
LesVerresBavards 

Davide is één van onze eigen creaties bestaande uit een witte, een 
rosé en een rode “easy drinking”-wijn met slechts één doel:  
“GROTE kwaliteit aan kleine prijs”.   
 

We kopen diverse wijnen aan in bulk en verzamelen deze in citernes in Béziers om later 
te blenden tot een nieuwe wijn.  Corona heeft de kwaliteit van onze wijn “Davide” een 
forse duw gegeven omdat heel wat producenten fantastische kwaliteiten aan zeer lage 
prijzen van de hand doen.   
 
  Davide Blanc 2021 
Discreet aromatisch, verfrissend met een subtiele fraîcheur en een dankbare 
mineraliteit. Licht fruitig karakter, expressief en bewust licht georiënteerd.  
 

72% Sauvignon Blanc (waarvan 40% op expressief fruit en 30% op strakke mineraliteit), 18% 
Chardonnay uit Pézenas en 10% Colombard uit Corbières.  

 

Een lekker glaasje witte wijn met een vrolijke knipoog naar Sancer-
re. Heerlijk bij klassieke salades met vis, schaal en schelpdieren; 
een geitenkaasje, asperges, paling in ‘t groen. 

 
  Davide Rouge 2020 
Bordeaux/Rhonestijl gemaakt van twee diverse Merlot, bijgevijld met een sappi-
ge Syrah, verstevigd door geconcentreerde Carignan afkomstig van een 70 jaar 
oude wijngaard. 

 

35% Merlot waarvan 20% uit Tourbes (charme en fruit) & 15% een op hout gelagerde Merlot uit 
Aniane (volume en rondeur).  Vervolgens 45% Syrah (fruit en structuur) en een rijke, hout gela-
gerde 70 jaar oude Carignan uit Saint-Jean de la Blaquière.  De bedoeling blijft een vlot drinkba-
re wijn, hoewel dit kwalitatief een buitenbeentje is. Davide rouge heeft zeer veel karakter en 
overstijgt vlot de verwachtingen.  
 

Een zeer lekker glaasje rode wijn met karakter en charme.  
Klassieke salades met kaas en/of fijne charcuterie.  
Rood vlees, fondue, wild, stoofpotjes, pasta.  
 

  Davide Rosé 2021  
Allemansvriend met een pittig en opvallend kantje.   
Een absoluut terrasroséetje met een iets rijker mondgevoel. 

 

Onze Davide Rosé 2021 hebben we ook dit jaar in handen gelaten aan dezelfde drie producen-
ten die ook vorig jaar met veel succes Davide Rosé 2020 in elkaar puzzelden.  Drie wijnboeren 
die we hebben samengebracht op het moment dat iedereen in isolement verkeerde tijdens de 
coronaproblematiek.  Een geanimeerde samenwerking dat te proeven is in deze Davide rosé.   
   

52% Grenache-Noir uit Saint-Chinian, werd als witte wijn gemaakt, maar kleurt sowieso rosé. 
41% Syrah uit Pézenas oversopt door fruitimpressies en dankbare zuren. 7% Carignan van een 
lichte rode wijn met sterke accenten van rode besjes en framboos.  
 

Heel leuke rosé, met zeer veel drinkplezier en levendig karakter. 
Inzetbaar voor lichte en rijke gerechten,  

 
 

Informatief:  
De gemiddelde verkoopprijs door de individuele producenten bedraagt voor een fles witte Davi-
de 9.97 € en voor een fles rode Davide 14.38 € inclusief BTW.  
 

Innovation award tijdens de vakbeurs Horeca-Expo 2016 (november 2016). 
In 2016 werd ons concept bekroond met een Innovation award als vooruitstrevend concept 
binnen de wijnsector.   
 

Het label “Davide” 
Het etiket “Davide” is een ontwerp van singer-song writer “Davide”. Ze tekende deze klaproos 
op haar veertiende.  Ze studeerde Jazz-zang ez te Zwolle (NL) en volgt momenteel een master 
aan het conservatorium te Antwerpen.   
Haar artistieke creaties kan je volgen via www.davidemusic.com  

 

T 052 42 84 42  
info@lesverresbavards.be 

€/FL 7,25 €  Prijs 

€/FL/6 6,59 €  
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