
Like us on facebook



VOORWOORD

We schrijven 1992 als Maria Lambers ons komt vragen of we 

interesse hebben om VOEDING LAMBERS over te nemen.

25 jaar later hebben we er nog steeds geen seconde spijt van.  

Dit is waarschijnlijk de mooiste sector om in te werken: 

eten, drinken, geschenken, … alles wat het leven kleur geeft. 

Maar zonder jullie, beste klant, hadden we dit succesverhaal 

nooit kunnen schrijven. 

Om jullie te bedanken hebben we dan ook met veel plezier 

25 acties uitgewerkt voor 2017.

We hopen jullie, trouwe ambassadeurs, op vele van deze  

evenementen te mogen ontvangen.

Kristine, Geert, Lieve, Mireille, Christine, Jessy, Katrijn, 
Isabelle & Cindy
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2 3  M E I  
GRIEKSE OLIE, 

OLIJVEN, TAPENADES

2 8   J A N U A R I  
NIEUWJAARSDRINK

1
1 4  F E B R U A R I          
VALENTIJN SOIREE MET

CHAMPAGNE & DINER 

2
2 1  F E B R U A R I  
WIJNKASTEEL 

GENOELS-ELDEREN

3
1 8  M A A R T  
MONUMENTEN UIT 

ITALIE

4

2 5  M A A R T  
LENTEDEGUSTATIE

5
2 7  M A A R T  
BEZOEK CHOCOLADE 

ATELIER

6
1 5  A P R I L  
CIGALES - SPANJE

7
2 5  A P R I L
MADEIRA 

DEGUSTATIE

8

1 3  M E I  
GENIETEN

9 10
1 0  J U N I  
BIERDEGUSTATIE

11
1 3  J U N I  
MASTERCLASS 

VERMOUTH

12

2 7  J U N I  
GRIEKSE WIJNEN

13
1 7 - 2 2  J U L I  
ZOMERACTIE

14
14 AUGUSTUS 
MOEDERDAG 

SPECIAL

15
1 & 2 SEPTEMBER 
ZWITSERS WEEKEND

16

23 SEPTEMBER  
VERJAARDAGSFUIF

17
26 SEPTEMBER
MASTERCLASS 

COGNAC PIERRE FERRAND

18
30 SEPTEMBER  
ITALIAANSE BUBBELS

19
3  O K T O B E R  
SCHATTEN UIT DE 

KELDER

20

13 OKTOBER 
VERJAARDAGSDINER

21
2 2  O K T O B E R  
FRANSE WIJNBEURS

22
10 NOVEMBER  
LATE NIGHT SHOPPING

23
17 NOVEMBER
SPAANS WIJNFESTIVAL 

24

16 DECEMB E R
FEESTWIJNDEGUSTATIE

25

25

JA
A

R
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25 JAAR - 25 EVENEMENTEN

1 28 JANUARI NIEUWJAARSDRINK

2 14 FEBRUARI VALENTIJN SOIREE MET CHAMPAGNE & DINER

3 21 FEBRUARI WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN

4 18 MAART MONUMENTEN UIT ITALIE

5  25 MAART LENTEDEGUSTATIE

6 27 MAART BEZOEK CHOCOLADE ATELIER 

7 15 APRIL CIGALES - SPANJE

8 25 APRIL MADEIRA DEGUSTATIE

9 13 MEI GENIETEN

10 23 MEI GRIEKSE OLIE, OLIJVEN, TAPENADES

11 10 JUNI BIERDEGUSTATIE

12 13 JUNI MASTERCLASS VERMOUTH

13 27 JUNI GRIEKSE WIJNEN

14 17-22 JULI ZOMERACTIE

15 14 AUGUSTUS MOEDERDAG SPECIAL

16 1 & 2 SEPTEMBER ZWITSERS WEEKEND

17 23 SEPTEMBER VERJAARDAGSFUIF

18 26 SEPTEMBER MASTERCLASS COGNAC PIERRE FERRAND

19 30 SEPTEMBER ITALIAANSE BUBBELS

20 3 OKTOBER SCHATTEN UIT DE KELDER

21 13 OKTOBER VERJAARDAGSDINER

22 22 OKTOBER FRANSE WIJNBEURS

23 10 NOVEMBER LATE NIGHT SHOPPING 

24 17 NOVEMBER SPAANS WIJNFESTIVAL 

25 16 DECEMBER FEESTWIJNDEGUSTATIE
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N I E U W J A A R S D R I N K  
i.s.m.  Château Soucherie

