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WIJN-IMPORT  RABELO 
Dé specialist voor Portugal !

Gratis levering in de streek van Brugge.
Gratis levering in de rest van België vanaf 250 euro.

Bel 0497 57 61 53 of mail naar info@rabelo.be

Boek een wijnproeverij 
tussen de wijngaarden van 

Lisboa !

Meer info op aanvraag.

Welkom


Rabelo verdeelt sinds 2008 
Portugese wijnen op de Belgische 
markt. 


Ik selecteer steeds op kwaliteit en 
karakter. Door de goede contacten 
met de producenten kunnen we die 
aan uitzonderlijke prijzen aanbieden. 

Specialisatie in Portugal

Doordat Rabelo zich volledig richt op 
Portugese wijnen kunnen we de 
markt perfect opvolgen en met een 
zeer ruime achtergrondkennis u ten 
rade staan.


Miguel J. Verhaegen

mailto:info@rabelo.be
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Regio : Douro
De Douro is een unieke wijnregio met bijzondere groeiomstandigheden. 
Al eeuwenlang leveren de wijnboeren verfijnde portwijnen aan de hele 
wereld. Door de warmte zijn de zuidelijke hellingen uitermate geschikt 
voor de productie van porto. Voor de wijnen zoekt men meer de 
noordelijke flanken op of concentreert men zich op hoger gelegen 
gebieden. Tegenwoordig gebruiken veel van deze wijnboeren hun beste 
druiven voor tafelwijnen en tonen de wereld dat de regio capaciteiten heeft 
om wijnen van de hoogste kwaliteit voort te brengen.  
 De productie mag maximum 55 hectoliter per hectare bedragen.  
 Witte wijn moet minimaal twee maanden worden opgeslagen, voor rode 
wijnen geldt een minimale opslagduur van acht maanden.  
 Het klimaat is continentaal met zeer hete zomers en strenge winters. De 
regenval varieert sterk naargelang de regio. De bodem bestaat deels uit 
verweerde graniet, maar ook voor een groot deel uit grijze leisteen.

Sinds 1932 tot op heden is Quinta do Judeu in bezit van de Alves de Carvalho familie en de naam komt van 
een standbeeld van een romeins joodse soldaat op het dak staat. 
Quinta do Judeu is onlangs gerenoveerd en combineert nu de modernste technologieën in wijnmaken en de 
traditionele werkwijzen zoals het treden van de druiven met de voeten in granieten lagares.
André, de eigenaar, gelooft dat de wereld beter wordt telkens als iemand inspiratie, poëzie, en schoonheid 
zoekt in ieder detail van het leven. 
Word geïnspireerd door deze wijnen en verwonder u door de pracht aan aroma’s, smaken en kleur. 
Welkom tot een wereld van inspiratie, welkom tot de Douro !

"The old vines, red and white, with its diverse and mixed varieties, some of which rare and unknown 
constitute an enormous Douro asset that Quinta do Judeu will maintain and share."

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Corgo da Régua 2019 Rood 9,15

Corgo da Régua 2019 Wit 9,15

By Quinta do Judeu 2017 Rood 12,75

Quinta do Judeu - Reserva Tinto 2017 Rood 22,50

Quinta do Judeu - Reserva Branco 2019 Wit 15,65

mailto:info@rabelo.be
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Op Quinta Seara d’Ordens wordt al sinds 1792 wijn gemaakt. De quinta ligt vlakbij Poiares in de Douro, 
Cima Corgo, op enkele kilometers afstand van Peso de Régua.
Aan het einde van de 18de eeuw werd de quinta gekocht door de Leite familie. De eigenaar was zo verliefd 
op de quinta en het bijbehorende stuk land van 60 hectare, dat hij besloot flink te investeren door olijf- en 
amandelbomen te planten. Ook plantte hij een paar hectare met traditionele blauwe druivenrassen zoals de 
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca en Touriga Franca.
In 1980 werd een nieuwe wijngaard van 15 hectare aangelegd, met dezelfde traditionele blauwe 
druivenrassen voor de rode wijn en rosé en de druivenrassen Malvasia Fina, Fernão Pires, Rabigato en 
Cerceal voor de witte wijn.
Door de eeuwen heen is Quinta Seara d’Ordens van vader op zoon doorgeven en in 1988 waren het de drie 
broers António, Fernando en José Moreiro,.die de traditie mochten voortzetten. Zij besloten terrassen van 50 
meter lang aan te leggen op de resterende 45 hectare aan grond en deze ook te beplanten met traditionele 
druivenrassen.
In 1992 brachten de broers hun eerste Quinta Seara d’Ordens wijn op de markt

