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KIES VOOR 30 JAAR
AAN EXPERTISE

Baeten Vinopolis is reeds 30 jaar
actief in het afvullen en verdelen van
wijn in vaten. Het geeft u de unieke
mogelijkheid om uw wijn rechtstreeks
van bij de wijnboer te tappen in uw
horecazaak.
Installatie van tap en vaten, service en
onderhoud gebeuren door onze eigen
vaste installateurs.
Wij vullen zelf onze Franse wijnen en enkele
Italiaanse wijnen af. Ons Monvin gamma
komt afgevuld uit Italië. In deze brochure
kan u proeven van de talloze voordelen
van het tappen van wijn uit vaten, de
talloze mogelijkheden in tapinstallaties en
het volledige gamma wat wij u kunnen
aanbieden van het vat. Van de klassieke
wijnen, onze eigen Mondevin selectie,
lichtparelende bubbels en onze Spritz.

ERVARING, SERVICE EN ONDERHOUD
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KIES WIJN VAN DE TAP EN GA VOOR
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID

UITERMATE PRAKTISCH
•
•

Geen gesleep met
dozen wijn of leeggoed
Veel minder glascontainer bezoeken

BEHOUD VAN KWALITEIT

ECOLOGISCH
•

•

Met onze vaten zorgen we voor een
vermindering van productie en recyclage van 1 miljoen flessen per jaar.
De vaten zijn herbruikbaar.

De stikstof, die dienst doet als drijfgas
tijdens het tappen van de wijn,
beschermt tegen oxidatie.
Aangebroken vaten blijven tot
minstens 6 maanden na opening vers.
Nooit meer kurksmaak

•

•
•

RUIMTE BESPAREND

ecologisch
economisch
praktisch

•
•

Minder stockage ruimte nodig
Extra vrije ruimte in frigo’s

ALTIJD GEKOELDE WIJN
•

ECONOMISCH

Doordat de wijn rechtstreeks gekoeld
wordt in de tapinstallatie is er steeds
koude wijn, ook op piekmomenten.

•
•

Een lagere aankoopprijs
(wegens geen packaging kosten)
Minder personeelskosten
(wegens praktisch gemak wijntap)

één vat vervangt 27 flessen

DE VOORDELEN
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WIJNSELECTIE

DUURZAME RELATIES EN EEN
EIGEN LABEL OM KWALITEIT TE
GARANDEREN
Baeten Vinopolis gaat enkel met de
beste wijndomeinen een partnership aan.
Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel,
daarom werken we bijna uitsluitend met
familiebedrijven. De band en het nauwe
contact met onze wijnboeren vertaalt
zich steeds in een duurzame relatie.
Deze relatie heeft bij ons ten alle
tijden voorrang op willekeurige
prijsaanbiedingen in de markt. De
ambacht en passie van ieder familiaal
wijndomein resulteert in een glas wijn
met een stabiele en hoge kwaliteit.
Diverse wijnen zijn zowel op fles als op
vat verkrijgbaar.

Hiermee garanderen
wij de juiste service
en kwaliteit
Om diezelfde reden creëerden we samen met
enkele wijnboeren onze Mondevin wijnen.
Laat je onderdompelen in een nieuwe wereld van
kwaliteitsvolle en authentieke wijnen.
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VAN DRUIF TOT WIJN
IN UW GLAS

vaten worden
nauwkeurig
afgevuld
door onze
keldermeester

Bekijk het hele proces van druif tot tap: www.baetenvinopolis.be

PRODUCTIE PROCES IN EIGEN BEHEER
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DE TECHNISCHE WERKING VAN
ONZE TAPSYSTEMEN
DE WIJNEN

ONDERHOUD

INGEBOUWDE KOELING

ONDERBOUW KOELING

De witte, rosé en eventueel zoete wijn
lopen door de koeling die ingesteld is
op een specifieke temperatuur. Hierdoor
heeft u steeds een fris glas wijn. De rode
wijnen lopen niet door de koeling zodat
deze op kamertemperatuur kan worden
geschonken.