Gelauwerd door o.a. Robert Parker, Decanter, Guide Hachette, 
Revue de Vins de France, Betanne & Desseauve 

In degustatie 

- Crémant de Loire

- Cabernet d’Anjou

- Clos de Perrières - Savennières

- Champ aux Loups - Anjou Villages

- Vieilles Vignes - Anjou Blanc

- Chaume - Coteaux du Layon 1er Cru

Extra
Voor iedere klant ligt er een nieuwjaarscadeautje klaar

1 ZATERDAG 
28 JANUARI 2017 (10-18u )

VRIJE INKOM  -  open v.a. 9u
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VALENTIJN SOIREE  
i.s.m.  Champagne Mailly Grand Cru 

Geen tête-à-tête dit jaar, maar aanschuiven aan een gezamen-
lijke tafel om te genieten van Mailly Grand Cru Champagnes 
met aangepaste gerechten en per Champagne een inleiding 
door Mailly kenner Emiel Laeremans. 

Per glas Champagne serveren we een bordje heerlijks uit de zee 
i.s.m. Johan’s Viscenter. 

We zullen bewijzen dat ook gedeelde romantiek, heel gezellig 
kan zijn.

MENU :

- Champagne Mailly Brut Réserve & amuse

- Champagne Mailly Extra Brut & oester

- Champagne Mailly Brut Millésimé & tartare van tonijn

- Champagne Mailly Brut Rosé & slaatje van kreeft

- Champagne Mailly L’Intemporelle & kabeljauw

- Champagne Mailly L’Exception Blanche & liefdestaartje

 

2 DINSDAG 
14 FEBRUARI 2017 (19.30u)

DEELNAME : € 69  PP (ALL-IN)

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be  

met vermelding   Valentijn

! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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WIJNKASTEEL GENOELS-ELDEREN  

o.l.v.  Joyce Kékkö - van Rennes

Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude Romeinse  
heirbaan, in de gemeente Riemst ligt het enige wijnkasteel van 
België. In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude 
wijncultuur doen herleven.
(meer info op www.wijnkasteel.com)

In degustatie :

-  Zwart Parel

-  Zilveren Parel

-  Rosé Parel

-  Chardonnay Blauw

-  Chardonnay Goud

-  Pinot Noir

-  Levenswater

3 DINSDAG 
21 FEBRUARI 2017 (19.30 - 22u)

DEELNAME : € 20 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be  

met vermelding  Genoels - Elderen

! SLECHTS 30 PLAATSEN !10
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MONUMENTEN UIT ITALIE    
o.l.v.  Tom Groffils

Een datum om met stip te noteren in jullie agenda. Kom en proef 
de allergrootste denominazione uit het land van “la dolce vita”.

In degustatie :

- FRANCIACORTA Bellavista / Alma Grand Cuvée Brut

- ALTO ADIGE Colterenzo / Prail Sauvignon Blanc 

- PIEMONTE Elio Perrone / Mongovone

- BAROLO Sobrero / Ciabot Tanasio

- BRUNELLO DI MONTALCINO / Casanova di Neri

- AMARONE Begali Lorenzo / Classico

4 ZATERDAG
18 MAART 2017 (10 - 18u)

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

ZONDAG 19/3 = VADERDAG
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5 ZATERDAG
25 MAART 2017 (10 - 18u)

VRIJE INKOM  -  open v.a. 9u

ZONDAG 26/3 : ZOMERUUR 

LENTEDEGUSTATIE
Communie- of lentefeest, Pasen, voorjaarsbarbecue of een  
ander feestje in het vooruitzicht?

Kom, proef en kies uit een mooi assortiment wijnen aan zéér 
democratische prijzen. Bovenop krijg je van ons nog een mooie 
promotie.

