnés de vins, de Champagnes, ou de Cavas et tout cela avec la meilleure relation qualité/prix! 

 
 

“Every empty bottle is filled with a great story”  

Relatiegeschenken 
Cadeaux promotionnels 

 

https://lovindi.net/


 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
Les prix en euro s’entendent TVA inclus, sauf vente et sans engagement et applicables  à partir de la date indiquée  jusqu'au 31/12/2022 

Champagne Augé père et fils is een gerespecteerde en gereputeerde producent uit de streek rond Reims, meer bepaald 
het dorpje Coulommes-La-Montagne. Daar exploiteren ze 8,5 hectaren. 

 
Sinds 1919 volgen de generaties elkaar op in het maken van Champagnes.  

Het is steeds een familiebedrijf gebleven, vandaag zet Damien Augé de traditie van zijn familie voort. De familie Augé 
heeft verschillende percelen met verschillende bodems, zodat ze Pinot Meunier, Pinot Noir en Chardonnay kunnen ver-
bouwen, naargelang de bodem meer kalkhoudend en kleiachtig is, zanderig of zeer zonnig. Met 88% domineert Pinot 

Meunier het areaal van de familie Augé, de druif die de Champagne zijn bijzondere zachtheid geeft bij het mengen, 
waarbij de kracht van de Pinot Noir enigszins wordt beperkt en de elegantie van de Chardonnays wordt vergroot.  

 
Lovindi voert in België de Champagnes van het Champagnehuis Augé Père & Fils exclusief in.  

De Champagnes van Augé Père & Fils zijn hoogwaardige Champagnes tegen een onverslaanbare prijs! 
 
 

Flessendoos “bubbles” 
      € 2,25 

Champagne 

Champagne Augé père et fils 
Brut Traditionnel 1er Cru 

80% Pinot Meunier- 12% Chardonnay- 8% Pinot Noir  
 

0,375  € 13,90 
0,75  € 24,90 

Champagne Augé père et fils 
Brut rosé 1er Cru 

80% Pinot Meunier- 12% Chardonnay- 8% Pinot Noir  
 

0,375  € 14,40 
0,75  € 25,90 

Champagne Augé père et fils 
Blanc de Blancs -Brut 1er Cru 

100% Chardonnay- 
 

0,75  € 27,90 

Champagne Augé père et fils 
Champagne vieilles vignes "Brut nature"-sans sucre 

100% Pinot Meuniers 
 

0,75  € 28,90 

https://lovindi.net/champagne/auge-pere-et-fils-champagne-brut-traditi
https://lovindi.net/frankrijk/aug%C3%A9-p%C3%A8re-et-fils-champagne-brut-ros%C3%A9-1e
https://lovindi.net/frankrijk/auge-pere-et-fils-blanc-de-blanc-brut-1e
https://lovindi.net/frankrijk/auge-pere-et-fils-champagne-vieilles-vig
https://lovindi.net/geschenkpakketten/flessendoos-bubbels


 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Het champagnehuis Lanson werd opgericht in 1760 door de familie Lanson. Vandaag is het huis dus 
meer dan 260 jaar oud! Het is gelegen in het centrum van Reims en is trotse eigenaar van een unieke 
geheime tuin ‘Le Clos Lanson’ die tegenover de kathedraal van Reims ligt. Het rode kruis als logo op de 
etiketten verwijst naar de Orde van Malta, de oudste liefdadigheidsorganisatie ter wereld, waar de 
zoon van de stichter lid van was. Vanaf 1798 werd het Maltese kruis omgevormd naar het inmiddels 
gekende Lanson kruis dat nu als hun embleem fungeert. De symbolische betekenis van het kruis van 
‘openheid, vriendelijkheid en gastvrijheid’ ligt champagne Lanson nog altijd nauw aan het hart. Het 
huis bezit 57 ha waarvan 16 ha in biologische en biodynamische wijnbouw. Dankzij de grote oppervlak-
te aan wijngaarden beschikken ze over meer dan 100 verschillende crus waarvan 50% in Grand & Pre-
mier crus. In 2013 arriveerde wijnmaker Hervé Dantan die voor een nieuwe wind en een nieuwe visie 
zorgde op de verschillende blends: 
 
‘Méthode traditionnelle’ waarvan de meerderheid van de wijnen geen malolactische fermentatie ondergaat. 
Assemblages gemaakt van verschillende crus en reserve wijnen van eerdere oogsten, om ieder jaar eenzelfde 

kwaliteit en stijl (de ‘huisstijl’) te kunnen aanleveren. 
Een langere rijping in de kelders. 