JAAR TYPE PRIJS 
INCL BTW

QSO Reserva 2018 Rood 12,25

QSO Vinhas Velhas Reserva 2016 Rood 24,50

TalentVs Grande Escolha 2015 Rood 29,20

TalentVs Altitude 2017 Rood 36,50

TalentVs Altitude 2018 Wit 36,50

QSO Gouveia Real 2018 Wit 14,10

QSO Malvasia Fina 2018 Wit 14,10

QSO Viosinho 2018 Wit 14,10

QSO Touriga Franca 2017 Rood 22,30

QSO Touriga Nacional 2017 Rood 22,30

QSO Tinta Roriz 2016 Rood 22,30

mailto:info@rabelo.be
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Regio : Dão
De Dão streek is gelegen ten zuiden van de Douro is dit 
een van de bekendste en oudste wijngebieden van 
Portugal met een oppervlakte van ca. 20.000 ha. De witte 
wijnen zijn helder geel van kleur, licht en fris, met een 
fruitige smaak. De rode wijnen zijn robijnrood van kleur 
en hun nobel karakter komt met name bij wat langere 
rijping tot uiting, als de wijn nog milder en zachter en 
bijna stroperig wordt. Druivensoorten o.a.: Wit: 
Encruzado, Assario-Branco, Borrado das Moscas. Rood: 
Alfrocheiro Preto, Jaen, Tinta Pinheiro, Tinta Roriz.

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

OPTA Branco 2020 wit 8,20

OPTA Tinto 2019 rood 8,20

OPTA Rosé 2020 rosé 8,20

OPTA Reserva 2017 rood 12,95

OPTA Encruzado 2020 wit 12,35

OPTA Touriga Nacional 2016 rood 12,35

OPTA Late Harvest 2017 wit 19,90

OPTA Espumante 2017 esp 13,95

OPTA Grande Reserva 2016 rood 42,45

OPTA Alfrocheiro 2017 rood 32,80

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Quinta da Giesta 2020 wit 9,65

Quinta da Giesta 2016 rood 9,65

mailto:info@rabelo.be
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Wijnmaker Nuno Cancela de Abreu maakt wijnen van zijn familiale wijngaarden in de Dão regio maar 
ook voor bevriende eigenaars in o.a. Sétubal en Bairrada.
Deze wijnen vertonen een modern karakter met respect voor de eigenheid van druivenrassen en 
streken.

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Fonte de Ouro 2019 wit 10,50

Fonte de Ouro 2016 rood 10,50

Fonte do Ouro Reserva 2015 rood 18,40

Fonte de Ouro Encruzado 2018 wit 19,80

Fonte de Ouro Touriga Nacional 2014 rood 34,40

mailto:info@rabelo.be
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JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Morgado de Bucelas Arinto 2020 wit 9,90

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Espumante Rosé 2017 Esp 19,35

Verdelho 2018 wit 14,65

Sauvignon Blanc 2018 wit 15,85

Riesling 2018 wit 17,65

Alvarinho 2018 wit 19,50

Pinot Noir 2017 rood 18,35

Tinto 2016 rood 13,20

Reserva Tinto 2014 rood 31,70

Homagem Baron Von Füstenberg 2015 rood 34,20

Touriga Nacional 2015 rood 33,80

Op 12 km van de kust heeft eigenaar James Frost 
geopteerd voor locale en internationale druivenrassen.
Sinds een paar jaar worden alle wijnen biologisch 
gemaakt. 
Oude wereld passie gecombineerd met nieuwe 
technologie om de Atlantische regio te hertekenen.

Regio : Lisboa
Ten noordwesten van Lissabon ligt het gevarieerd en boeiend wijngebied Lisboa, tot 
voor kort nog onder de naam Estremadura, met rode en witte wijnen die ook reeds 
vroeger over de hele wereld een goede reputatie genoten.  De regio strekt zich uit over 
een gebied vanaf de Atlantische kust ten westen van Lissabon tot net onder Coimbra.  
Er heerst een gematigd mediterraan klimaat dat duidelijk onder invloed staat van de 
Atlantische Oceaan. De zomers zijn relatief koel, de winters niet erg koud en er valt 
gemiddeld 650 millimeter regen. De bodem is zeer wisselend van subregio tot subregio 
en kan bestaan uit zandsteen, klei en kalksteen met graniet in de ondergrond.

mailto:info@rabelo.be
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Regio : Terras do Sado
Dit grote gebied begint ten zuidoosten van Lissabon aan de overzijde van 
de rivier de Taag terwijl in het centrum de rivier de Sado stroomt. Het 
wijnbouwgebied strekt zich uit van Lissabon langs de westkust naar het 
zuiden. Het klimaat is mediterraan met warme zomers en weinig regen.  
Men treft verschillende bodemsoorten aan in terras do sado: klei en zand.