Graag alle details vooraf weten? 
www.soetehuys.be (meer info vanaf 1/3)
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BEZOEK CHOCOLADE ATELIER
m.m.v.  Meynendonckx (Oud-Turnhout)

Wist je dat de geschiedenis van cacao en chocolade ongeveer 
4000 jaar teruggaat? Of dat cacao een belangrijke rol speelde 
als betaalmiddel in de cultuur van de Maya’s en Azteken?
Er zijn maar weinig voedingsmiddelen met een zodanig 
rijke en intrigerende geschiedenis als cacao en chocolade.
Ontdek het productieproces van cacaoboon tot heerlijke 
chocolade bij een grote specialist.

Programma :

- 8.00 u  vertrek

- 9.00 u  uiteenzetting chocolade (herkomst, productieproces) 

- 10.00 u  bezoek atelier

- 11.00 u  degustatie

- 12.00u  retour

6 MAANDAG
27 MAART 2017 (8-13u)

Meynendonckx 
chocolade atelier

DEELNAME IS GRATIS

Wél vooraf inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Chocolade
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CIGALES - SPANJE
o.l.v.  Felix Lezcano

Felix Lezcano studeerde oenologie in Madrid. 
Na wat ervaring te hebben opgedaan in Galicië kwam hij terug 
naar het binnenland en vestigde zich in 1991 in het hart van de 
appellatie Cigales in het dorpje Trigueros del Valle. 

Van meet af aan is duidelijk dat Felix een zeer gepassio-
neerde wijnbouwer is: elk stukje grond, elke druif, elke barrique 
heeft hij zelf uitgekozen. Elke wijn komt tot stand zoals hij het wil. 
Wat hij telkens herhaalt, is dat hij uit de druiven het beste wil 
halen. Zoals alle goede wijnbouwers waar ook ter wereld maakt 
hij hierbij dankbaar gebruik van de moderne technologie in 
combinatie met een zo natuurlijk mogelijke benadering van het 
vinifi catieproces. 

Het wijnhuis en de wijngaarden bevinden zich net buiten het 
dorp op de meseta (hoogvlakte) op zo’n 800 meter boven de 
zeespiegel. De hoofdbrok van zijn aanplantingen bestaat uit 
tempranillo, daarnaast heeft hij ook cabernet sauvignon en 
merlot. 

IN DEGUSTATIE :

- Docetañidos

- Maudes

- Lezcano Reserva

- Dú

7 ZATERDAG
15 APRIL 2017 (10 - 18u)

19

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

ZONDAG 16/4  =  PASEN
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MADEIRA DEGUSTATIE
o.l.v.  Bert Jeuris

Eén van de allergrootste (versterkte) wijnen ter wereld met een 
buitengewoon bewaarpotentieel.
Madeira wijn raakt geleidelijk verlost van zijn doffe imago van 
kookwijn bij ossentong.
En terecht! Madeira wijnen zijn immers uniek in hun evenwicht 
tussen fris zuur en zacht zoet, wat diverse toepassingen in food-
pairing mogelijk maakt. Maar ook het product zelf heeft een hele 
evolutie ondergaan. Vandaag kan je naast de klassieke oudere 
madeira een heel gamma vinden van frisse, fruitige en super- 
elegante madeira’s die perfect als apero kunnen dienen, maar 
ook elke vorm van kaas en dessert aankunnen. 

Bert Jeuris is op het gebied van madeira een waar begrip.  
Hij bezit met zijn Madeira Collection één van de grootse collec-
ties aan oude wijnen ( waarvan de oudste uit de 18 de eeuw), 
maar hij was vooral de aanjager van de jonge frisse stijl, met een 
grote toegankelijkheid en betaalbare prijs. 
Met zijn Madeira Collection Nr.1, 2, 3 en 4 (zijn eigen blends)  
heeft hij het product letterlijk op de kaart gezet.

We proeven samen met Bert deze Collection en verschillende   
oude madeira’s. Een avond om nooit te vergeten!

8 DINSDAG
25 APRIL 2017 (19.30 - 22u)

Bert Jeuris

DEELNAME : € 20 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding Madeira

! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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GENIETEN
Kom kennis maken met volgende producenten en laat je 
verrassen door al dit heerlijks.