 
De laatste jaren werd maar liefst 20 miljoen euro geïnvesteerd in de uitbouw van een cuverie, een 
‘chais bois’, nieuwe productiemiddelen en modernisering van look en packaging. Champagne Lanson 
staat ook voor duurzame wijnbouw en een nauw contact met hun wijnmakers. Het huis is de eerste 
‘champagne de grande marque’ die een biologische champagne in hun gamma aanbiedt. Lanson is 
sinds 120 jaar hofleverancier van het Britse Koninkrijk en wordt ook al meer dan 40 jaar geserveerd 
tijdens het tennistoernooi van Wimbledon. 



 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Le Black Label Brut 
Montagne de Reims 

50% Pinot Noir - 35% Chardonnay  
- 15% Pinot Meunier 

Robert Parker 90 | Wine Spectator 91 
 

0,75  € 39,90 
0,375  € 23,90 
1,50  € 87,90 

 

Le Rosé 
Montagne de Reims 

53% Pinot Noir - 32% Chardonnay  
- 15% Pinot Meunier 

Robert Parker 90 | Wine Spectator 92 
 

0,75  € 52,90 

Le Black Réserve 
Montagne de Reims 

50% Pinot Noir - 35% Chardonnay  
- 15% Pinot Meunier 

Robert Parker 92 
 

0,75  € 49,90 

Le Blanc de Blancs 
Montagne de Reims 
100% Chardonnay 
Robert Parker 92+ 

 
0,75  € 59,90 

1,50  € 129,90 
 

 

https://lovindi.net/frankrijk/champagne-lanson-le-black-label-brut
https://lovindi.net/frankrijk/champagne-lanson-le-rose
https://lovindi.net/frankrijk/champagne-lanson-le-black-reserve
https://lovindi.net/frankrijk/champagne-lanson-le-blanc-de-blancs
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Le Black Réserve 
 

€ 82,90 
(incl. twee glazen) 
Robert Parker 90 

 
 
 

Le Blanc de Blancs 
 

€ 89,90 
(incl. twee glazen) 
Robert Parker 92+ 

 
 
 

Luxe etui 
 

Één fles naar keuze 
plus twee champagneglazen 

 
Black Label Brut € 48,90 
Le Rosé   € 65,90 

 
 
 
 

Luxe Etui 
 

Éen fles Black Label Brut 
plus twee champagneglazen 

  
 

€ 57,90 
 
 
 



 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Etui één fles 
 

€ 2,30 



 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Prosecco 

Veneto 

‘La Jara’ is in het lokale dialect de benaming van de ondergrond voor deze streek.  
Rolstenen houden de warmte overdag vast en geven deze ’s nachts weer vrij aan de 

wijngaard. 

La Jara Brut 
Vegan wine 
Silver medal Millésime Bio 2020 
100% Glera 

 
 

0,375   € 7,75 
0,75    € 12,75 
Magnum   € 28,00 
Etui 1 fles   € 2,25 
Etui 2 flessen  € 2,30 
Etui magnum  € 3,10 

Spumante Pinot Grigio Rosé 
Vegan wine 
Gold medal Millésime Bio 2020 
100% Pinot Grigio 

0,375   € 7,90 
0,75    € 14,25 
Magnum   € 28,25 
Etui 1 fles   € 2,25 
Etui 2 flessen  € 2,30 
Etui magnum  € 3,10 

https://lovindi.net/prosecco/spumante/la-jara-prosecco-brut
https://lovindi.net/prosecco/spumante/spumante-rose-pinot-grigio-la-ja


 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Gift box  
‘Organic bubbles’’ 

 
La Jara Brut + 2 glazen   € 27,70 
Spumante Rosé + 2 glazen  € 27,90 

 
 
 
 
 
 
 

Gift box  
‘Love Organic bubbles’ 

 
2 x La Jara Brut    € 31,40 
2 x Spumante Rosé    € 32,90 
La Jara Brut & Spumante Rosé € 31,90 

 
 
 
 
 

Prosecco 

La Jara etui  
 

0,75   € 2,25 
Magnum  € 3,10 

 

La Jara etui magnum 
Limited edition 

 
Magnum  € 3,70 

 



 

De in euro opgegeven prijzen verstaan zich inclusief BTW behoudens verkoop en zonder verbintenis en zijn geldig vanaf de opgegeven datum t.e.m. 31/12/2022. 
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Cava & meer bubbels 