JAAR TYPE PRIJS INCL BTW

Gambia branco 2020 wit 9,85

Gambia Tinto 2020 rood 9,85

Gambia Reserva 2018 rood 16,25

Gambia Tinto Magnum 2019 rood 23,05

Gambia Moscatel - Moscatel 13,55

mailto:info@rabelo.be


 - PRIJSLIJST 2022 - PRIJZEN INCL. BTW - BESTEL : 0497/576153 - INFO@RABELO.BE	 �                                                                      8

Porto Culinair – Harmonische veelzijdigheid

Aan tafel bieden de elegantie en de complexiteit van Port, een telg uit de familie van aristocratische wijnen, tal van 
mogelijkheden voor harmonische combinaties.

De witte Port-wijnen vormen een ideaal aperitief. Koel geserveerd smaken ze goed met koud vlees, zeevruchten en 
verse kaas. Ze zijn ook geschikt als cocktails. Door toevoeging van gelijke delen tonic, wat ijsklontjes en een schijfje 

citroen ontstaat er een uitstekend dorstlessend drankje. 

De overige wijnen passen uitstekend bij gedroogde vruchten, paté en jachtschotels. Ze vormen een uistekende 
combinatie met het merendeel van de Portugese kazen ( o.a. Serra, Azeitão, Rabaçal, Ilha ) en met 

blauwschimmelkazen ( Roquefort, Stilton, Gorgonzola ). Ook valt te denken aan desserts als vruchtentaarten, lichte 
pudding, niet te zoete cake en sorbets. Portwijnen smaken eveneens heerlijk bij chocolade en verrassen in 

combinatie met verse vruchten. De beste tijd voor Port is ongetwijfeld wat later op de avond, wellicht als hoogtepunt 
van een exquise diner. Het gaat hier niet om wijnen die zich aan elke gelegenheid aanpassen, maar om 

oorspronkelijke kunstwerken waarvan bedachtzaam genoten moet worden.
Port wijn wordt in goed gezelschap gedronken en zorgt altijd voor onvergetelijke tijd. 

JAAR TYPE PRIJS 
INCL BTW

Fine Tawny - Porto 12,40

Fine Ruby - Porto 11,70

Fine White - Porto 12,30

Dry White - Porto 10,90

Tawny Special Reserve - Porto 17,70

Tawny 10 Y ( 0,5L ) - Porto 25,45

Tawny 10 Y - Porto 25,95

Tawny 20Y ( 0,5L ) - Porto 55,30

LBV 2015 Porto 20,80

White 10Y ( 0,5L ) - Porto 31,90

Vintage 2004 Porto 41,45

Vintage 2005 Porto 41,45

Vintage 2008 Porto 41,45

Vintage 2010 Porto 41,45

Vintage 2012 Porto 41,45

Vintage 2013 Porto 41,45

Vintage 2014 Porto 41,45

Vintage 2015 Porto 41,45

mailto:info@rabelo.be
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Gin uit de regio Lisboa

HOEVEELHEID TYPE PRIJS INCL BTW

Gin INseparable 50 cl Gin 48,10

Op een boogscheut van onze kleine quinta in 
Torres Vedras vind je deze stokerij bezield door 8 
vrienden. 

Alle gins worden gedistilleerd met water van 
Serra da Estrela en er wordt enkel gebruik 
gemaakt van de beste botanicals.

mailto:info@rabelo.be
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Craufurd Port

JAAR TYPE PRIJS INCL 
BTW

Tawny - Porto 14,45

Tawny 10 Y - Porto 32,75

Zie aparte lijst voor de beschikbare Vintage porto’s

Porto :

mailto:info@rabelo.be
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Leveringsvoorwaarden : 

1. Bestellingen kunnen geplaatst worden via * mail : info@rabelo.be 
                                           * MIGUEL : 0497 / 57 61 53                             

2. Bestellingen worden binnen de 3 dagen geleverd 
3. Extra informatie : "       
        Korting kan naar gelang de afname en wordt vooraf besproken.  
        Gratis levering in de streek van Brugge 

Gratis levering in de rest van België vanaf 250 euro.         
Transportkosten voor bestellingen onder 250 euro incl BTW : 15,00€          
Leveringen gebeuren in de voor - of namiddag  ( naar gelang de voorkeur van de klant ).                                    
Er kan 7 op 7 geleverd worden.         