THE TEA COLLECTION - Sabine De Bruyne

1001 nacht, body & soul, heaven on earth, star of desire,  
alladin’s secret, green lemon, forever young, … en zoveel meer 
theesoorten uit Indië, Ceylon en China.

AMAZING CHOCOLATES - Wendy Vriesacker

Ambachtelijke pralines en chocolade vervaardigd met hoog-
waardige Belgische chocolade van Callebaut. Houder van het 
HIB label (handmade in Belgium).

FOODELICIOUS - Herman Specker

Mango-azijn, basilicum olie, Toscaanse olijfolie, arbequina  
olijven, paprika tapenade, brushetta, fettuccine al limone, …. 

ZUIDAM - Gilbert van Zuidam

Nederlandse distilleerderij die al haar extracten verwerkt op een 
ambachtelijke wijze en zonder kleur-, geur- of smaakstoffen. 
Ontdek hun heerlijke amaretto, speculooslikeur, gin, ….

9 ZATERDAG 
13 MEI 2017 (10 - 18u)

Amazing chocolates

Foodelicious

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

ZONDAG 14/5 = MOEDERDAG
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KALIOS - GRIEKSE 
olijfolie, olijven & tapenades
o.l.v.  Achille Margetis

Heel waarschijnlijk één van de allerbeste producenten van 
olijfolie, olijven en tapenades van héél Griekenland. 
Een presentatie rond productie, kwaliteitsfactoren, 
eerste persing, extra vierge en alles wat je nog wilde weten.

Restaurant Pastorale (2 sterren Michelin) is grote fan en af-
nemer van Kalios. Surf snel naar www.mykalios.com en we garan-
deren dat je onmiddellijk inschrijft voor deze boeiende avond!
We proeven uiteraard het volledige assortiment.

DINSDAG 
23 MEI 2017 (19.30 - 22u)10

DEELNAME : € 10 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Kalios

! SLECHTS 30 PLAATSEN 
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BIERDEGUSTATIE + een vleugje whisky
VOLGENDE BROUWERS ZULLEN AANWEZIG ZIJN

ORVELO
Huisbrouwerij Half Zeven presenteert de sportieve bierlief- 
hebbers 3 bieren die hun dorst onmiddellijk lessen en helpen om 
snel te recupereren. 

ST PALSKE
De familie De Cock begon reeds vroeg met het bedenken van 
recepten. Zo ontstond in 1996 na een tiental jaar van experi-
menteren het Sinpalsken Blond en Donker.

’T PAENHUYS
Een Paenhuys is een brouwerij zoals vroeger ieder dorp er eentje 
had. Het Paenhuys of pannenhuis zette zijn brouwinstallatie ter 
beschikking van de bewoners van het dorp om hun eigen 
brouwsels te maken.

REMI
Remi Blond schenkt u aloud vakmanschap met een hint van nu. 
Niet alleen is het innig hoppig aroma een eerbetoon aan de rijke 
biercultuur van ons land, het huldigt ook de grootvader van de brouwer. 

3 FONTEINEN
Brouwerij 3 Fonteinen is een authentieke lambikbrouwerij en 
geuzestekerij. Diep verankerd in de Zennevallei en met meer 
dan 60 jaar ervaring, b(r)ouwt 3 Fonteinen met haar lambik-
Odroom en een nieuwe opslagplaats aan een nieuw luik in de 
geschiedenis van de spontane lambikbieren.

GOUDEN CAROLUS
Het Anker is een stadsbrouwerij gelegen te Mechelen. Men brouwt 
er o.a. Gouden Carolus Classic, Triple, Cuvée van de Keizer, e.a. 
Uit het moutbeslag van Gouden Carolus Tripel wordt een graan-
whisky gedistilleerd nl Gouden Carolus Single Malt.