De leidingen vragen een minimum aan
onderhoud. U zorgt er wel best voor
dat de leidingen gevuld zijn. Zo sluit
u wanneer een wijnvat leeg is, best
meteen een nieuw wijnvat aan. Leidingen
spoelen is alleen nodig na lange
periode van stilstand of wanneer zich
steenzuurkristallen gevormd hebben.

Bij een ingebouwde koeling zit de koeling
reeds in het taptoestel. Wij ontwikkelden
een compact plug and play taptoestel,
wat bovendien de impact op uw bar
kleiner maakt aangezien er enkel een
opening voor de wijnleidingen wordt
voorzien in uw toog.

Bij een onderbouw koeling is er een
aparte koelinstallatie. Deze wordt ergens
in een vrije ruimte geïnstalleerd, meestal
in de kelder. Dit is vaak het geval bij keuze
van een tapzuil.

Plug and play met ingebouwde koeling

Tapinstallatie op maat met aparte koeling

Wijnen en stikstof in kelder of onder de toog
Druk rode wijn is 0.25 bar

Druk witte wijn is 1 tot 2 bar

MANOMETER

H 68 cm

OF

H 57 cm

KOEL
INSTALLATIE

STIKSTOF
Ø 20 cm

ROSÉ
Ø 24 cm

WIT

ZOET

ROOD

TECHNISCHE WERKING TAPSYSTEMEN
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PLUG AND PLAY TAPSYSTEEM

PLUG AND PLAY
TAPSYSTEEM

TRENDY
& COMPACT
De impact van het toestel is klein
doordat er slechts een klein gat in de
bar voorzien moet worden. Het toestel
beschikt over een ingebouwde koeling
wat een grote aparte koelinstallatie
onnodig maakt. bijzonder handig dus bij
gebrek aan plaats.

PLUG
AND PLAY
6 kranen
B 51 x D 62 x H 43 cm
Verchroomd inox
Diverse kleuren mogelijk
Koelcapaciteit: 120 liter per uur

meteen
klaar
voor
gebruik
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EEN STIJLVOLLE TAPINSTALATIE
OP MAAT VAN UW HORECAZAAK

EEN TAP OP MAAT VAN UW
HORECAZAAK?
Maak een keuze tussen verschillende
stijlen, vormen en maten op basis van
uw persoonlijke smaak. Liever strak en
compact? Dat kan. Liever authentiek en
sfeervol? Ook dat kan.
We bespreken samen met u de
mogelijkheden om van uw tap een echte
eyecatcher te maken.

Wijn tappen was nog
nooit zo stijlvol!
Om teveel schenken tegen te gaan is
ook een automatische dosering van uw
tap mogelijk.
Natuurlijk kan u ook steeds uw eigen
installatie voorzien. In dit geval voorzien
wij een korting.

TAPINSTALLATIE OP MAAT
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BROCHURE WIJN IN VATEN

ENKELE
PRAKTISCHE ZAKEN

ONZE WIJNEN OP VAT
U maakt een keuze uit ons aanbod van
wijnen. Wij leveren op wekelijkse basis
indien gewenst. Bij bestellingen van
minimum €300 excl. btw of minstens 3
vaten, is levering gratis.

Inhoud:
Gewicht:
Afmeting:
Waarborg leeggoed:

wanneer u
vandaag start
met wijn
van het vat

Het klokje op de manometer geeft:
• de hoeveelheid stikstof aan
• de druk op de wijn aan
(min. 0,5 tot max. 2 bar)
• de drijfkracht aan waarmee de wijn
getapt wordt.