Cava Gran Ferran Brut 
Manuele pluk - Volgens traditionele methode 

Macabeo - Xarel-lo - Parellada 
 

0,75  € 8,50 
 

Cava Celler de L’Arboc 1919 Brut Seleccio 
Selección Especial - Método Tradicional 

Macabeo - Xarel-lo - Parellada 
 

0,375  € 6,50 
0,75  € 9,90 

Prosecco DOC Brut Millesimato 2021 
 

Deze Prosecco Millesimato is een premium cuvée met een 
beperkte oplage. Enkel de beste druiven worden geselec-

teerd en gevinifieerd in hetzelfde wijnjaar . 
100% Glera 

 
  0,75   € 13,90 

 
  

 

Clement de Lure- Stellenrust Estate (licht Rosé) 
Methode Cap Classique Brut- Stellenbosch – South Africa  

 
Méthode Traditionnelle (Champenoise) zonder de traditionele bedruiving. 

De naam Clement de Lure is een verwijzing naar Crémant de Loire.  
De druiven die worden gebruikt zijn immers typische Loire druiven.  

Rijping  ‘sur lie’ gedurende 18 maanden  
Chenin Blanc - Chardonnay - Cabernet Franc  

 
0,75  € 16,90 

Flessendoos “bubbles” 
      € 2,25 

http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=40904B44-D87E-4FF1-8212-92675CD5978F&F=Q2F2YSBBbGdlbWVlbi5wZGY=
https://lovindi.net/spanje/cava-celler-de-l-arboc-1919-brut-seleccio
https://lovindi.net/italie/bonfanti-prosecco-doc-brut-millesimato-2021
https://lovindi.net/spanje/cava-gran-ferran-brut
https://lovindi.net/bubbels/stellenrust-estate-clement-de-lure-methode
https://lovindi.net/geschenkpakketten/flessendoos-bubbels
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Belgische wijnbouwers 

 
 

Baron Velge | Saint-Estèphe 
 
Château Clauzet     2016  € 25,90 Robert Parker 90-92 
Saint-Estèphe 
Cru Bourgeois Supérieur 
 
 
 

Familie Vandenbogaerde | Saint-Emilion 
 
La Fleur de Badette   2019  0,75  € 17,25 
2ième vin Château Badette  2018  1,5  € 34,50 
Grand Cru 
 
 
Château Badette   2019  0,75  € 30,90 R.Parker 90-92 
Grand Cru     2019  0,375  € 18,50 
      2019  1,5  € 62,90 
 
Sinds september 2022 werd bekend dat hun eerste wijn vanaf 2022 de apellatie 
Grand Cru Classé toegekend werd! 
 
 

- A Belgian footprint - 

Château Badette 2019 
Saint-Emilion - Grand Cru 

Robert Parker 90-92 
75% Merlot - 15% Cabernet Franc - 7% Cabernet Sauvignon - 3% Petit Verdot 

 
Château Badette in Saint-Emilion is eigendom van de familie Vandenbogaerde. De 

wijngaard is 10,5 hectare groot. Arnaud Vandenbogaerde staat aan het hoofd van dit 
mooie domein. De gemiddelde leeftijd van de wijngaard is 30 jaar (sommige percelen 

zijn zelfs 100 jaar oud). 

http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=E7F2E094-8B3A-4917-9414-96270CADDA4F&F=TGEgRmxldXIgZGUgQmFkZXR0ZS5wZGY=
http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=5E984B39-88C6-43FF-97F0-EBABE24D8B70&F=Q2hhdGVhdSBCYWRldHRlLnBkZg==
http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=5E984B39-88C6-43FF-97F0-EBABE24D8B70&F=Q2hhdGVhdSBCYWRldHRlLnBkZg==
https://lovindi.net/rood/chateau-clauzet-saint-estephe-2016
https://lovindi.net/frankrijk/la-fleur-de-badette-2019-grand-cru-saint
https://lovindi.net/frankrijk/chateau-badette-2019-grand-cru-saint-emi
https://lovindi.net/frankrijk/chateau-badette-2019-grand-cru-saint-emi
https://lovindi.net/frankrijk/chateau-badette-2019-grand-cru-saint-emi
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Speciale formaten 

Lornano 
Chianti Classico magnum  

 
€ 26,40 

 
DOCG Chianti Classico 

100% Sangiovese 

Lornano 
Rosso Toscano magnum  

 
€ 18,40 

 
IGT Rosso Toscano 

70% Sangiovese - 30% Merlot 

Lornano 
Etui magnum  

 
€ 3,10 

https://lovindi.net/itali%C3%AB/fattoria-lornano-chianti-classico-magnum-1
https://lovindi.net/italie/fattoria-lornano-rosso-toscano-magnum-1-5l
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Rum 
Sister Isles 