ZATERDAG 
10 JUNI 2017 (10 - 18u)11

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

ZONDAG 11/6 = VADERDAG
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MASTERCLASS VERMOUTH
o.l.v.  Timon Salomez
Vermout vindt zijn oorsprong in het begin van de 18de eeuw in 
Frankrijk. Wijnen van inferieure kwaliteit of die niet voldoen aan 
het smaakprofi el dat de wijnmaker voor ogen heeft, worden 
gefi lterd, geïnfuseerd met kruiden (minstens 50) en aangesterkt. 
De naam is afkomstig van het Duitse Wermut, wat de naam 
is voor alsem, ook wel gekend als de plant waar ook absint 
van wordt gemaakt. Door de jaren heen zijn er verschillende 
varianten ontstaan zoals zoete witte vermout, zoete rode 
vermout (ook gekend als Italiaanse stijl) en droge witte vermout 
(Franse stijl). Na 2 pieken van populariteit in de jaren 1930 en de 
jaren 1970, beleeft vermout vandaag een ware revival. 
Dit zorgt ervoor dat we vandaag opnieuw kunnen genieten van 
een grote variatie aan kwaliteitsvermout die wordt gemaakt
op basis van verschillende wijnen, cépages en kruiden, 
afkomstig uit heel Europa.

We proeven :

- Ferdinand’s Dry Vermouth

- Belsazar Dry White

- Vermouth del Professore Bianco

- Belsazar Red

- Vermouth del Professore Rosso

- Belsazar Vintage Rosé

- Forrest Vermouth

DINSDAG  
13 JUNI 2017 (19.30 - 22u)12
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DEELNAME : € 15 pp 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Vermout

! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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GRIEKSE WIJNEN
o.l.v.  Coralie De Cuyper

Griekenland is niet alleen de bakermat van onze beschaving 
maar eveneens van onze wijncultuur. Reeds van in de oudheid 
produceren de Grieken wijn om hun god Dionysos te eren. 
Griekenland telt meer dan 300 inheemse druivensoorten en  
ongeveer 20 erkende wijnregio’s, verspreid over het vasteland  
en de eilanden. Het klimaat en de samenstelling van de 
bodem verschillen van regio tot regio en zorgen voor een 
prachtige diversiteit in wijnen. Wegens het grote aanbod uit  
Italië en Spanje waren de Griekse wijnen tot voor kort nog  
relatief ongekend. 

De laatste vijfentwintig jaar echter heeft Griekenland een 
enorme comeback gemaakt en zichzelf internationaal op de 
kaart gezet als wijnproducent. 
Diverse wijnhuizen hebben hun assortiment geprofessionaliseerd 
en hun technieken gemoderniseerd. In combinatie met het in 
stand houden van de eeuwenoude tradities en het mateloos 
respect voor terroir en druiven, slagen meer en meer Griekse 
wijndomeinen erin om fantastische wijnen te produceren die 
behoren tot de absolute wereldtop.

Maak kennis met de frisse en aromatische moschofilero-wijnen,
laat u charmeren door de karaktervolle assyrtico uit Santorini, de 
soepele & fruitige agiorgitiko uit Nemea of de krachtige 
& kruidige xinomavro-wijnen uit Noord-Griekenland.
Stuk voor stuk originele pareltjes die de naam ‘godendrank’ 
eer aan doen...

DINSDAG  
27 JUNI 2017 (19.30 - 22u)13

Graag vooraf weten welke wijnen we gaan proeven? 
www.soetehuys.be (meer info vanaf 1/6)

Bij goed weer laten we dit Griekse feestje BUITEN doorgaan ☺

DEELNAME : € 15 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Griekenland

! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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ZOMERACTIE
Een mooie selectie wijnen, ideaal voor een zwoele avond op 
terras, bij barbecue, tuinfeest, ….

Graag vooraf weten welke wijnen in promotie komen 
of bestel je graag on-line?

 www.soetehuys.be  (meer info vanaf 1/7)

MAANDAG 
17 TEM ZATERDAG 22 JULI  2017 14

-25%*

 VRIJDAG 21/7 = NATIONALE FEESTDAG

* Niet geldig op geschenkverpakking, 
   niet cumuleerbaar met andere kortingen
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MAANDAG  
14 AUGUSTUS 2017 (10 - 21u) 15

Moeders zijn zoals vaders alleen 
slimmer.