20 liter
5,7 kg
57 cm x 24 cm
€ 62

STIKSTOF- OF KOOLZUURGAS
Bij het tappen van wijn wordt gebruik
gemaakt van stikstof (N2). Dit dient als
drijfgas en beschermgas, geeft
bescherming tegen oxidatie, is inert en
mengt zich niet met vloeistof. Hierdoor
kunnen wij een minimum houdbaarheid van 6 maanden garanderen bij een
aangebroken vat. Wanneer u efficiënt tapt,
heeft u voor 700 liter wijn (35 vaten) 1 fles
stikstof nodig.

Bij het tappen van bubbels wordt gebruik
gemaakt van koolzuur. Hiervoor is een
aparte manometer nodig. Opgelet, een
aangebroken vat onder druk van koolzuur
houdt zich slechts 18 dagen.

Inhoud:
Gewicht:
Afmeting:
Aankoop:
Waarborg leeggoed:

13 liter / 2,6 m3
24 kg
70 cm x 20 cm
€ 42
€ 164

SPOELING
In principe is een hoge frequentie van
spoeling van de wijnleidingen niet
noodzakelijk aangezien stikstof en
wijn niet reageren met elkaar. Voor de
algemene hygiëne raden wij toch aan
dit een 2-tal keer per jaar te laten doen,
om de functionaliteit van het toestel te
optimaliseren. Een Spritz leiding moet wel
met hogere frequentie gespoeld worden.
We raden aan deze steeds mee te laten
spoelen samen met de bierleidingen.

PRAKTISCHE ZAKEN
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KOSTPRIJS WIJNTAP

WAT IS DE KOSTPRIJS
VAN EEN WIJNTAP

UW PARTNERSHIP IS VAN
ONSCHATBARE WAARDE
U hoeft zelf niets te investeren. Dit
kunnen wij voor u doen. Wij voorzien
een nieuw toestel en zorgen dat dit
gebruiksklaar geïnstalleerd wordt bij u.
U betaalt dit toestel en zijn technisch
onderhoud terug door middel van uw
omzet op ons volledige assortiment.
Ieder jaar wordt 2% van uw totale
omzet afgeschreven aan het toestel en
eventuele technische interventies.
Indien u minstens €12 500 excl. BTW
omzet per jaar doet bij ons, heeft u geen
eigen bijdrage.
Jaarlijks wordt uw omzet geëvalueerd,
blijkt deze lager te liggen dan
bovenvermeld bedrag, betaalt u een
bijdrage van €300 excl. btw. Dit bedrag
gaat integraal naar de afschrijving van
uw toestel.

wij
investeren
in duurzame
relaties
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WIT
MONVIN
BIANCO
100% Pinot Bianco
Italië - Veneto
Met zijn strogele kleurschakeringen beschikt
deze wijn over een fris, fruitig en delicaat aroma. Hij
is fluweelzacht en perfect in harmonie. Een aanrader
bij Italiaanse pizza en pastagerechten met bv.
zeevruchten.

MONDEVIN “O”
SAUVIGNON BLANC
COSTIÈRES DE POMEROLS
100% Sauvignon Blanc
Frankrijk - Languedoc - IGP Côtes de Thau
Wijn met een lichtgele kleur met groene tinten.
Intense aroma’s van exotisch wit fruit, citrus en
mineralen. Een perfecte wijn voor een aperitief
of een bouillabaise. Lekker bij sardines, zilte
zeevruchten (rauw of met saus), wit vlees en tapas.

MONDEVIN “M”
BIANCO DEI DOGI
MONVIN
Sauvignon Blanc, Traminer
Italië - Veneto

LES HAUTS DE MEDIAN
CHARDONNAY VIOGNIER
Chardonnay, Viognier
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc

De wijn heeft een lichtgele kleur met groene
tinten. Intense aroma’s van exotisch wit fruit,
citrus en mineralen. Fris en fruitig. De perfecte
wijn voor een aperitief of een bouillabaise.
Droomcombinaties zijn sardines en zilte
zeevruchten. Ook lekker bij wit vlees en tapas.