4. Ophaling is steeds mogelijk na afspraak. 

Algemene Verkoops - en Leveringsvoorwaarden : 

1.Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en verkoopsovereenkomsten. Door zijn bestelling erkent 
en aanvaardt de klant / afnemer deze voorwaarden en ziet daardoor zonder enig voorbehoud af van zijn eventueel 
bestaande eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen of bijkomende bedingen gelden enkel indien zij schriftelijk zijn 
overeengekomen.


2.De in de catalogus vermelde prijzen zijn richtprijzen geldig op het moment dat deze prijslijst wordt gedrukt. Zij kunnen in 
de loop van de gebruiksduur van dit document wijzigingen ondergaan. De prijzen zijn inclusief BTW.


3.Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst zijn de leveringstermijnen benaderend. Overschrijding van de 
leveringstermijn om welke reden of uit welke oorzaak ook geeft de klant niet het recht om de ontbinding van de 
overeenkomst of enige schadevergoeding te vorderen. De klant is evenwel gerechtigd binnen een termijn van 15 dagen na 
het verstrijken van de op de bestelbon of in de overeenkomst bepaalde termijn mits een kennisgeving per aangetekende 
brief de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten aanzien van dat gedeelte van de koopwaar dat niet geleverd 
werd zonder enige schadevergoeding te kunnen vorderen. Indien na de aanvaarde bestelling de levering wegens 
overmacht niet kan plaatsvinden zal de verkoper / leverancier de klant / afnemer hiervan verwittigen. Door overmacht 
wordt verstaan de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en de rechtspraak; daaronder 
moet worden begrepen de niet verkrijgbaarheid van de bestelde koopwaar.


4.De bestelling wordt slechts uitgevoerd voor zover de voorraad strekt. De levering geschiedt franco of onder rembours 
conform aan de daaromtrent gemaakte afspraak. Bij een bestelling van minder dan 250 euro incl btw wordt een toeslag 
van 15 euro aangerekend. De klant zal zorg dragen voor voldoende los- en opslagmogelijkheid en voor een zo kort 
mogelijke wachttijd voor de aflevering.


5.Op straffe van verval of niet ontvankelijkheid moeten alle eventuele klachten gedaan worden bij aangetekende brief of e-
mail binnen de 8 dagen na aflevering. Eventuele klachten schorsen de betalingsverbintenis echter niet op. Indien de 
afgeleverde koopwaar niet zou overeenstemmen met de bestelling zal de verkoper / leverancier op een daartoe door de 
koper / afnemer binnen de 8 dagen na aflevering gedaan schriftelijk verzoek deze terugnemen en vervangen zonder tot 
schadevergoeding of enige andere verplichting gehouden te zijn. Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke daad is de 
verkoper / leverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade uit hoofde of uit oorzaak van de levering, het vervoer, de 
opslag, het gebruik, de kwaliteit en de houdbaarheid van de koopwaar.


6.De facturen zijn betaalbaar te Brugge binnen de op de factuur vermelde termijn. Bij laattijdige betaling is van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar. Bij gebreke van betaling binnen 
een termijn van 8 dagen na aangetekende brief of e-mail is bovendien onverminderd alle gerechts - of wettelijk bepaalde 
kosten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op alle openstaande bedragen. In zodanig geval worden 
ook de nog niet vervallen facturen of verschuldigde bedragen onmiddellijk en ineens eisbaar.


7.Mits inachtneming van de wettelijke formaliteiten, blijft de geleverde koopwaar principieel eigendom van de verkoper / 
leverancier. De verkoper / leverancier reserveert zich evenwel het recht de terugneming, geheel of gedeeltelijk te weigeren 
indien de geleverde koopwaar zich niet meer in de oorspronkelijke, goede en voor consumptie vatbare staat mocht 
bevinden en in dat geval de hem verschuldigde sommen te vorderen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.


8.Ingeval van geschil, van welke aard of uit welke oorzaak ook, zijn uitsluitende de rechtbanken te Brugge bevoegd.
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