DINSDAG 15/8 = MOEDERDAG

* bij aankoop van min. 25 euro.
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MOEDERDAG SPECIAL
Nog een leuk cadeau of wat lekkers nodig voor MOEDERDAG ?
Speciaal voor jou beginnen we enkele uren vroeger en blijven 
we wat later open.

Bovendien krijgen alle mama’s die dag een leuk cadeautje* … 
een fl esje heerlijk geparfumeerde basilicum olijfolie ☺

En om jou extra te verwennen kan je vanaf 18u de perfecte 
Gin Tonic proeven:

Toch ideaal zo vlak voor een feestdag?
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ZWITSERS WEEKEND
Bronnen vermelden reeds het bestaan van wijnstokken in  
Zwitserland rond 3000 voor Christus. Toch wordt algemeen 
aangenomen dat de Romeinen de eerste belangrijke aan-
plantingen deden. Een aantal oude vestingen getuigen hier 
nog van.
De rijkdom van de terroirs is te danken aan de zeer verscheiden 
topografie van het land: de valleien van de Rhône en Rijn, de 
oevers van de meren en de spectaculaire wijngaarden in terras-
bouw of op de steile hellingen.
Het Zwitserse klimaat is vrij gunstig voor wijnbouw. De belang- 
rijkste wijngebieden hebben meer dan 2000 uur zonneschijn. 
Bovendien heeft het grote verschil tussen dag- en nacht- 
temperatuur een positieve invloed op de druif. Door dit verschil 
rijpt de druif langzaam, wat gunstig is voor de ontwikkeling van 
aroma’s en finesse. 
Ook de bodemsoorten lopen erg uiteen. Kalk komt vrij veel voor, 
daarnaast graniet, leisteen en zanderige klei. Doordat klimaat 
en bodem zo divers zijn, verbazen Zwitserse wijnen door hun 
grote verscheidenheid en door het zeer rijk pallet aan smaken. 
Hoe beter men ze leert kennen, hoe meer men de originaliteit 
van hun terroirs zal waarderen. Een rijkdom die zich weerspiegelt 
in de verschillende tradities en levenswijzen, en in de gewoon-
tes inzake eten en drinken. Prestigieuze restaurants vindt men 
over het hele land en hun gastronomie verenigt met succes de  
Zwitserse wijnen met de meest geraffineerde gerechten.

ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017 (10 - 18u) 
Doorlopende degustatie van Zwiterse kazen & wijnen 
in aanwezigheid van Céline Blanc 

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

VRIJDAG & ZATERDAG
1 & 2 SEPEMBER 2017 16

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017 (19.30 - 22u) 
Céline Blanc laat ons proevend kennis maken met de wijnen van  
volgende Zwitserse wijnhuizen : Badoux Vins, Cave St Pierre en  
Château de Châtagneréaz.

DEELNEMEN = KANS MAKEN OP HET WINNEN 

VAN EEN ZWITSERSE FIETS 

DEELNAME : € 15 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be  

met vermelding  Zwitsersland
! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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VERJAARDAGSFUIF
Inderdaad, bij iedere speciale verjaardag hoort toch een feestje? 
We nodigen jullie dan ook graag uit om samen met ons tot 
’s morgens vroeg te dansen.

Uiteraard met muziek
Uiteraard met ambachtelijke bieren en heerlijke wijnen 
En uiteraard zorgen we voor wat lekkers …

De hele avond kan je mee vieren voor slechts € 30.

ZATERDAG 
23 SEPTEMBER 2017 (21- 3u)17

ZATERDAG

23 SEPTEMBER
VERJAARDAGSFUIF

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be  
met vermelding  Fuif
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MASTERCLASS COGNAC PIERRE FERRAND