Wine barrel reserva rhum 
Saint Kitts & Nevis, West Indië van de Caraïben naar Ribera del Duero 

 

Rhum Sister Isles Reserva 8 years 
Deze rum werd zorgvuldig geselecteerd uit verschillende kwaliteiten die gedu-
rende 8 tot 12 jaar rijpten. Daarna werd deze rum verscheept naar de Duero vallei in 
Spanje. Daar krijgt hij zijn ‘finishing touch’, op 800 meter boven  het zeeniveau, in Franse 
en Amerikaanse eikenhouten vaten dewelke vroeger  werden gebruikt  voor het rijpen 
van de Premium Reserva wijnen van de  Hacienda Zorita. Door deze uitermate trage 
‘rijping’, op aanzienlijke hoogte, krijgt deze rum een verfijnde  complexiteit en een zeer 
herkenbare finale. 
Zijdezacht in de mond met een indrukwekkende afdronk. Toetsen van vanille en eik 
(eigen aan de rijping op de oude wijnvaten) vervolmaken de zijdezachte finale van deze 
karaktervolle rum. 

Rhum Sister Isles Pedro Ximénez 
Deze rum ‘rijpt’ op drie verschillende plaatsen. Eerst rijpt deze rum gedurende 
6 jaar in de Britse Caraïben. Daarna wordt hij verscheept naar Ribera del Duero waar hij 
gedurende 2 tot 4 jaar in eikenhouten wijnvaten verder rijpt. De ‘finishing touch’ wordt 
gegeven in Pedro Ximenez -vaten gedurende 6 maanden in Montilla. 
Het is een heel bijzondere rum met een zijdezachte afdronk die hij te danken heeft aan 
de laatste bewerking in Pedro Ximenez-vaten. We proeven vijgen, rozijnen, cacao, tabak, 
koksnoot en amandelen. 

Rhum Sister Isles Moscatel 
Deze Sister Isles rum ‘rijpt’ gedurende drie fases. Eerst rijpt de rum gedurende 
6 jaar in de Britse Caraïben. Daarna wordt de rum verscheept naar Ribera del Duero 
waar hij gedurende 2 tot 4 jaar in eikenhouten wijnvaten verder rijpt. De laatste rijping 
gaat door in Moscatel eiken vaten gedurende 6 maanden in Montilla. Dit is een mooie 
rum met een zijdezachte afdronk. We proeven toetsen van rozijnen, vanille, cacao, ko-
kosnoot en hazelnoot. 

€ 51,90 

€ 56,90 

€ 56,90 

Verpakking steeds Inclusief  

https://lovindi.net/rum/rum-sister-isles-pedro-ximenez
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Onze verpakkingen 

 
Fattoria Lornano - Italië 

 
Rosso Toscano      € 10,30 
 
Chianti Classico     € 13,90 
92/100 James Suckling 
97/100 Luca Maroni 
 

 
Gepersonaliseerde giftpack  

 
Twee flessen  € 1,90 
Drie flessen  € 2,50 

Fattoria di Lornano maakt deel uit van “Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico Gallo 
Nero” sinds de oprichting in 1924. Deze boutique winery staat nog steeds op de fundamenten 
van een 15 eeuwse kerk en is sinds 1904 in handen van de familie Pozzoli, intussen reeds de 
vierde generatie. Het domein ligt in het zuiden van de Chianti-regio (Colli Senesi) grenzend aan 
de beroemde appellatie Brunello di Montalcino.  

Pêra Doce Signature Alentejo 
Portugal 

 
Giftpack twee flessen  € 3,70 
 
Pêra Doce Tinto   € 7,25 
 
Pêra Doce Tinto Premium € 11,10 
 
 

http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=F011B1F2-CCD5-4D09-80F7-C451ACAC16CB&F=TG9ybmFubyBSb3NzbyBUb3NjYW5vLnBkZg==
http://shop.vanhende.com/Views/DocumentDownload.aspx?G=C7D3C106-9A74-47EE-9145-D5078600DE84&F=TG9ybmFubyBDaGlhbnRpIENsYXNzaWNvLnBkZg==
https://lovindi.net/itali%C3%AB/fattoria-lornano-rosso-toscano
https://lovindi.net/italie/fattoria-lornano-chianti-classico
https://lovindi.net/portugal/p%C3%AAra-doce-premium-alentejo
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Onze verpakkingen 