Strogele wijn met groene tinten en aroma’s
van witte bloesem, perzik, popcorn en boter.
In de mond zacht, rijk en complex, vol van
smaak. Een mooi evenwicht tussen zacht,
pittig en intens aromatisch. De finale is elegant,
verfijnd met grasnoten en een citrus. Lekker bij
visgerechten, met sushi of tartaar van tonijn.

MONDEVIN “V”
BLANC
JÉRÔME VIC
75% Vermentino, 25% Colombard
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
Een fruitig boeket met aroma’s van witte
steenvruchten en bloesems. Een frisse toets
die samenvloeit met het zachte, volle aroma
van de Vermentino, hierdoor mooi in balans.
Heerlijk als aperitief en bij vis of salades.
MONDEVIN “I”
CHARDONNAY
JÉRÔME VIC
100% Chardonnay
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
Goudgele wijn met een lichte toets van boter en
hazelnoot, delicaat en fruitig. Krachtige ronde
smaak, vol aroma. Deze wijn is perfect als aperitief
of bij fijne vissoorten, zeevruchten, fondues en
raclette. Ook met peer en saffraan komt de
chique elegante Chardonnay creatief uit de hoek.

MONDEVIN “D”
CHARDONNAY
COSTIÈRES DE POMEROLS
100% Chardonnay
Frankrijk - Languedoc - IGP Côtes de Thau
Goudgeel van kleur. Expressief dankzij de typische
Chardonnaysmaak gecombineerd met witte
bloesems en besjes. In de afdronk licht exotisch.
Deze wijn is heerlijk bij gegrilde vis, zalm, gebakken
Sint-Jakobsnootjes en gegratineerde oesters.
BORGO MOLINO
CHARDONNAY
100% Chardonnay
Italië – Veneto – DOC Venezia
Een licht strogele witte wijn. Een fijn, karakteristiek,
elegant en nobel boeket. Wat zorgt voor een
droge, uitnodigende en zeer fijne smaak.
Heerlijk als aperitief, bij antipasti en visgerechten.

BORGO MOLINO
PINOT GRIGIO
100% Pinot Gris
Italië – Veneto – DOC Venezia
Deze wijn heeft een strogele kleur, gepaard met
een bloemige en aangename geur die doet
denken aan wilde bloemen. De smaak is heel
harmonieus. Een uitstekende wijn als begeleider
van visgerechten en soepen.

ROSÉ
MONDEVIN “E”
ROSATO REGANDINO
MONVIN
100% Merlot
Italië - Veneto

KIES UIT EEN HEERLIJKE
SELECTIE EUROPESE TOPWIJNEN
MONDEVIN “D”
ROSÉ DE SYRAH
COSTIÈRES DE POMEROLS
100% Syrah
Frankrijk - Languedoc - IGP Côtes de Thau
Heldere en intense kersenkleur. Een krachtige,
rijke en elegante neus van rijp rood en zwart fruit
(kersen, aardbeien, rode bossen, bosbessen,
zwarte bessen) en grenadinesiroop. Een
gestructureerde, frisse rosé met een zachte
balans. Deze intense Syrah rosé past perfect
bij gegrilde vis en vlees, charcuterie, gezouten
taarten, gerechten in saus, paella en bij kazen.

Heerlijke frisse smaken. De Rosato heeft een
levendige rosékleur en een delicaat bloemenaroma. Met een zinnenprikkelende smaak past
zij perfect bij voorgerechtjes en wit vlees.
MONDEVIN “E”
ROSÉ
JÉRÔME VIC
Grenache, Cinsault
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
Een bijzonder zomerse roséwijn dankzij een mooie,
aantrekkelijke geur van rood fruit en zuurtjes. De
smaak is levendig en zoet, door de aanwezigheid
van zoete aardbeien. Heerlijk met charcuterie,
salades, gevogelte, vlees (wit) en zachte kazen.
MONDEVIN “M”
ROSÉ
GRENACHE CINSAULT AURÉLIE
Grenache, Cinsault
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
Deze roséwijn heeft een aantrekkelijke zalmroze
kleur. Aroma’s van rood fruit, vnl. kersen. In de
mond worden deze aroma’s doorgetrokken en is
de wijn mooi gebalanceerd. Heerlijke zomerwijn
bij witte vleesgerechten en gevogelte.