o.l.v.  Géraldine De Decker

Maison Ferrand staat te boek als één van de meest innovatieve 
en tezelfdertijd klassieke spiritproducenten van Europa. Deze 
reputatie hebben zij gekregen door het maken van bijzondere 
spirits zoals de Plantation Pineapple Rum, Citadelle Reserve Gin 
maar ook door Pierre Ferrand Dry Curaçao en 1840 Original  
Formula. Deze “specialekes” zijn echter niet mogelijk zonder een 
solide basis en die is er in 2 vormen: allereerst is er Alexandre  
Gabriel, de Master Blender die met zijn 40 jaar ervaring in  
spirits een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van deze 
producten. Daarnaast is er Cognac Ferrand die 100% gemaakt 
is van 1er Cru druiven die allemaal worden gecultiveerd in de 
Grande Champagne en garant staan voor een uitmuntende 
kwaliteit. De producten van Cognac Ferrand variëren van 3 jaar 
oud tot meer dan 100 jaar oud!
Géraldine, brand ambassador van Cognac Pierre Ferrand  
(1er Cru) geeft tekst en uitleg bij het distillatieproces en vertelt 
ons meer over de regio, de druif, het klimaat, ….

We proeven :

- Pineau de Charentes Blanc

- Original Formula 1840

- Ambré

- Réserve

- Esprit de Dieux

- Sélection des Anges

DINSDAG  
26 SEPTEMBER 2017 (19.30 - 22u)18

DEELNAME : € 25 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Cognac

! SLECHTS 30 PLAATSEN !
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ITALIAANSE BUBBELS
m.m.v.  Vinotrade

Vandaag verwennen we jullie met parels uit Noord-Italië.  
Frizzante, Spumante, Valdobiadene en zelfs een zeer originele 
rosé, ideaal voor bij het dessert.

En omdat het vandaag DAG VAN DE KLANT is, krijg je van ons 
een SHOPPER* cadeau, gevuld met allerhande delicatessen. 

ZATERDAG  
30 SEPTEMBER 2017 (10 - 18u)19

VRIJE INKOM  - open v.a. 9u

*1 shopper per klant bij aankoop van min. 25 euro.

GRATIS
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SCHATTEN UIT DE KELDER
o.l.v.  Koen Mees

Koen, kenner par excellence van wijnen onder het stof, brengt u 
een boeiende avond met veel tips waarop je moet letten vóór 
je wijnen aankoopt om lang te bewaren. 

We proeven enkele mooie voorbeelden :

- BOURGOGNE Picamelot Crémant “Terroir de Chazot” 2008

- LOIRE Saumur Domaine de la Renière “Alliance” 1989

- LOIRE Bonnezaux Domaine du Petit Val “la Montagne” 1986

- ALSACE Seppi Landman Riesling Grand Cru 1998 

- DUITSLAND Baeder Riesling “la Roche” 2007 

- MADIRAN Chateau Aydie 1997

- COLLIOURE Domaine du Traginer “Cuvée d’Octobre” 1999

- GAILLAC Domaine Rotier “Rennaissance” 2001

DINSDAG  
3 OKTOBER 2017 (19.30 - 22u)20

DEELNAME : € 20 PP 

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Schatten

! SLECHTS 30 PLAATSEN !

Koen Mees 
op ontdekking 
in Frankrijk
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VERJAARDAGSDINER
Gedurende 25 jaar hebben we steeds de nadruk gelegd op 
TOP kwaliteit en excellente service. Om deze lijn door te trekken  
tijdens een diner, moesten we op zoek gaan naar een locatie 
met dezelfde spirit & drive. Onze keuze was snel gemaakt, het 
werd uiteraard HOF TEN DAMME. Met hun medewerking en de 
hulp van onze leveranciers kunnen we jullie een prachtig menu 
aanbieden voor de prijs van € 95 all-in.
(van de Champagne met hapjes t.e.m. de koffie)

Graag vooraf het volledige menu ontdekken? 

www.soetehuys.be  (meer info vanaf 1/9)

VRIJDAG 
13 OKTOBER 2017 (v.a. 19.30u)21

Inschrijven via mail : geert@soetehuys.be

met vermelding  Dinerwww.hoftendamme.com
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FRANSE WIJNBEURS
Ons assortiment bestaat voor 60% uit Franse wijnen en dat heeft 
zo z’n redenen. 
Enerzijds heb je zo’n enorme verscheidenheid omwille van de 
grote verschillen in klimaat en bodem, anderzijds bestaat er 
geen enkel land waar prijs-kwaliteit, zulke mooie wijnen worden 
gevinifieerd.

Onze vrienden wijnbouwers, van noord tot zuid, laten je vandaag 
proeven en geven graag meer uitleg over hun wijnen. 