Velours groen 
 

1 Fles  € 4,50 
2 Flessen  € 4,95 

 

Bottiglia 
 

1 Fles  € 2,25 
2 Flessen  € 2,75 
3 Flessen  € 2,95 

 
 

Jungle 
 

2 Flessen  € 4,50 
3 Flessen  € 4,95 

Velours rood 
 

1 Fles  € 4,50 
Magnum  € 4,95 

 

Zwart magnum 
 

1 Fles  € 2,85 
 
 
 
 

Champagne 
 

1 Fles  € 2,25 
 
 
 
 

https://lovindi.net/geschenkpakketten/flessendoos-2-flessen
https://lovindi.net/geschenkpakketten/flessendoos-bubbels
https://lovindi.net/geschenkpakketten/flessendoos-magnum


 

 
  

Over ons... 
 
Wij zijn een lokale Dilbeekse wijnhandel dat sinds onze start in 2014 een jaarlijkse groei heeft gekend met onze 
webwinkel. Onze zaak is gestart uit passie voor goede en betaalbare wijnen met het doel om onze klanten op 
persoonlijke wijze naar hun gewenste wijnen te begeleiden.   
Hiervoor kan u rekenen op de expertise van drie gepassioneerde en gediplomeerde wijnkenners: Joran, Robin 
en Loïc. 
Naast onze webshop organiseren wij 2 à 3 twee gezellige wijndegustaties per jaar, de ideale gelegenheid om 
onze wijnen vrijblijvend en gratis te kunnen proeven. 
 
We bieden uitsluitend wijnen aan die onze naam waardig zijn: Kwaliteitsvol maar tegen betaalbare prijzen! 
Wij gaan steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteits verhouding. 
Dit is een zoektocht zonder einde, waar wij ons blijven voor inzetten. 
Enkel op die manier garanderen wij onze klanten de beste wijnen aan de beste prijzen!  
 
Aarzel zeker niet om ons vrijblijvend bijkomende informatie te vragen voor uw speciale evenementen zoals hu-
welijksfeesten, communie- of lentefeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten, jubilea, eetfestijnen,… 
Wij nemen eventuele overgebleven flessen terug na uw event zodat u alvast geen risico hebt op overschotten. 
Ook ijsemmers,  Cava- & wijnglazen stellen wij u gratis ter beschikking voor events. 
 
Horeca uitbater of doorverkoper?  
Contacteer ons vrijblijvend voor onze speciale voorwaarden.  
Wij kunnen u heel wat huiswijnen en kaartwijnen aanbieden aan uitstekende voorwaarden en 
met een wekelijkse gratis aanlevering. 
 
Niets is onmogelijk voor Lovindi: Service en klantentevredenheid zijn onze hoogste prioriteit! 
 
 
 
 
 
Nog even dit… 
 
 
 Onze (relatie)geschenken zijn steeds op bestelling.  
 Gezien de eindejaarsdrukte in november en december vragen wij om in die periode steeds  minstens 2 
 weken op voorhand uw bestelling door te geven zodat we dit tijdig kunnen voorbereiden en leveren. 
 
 Contacteer ons voor al uw vragen of een vrijblijvende offerte op maat via info@lovindi.be of telefonisch 

via 0493/71.23.87 (Joran), 0479/36.36.73 (Loïc) of 0477/04.43.87 (Robin) 
 
 Deze folder is slechts een greep uit ons wijnaanbod, neem zeker ook een kijkje op onze website 

www.lovindi.net, waar u ons volledig assortiment kan terugvinden. 
 
 Bestellingen kunnen op afspraak afgehaald worden op onze adressen te Dilbeek, Schepdaal of Lennik, dit 

kan in principe elke dag op afspraak. 
 

 Wij leveren steeds gratis in Groot-Dilbeek, Asse, Lennik, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Anderlecht 
en St-Agatha-Berchem of vanaf een aankoopbedrag van 150 EUR over heel België 

 
 Indien u niet aan bovenstaande voorwaarde voldoet, kunnen we uw wijnen versturen.  
 Aangezien flessen verzenden aan strikte voorwaarden dienen te voldoen naar verpakking toe, zijn hier 
 spijtig genoeg kosten aan verbonden. 
 Wij proberen deze echter zo laag mogelijk te houden voor u, maar kunnen niet anders dan deze  (deels) 
 door te rekenen. De kosten voor verzendingen (enkel in België) bedragen: 9,90 euro. 
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