Laat de puurheid van
wijn en druif
centraal staan in
uw horecazaak

OVERZICHT WIJNEN
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ROOD
MONVIN
ROSSO DEI DOGI
100% Cabernet Franc
Italië - Veneto
Een genereuze, donkerrode wijn met paarse
accenten. Een explosieve neus van zwarte
bessen en kreupelhout. Volmondig, rijk,
gebalanceerd en heeft een warme finale. Goed
bij vleesgerechten & zalig met ribbetjes.
MONVIN
MERLOT
100% Merlot
Italië - Veneto
Een mooie robijnrode kleur. Aroma’s in de neus
van (gekonfijte) kersen, frambozen. In de mond
soepel, zuren en veel rood fruit. Laat zich
makkelijk drinken bij gevogelte, geroosterd wit
en rood vlees en pasta met rode saus.
MONDEVIN “I”
SANGIOVESE MARCHE
MONVIN
100% Sangiovese
Italië - Veneto - IGT Marche
Robijnrode kleur. Een aangename geur van
viooltjes. Droog, sappig & perfect in harmonie.
Een echte maaltijdwijn, ook lekker bij
voorgerechten met vlees en rijpe kazen.
MONDEVIN “N”
MERLOT
JÉRÔME VIC
100% Merlot
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc

Stap in een wereld
van kwaliteitsvolle
en authentieke wijnen

Klassevol, modern, frisse en granaatrode wijn
met aroma’s van rode vruchten met een vleugje
laurier. De wijn heeft een ronde, volle smaak,
waarbij tannines licht waarneembaar zijn. Gaat
perfect samen met gegrilde gerechten en kaas.
Tevens lekker bij gegrilde tonijn op Provençaalse
wijze of gegrilde groenten.

MONDEVIN “O”
ROUGE
JÉRÔME VIC
60% Grenache, 25% Cinsault,
15% Cabernet Sauvignon
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
In de neus het aroma van rood fruit, met vnl.
aroma’s van frambozen en rode bessen. In de
mond hebben we een frisse, fruitige aanzet
gevolgd door een mooi evenwicht. Heerlijk in
combinatie met fijne vleeswaren of gegrild vlees.
MONDEVIN “V”
SYRAH
JÉRÔME VIC
100% Syrah
Frankrijk - Languedoc - IGP Pays D’Oc
Kruidige volle wijn met een schitterende diepe rode
kleur, fijne en zijdezachte tannines, een heerlijk
bouquet met aroma’s van zwarte peper, viooltjes,
braambessen met een vleugje laurier en een lange
finale. Deze wijn gaat perfect samen met gegrilde
of kruidige (vlees-) gerechten. Syrah is tevens dol
op varkensvlees.
LA BALADE
MINERVOIS
60% Mourvèdre, 20% Syrah,
10% Grenache, 10% Carignan
Frankrijk - Languedoc - AOP Minervois
Een genereuze, donkerrode wijn met paarse
accenten. Een explosieve neus van zwarte
bessen, gevolgd door kreupelhout. De wijn
is volmondig, rijk en gebalanceerd en heeft
een warme finale. De ideale wijn bij diverse
vleesgerechten en ook ribbetjes.
BORGO MOLINO
CABERNET SAUVIGNON
100% Cabernet Sauvignon
Italië – Veneto – IGT Tre Venezia
Intense robijnrode wijn met een delicaat en
kruidig boeket, ruim en rijk aan nuances. De
smaak is droog, vol, met een lange en prettige
afdronk. Uitstekend geschikt voor geroosterd
vlees, gevogelte, wild en harde kazen.