Accent et Terroirs - Sud Ouest

Château Fontarèche - Languedoc

Champagne Gratiot & Cie

Château Lamothe Cissac - Médoc

Château Lestage - Médoc

Château Pigoudet - Provence

Château Ricardelle - Languedoc

Domaine Abélanet Laneyrie - Bourgogne

Domaine Agapé - Alsace

Domaine de la Renière - Loire

Domaine de Mourchon - Rhône

Domaine de Reuilly - Loire

Domaine Roblin - Loire

Lionel Gosseaume - Loire

Mas de la Devèze - Roussillon

Milhade - Bordeaux

ZONDAG   
22 OKTOBER 2017 (11 -18u) 22

VRIJE INKOM 
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LATE NIGHT SHOPPING
Morgen 11 november, feestdag, dus … gesloten

Om iedereen rustig de kans te geven wapenstilstand te vieren 
met wat tapa’s en een smakelijk glas houden we onze deuren 
wat langer open.

Aan onze bar zullen volgende cocktails te proeven zijn op 

basis van TOMATIN WHISKY :

- Toma’tin & tonic

- Lasting Legacy

- Free Burn Hichball

- Sofstside

- Bold Fashioned

- Cherry Blossom

- Mizuwari Mac #1

Bovendien kan je een Masterclass volgen van de
uitmuntende Belgische whisky Gouden Carolus Single Malt 
van brouwerij / whiskystokerij het Anker.

VRIJDAG  
10 NOVEMBER 2017 (9 – 21u)23

VRIJE INKOM 

ZATERDAG 11/11 = WAPENSTILSTAND
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SPAANS WIJNFESTIVAL
Maar liefst 9 SPAANSE WIJNBOUWERS laten jullie kennis maken 
met hun topwijnen, van Rioja tot Priorat, van Toro tot Ribera del 
Duero, tijdens onze AFTER WORK TASTING.

Volgende wijnbouwers zullen aanwezig zijn : 

Grupo Oliveda     Ingrid Teixidor
Bodegas Lezcano-Lacalle  Felix Lezcano
Bodegas Altanza   Elena Sánchez
Principe de Viana    Luis Miguel Soler            
Casar de Burbia      Isidro Fernández
Los Frailes            José María Fernández
Esteban Martin                                 Eva Roy
Hidalgo           Emilio Hidalgo
Quinta Quietud, Xion en Figuero   Jean Francois Hévrard

Kom recht na je werk proeven van deze heerlijke wijnen. 
Geniet bovendien van EXTRA KORTINGEN en een vleugje  
live gitaarmuziek gebracht door Fabian.

VRIJDAG  
17 NOVEMBER 2017 (16 – 21u)24

VRIJE INKOM - open v.a. 9u
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FEESTWIJNDEGUSTATIE
Je ontvangt gasten met Kerst of Nieuwjaar en je hebt een 
buitengewoon feestelijk menu samengesteld. 

Wist je dat 1+1 soms 3 is… ? 

We stellen graag de ideale wijnen bij jouw diner voor, de gerech-
ten worden nog smaakvoller en de wijn nog lekkerder! Breng 
jouw menu mee, we geven graag advies en uiteraard laten we 
ook graag proeven!

KOOPZONDAGEN : 
17 DECEMBER 9 - 18u

24 & 31 DECEMBER 9 - 16u

ZATERDAG 
16 DECEMBER 2017 (10-18u)25

VRIJE INKOM - open v.a. 9u
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25 JAAR SOETE HUYS

Dit hadden we nooit kunnen realiseren zonder hulp van  
onze trouwe medewerkers: Lieve, Mireille, Christine, Jessy, 
Katrijn, Isabelle, Cindy.
Jullie voortdurende inzet en enthousiasme hebben deze 
mooie jaren glans gegeven en ervoor gezorgd dat ‘Soete 
Huys’ een leuke plek is om te werken en te winkelen.
 
En natuurlijk ook onze familie en vrienden die steeds klaar-
staan om op eender welke manier, waar nodig te helpen.
 
Duizendmaal of beter: ’25 JAAR DANK’
 
Kristine & Geert

   