BORGO MOLINO
PINOT NERO
100% Pinot Noir
Italië – Veneto – IGT Tre Venezia
Robijnrode wijn. Fijn en elegant boeket dat doet
denken aan framboos, aardbei en rozenblaadjes.
Harmonieuze smaak, persistent en droog aan het
einde. Aanbevolen bij geroosterd wit vlees, klein
wild en rijpe kazen.

ZOET
MONVIN
SAN WOLFANGO
Trebbiano, Garganega
Italië - Veneto
Wit met een fris zoetje. Een mild droge,
helderwitte wijn met fruitige aroma’s.
Probeer hem zeker ook eens ‘on-the-rocks’.
MONDEVIN “N”
MUSCAT MOELLEUX
ARNAUD DE VILLENEUVE
100% Muscat
Frankrijk - Languedoc - IGP Côtes Catalanes
Deze wijn met zijn prachtige gouden kleur en
groene schijn, heeft typische muscataroma’s van
oranjebloesem, rozengeur en ook het bloemige
van meiklokjes. In de mond zeer verrassend met
een zoet aroma maar toch droog met een klein
bittertje in de afdronk. Perfect te combineren met
asperges, visgerechten en ook ideaal als aperitief.

BUBBELS
MONVIN FRIZZANTE
BIANCO / ROSATO / ROSSO DOLCE
Italië - Veneto
Een licht parelende bubbel. Een strogele kleur
met een delicaat, fruitig aroma. Een heerlijk fris
aperitief.

OVERZICHT WIJNEN
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COCKTAIL OP BASIS VAN APEROL

SPRITZ A REFRESHING APERO
WITH ORANGE AND ICE

READY TO SERVE
prosecco-aperol-spuitwater

de cocktail
kant en klaar
van het vat

De bruisende cocktail op basis van
Aperol. Spritz is een gekend, verfrissend
en aangenaam aperitief met een zoete,
bittere toets van sinaas, rabarber en
cinchona. Geserveerd met een schijfje
sinaasappel en enkele ijsblokjes.
Naast een topproduct tegen een goede
prijs bieden wij u ook diverse Aperol
marketingmaterialen.

Spritz
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BAETEN PARTNERSHIP

WE CARE ABOUT YOUR WINE
AND MORE

BAETEN PARTNERSHIP

HERBRUIKBARE FLESSEN

Omdat we een partnership nog belangrijker
vinden dan enkel leverancier zijn, denken
we graag op maat met u mee. Vandaar
dat we u ook van herbruikbare flessen,
wijnkaarten en glaswerk kunnen voorzien.
En ... we ondersteunen u graag met uw
wijnkaart, een suggestiekaartje of terraskaart om uw wijnen een ‘boost’ te geven.

Om uw wijn van de tap mooi op tafel
te presenteren, bieden we diverse
gezeefdrukte flessen en karaffen aan.
Fles transparant 50 cl:
Fles transparant 75 cl:
Fles transparant 100 cl:
Fles donker 75 cl:

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50

GLASWERK
De juiste wijn in het gepaste glas.
Flute 16 cl:
Glas tulip 25 cl:
Glas tulip 35 cl:
Glas magnifique 47 cl:
Cocktail glas 44 cl:
Karaf 25 cl:
Karaf 50 cl:
Karaf 100 cl:

€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,75
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00

meet us at
www.baetenvinopolis.be
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SOCIAL MEDIA

THE PARTY STARTS WHEN WE ARRIVE
#BAETENVINOPOLIS

Blijf op de hoogte via facebook en instagram @baetenvinopolis

Weertersteenweg 181
B-3680 Maaseik
+32 (0) 89 56 75 15
info@baetenvinopolis.be
www.baetenvinopolis.be

