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WIJNVERKOOP

ONZE WIJNEN

Cava Costino Brut,
DO, 2016
Spanje, Catalonië
Druivenrassen: Macabeo, Xarel.lo & Parellada
Kleur: bleek met een fijne, aanhoudende mousse

Domaine Nicole,
IGP Pays d’Oc, 2016
Frankrijk, Languedoc
Druivenrassen: Syrah, Grenache & Cinsault
Kleur: kersroze

Juan de Juanes,
Valencia DO, 2016
Spanje, Levante
Druivenrassen: 70% Macabeo & 30% Chardonnay
Kleur: helder lichtgeel

Beschrijving:
Een harmonieuze schuimwijn, met een fijne
mousse. Het is een aangename en verfrissende
cava, met een elegant karakter en een fruitige
ondertoon.
Pairing:
Lekker als aperitief of bij schaaldieren

Beschrijving:
De wijn heeft een complexe neus, met aroma’s
van kersen, karamel en bloemetjes. In de mond is
het een rijke en zachte rosé, die mooi in evenwicht
en lekker fruitig is.
Pairing:
Lekker bij schelpdieren, garnalen, gerechten met
vis, Oosterse gerechten en charcuterie.

Beschrijving:
In de zachte, verfijnde neus herkennen we naast
bloemetjes ook ananas, perzik en wat mineraliteit. De smaak is vol dankzij de Chardonnay, en
sappig met frisse zuren dankzij de Macabeo. Het
is een toegankelijke wijn voor elke dag met een
frisse, kruidige afdronk.
Pairing:
Passe-partout wijn. Ideaal als aperitief, of bij
zeevruchten, vis, wit vlees of kaasschotels.

Terranoble,
Cabarnet Sauvignon, 2016
Chili, Maule Valley
Druivenrassen : Cabernet Sauvignon
Kleur: intens robijnrood

Quinta do Encontro,
DOC Bairrada, 2014
Portugal, Bairrada
Druivenrassen: Merlot & Baga
Kleur: donker robijnrood
Houtopvoeding:
De wijn heeft zes maanden gerijpt in Franse eiken vaten.

Beschrijving :
De wijn heeft fijne aroma’s van kersen, aalbessen
en een lichte eiktoets. Het is een vrij volle wijn
met zachte, versmolten tannines, veel fruit en een
toets van chocolade.
Pairing :
Lekker bij patés, gerechten met gevogelte of
konijn, klein wild of zachte kazen.

Beschrijving :
Fruitige aroma’s van rode vruchten, confituur,
cacao, kruiden en een licht geroosterde toets. Het
is een vlotte en harmonieuze wijn, met een rijke
smaak.
Pairing :
Past goed bij zachte kazen, kip en kalkoen.

Beste zwaluwen, ouders, vrienden en sympathisanten,
Zoals elk jaar plannen we in het najaar een actie die geld in het laatje moet brengen.
Spelmateriaal aankopen, kosten aan onze tenten (herstellen, vervangingen, …), het
lokaal onderhouden/verfraaien en ga zo maar door, kosten immers veel geld. Omdat
we het lidgeld zo laag mogelijk willen houden, meer dan de helft daarvan gaat immers
al naar de verzekering en FOS, kunnen jullie best begrijpen dat we elk jaar iets extra
moeten doen.
Daarom is de wijnverkoop voor onze eenheid echt van levensbelang!!

Onze doelstelling
Als we uitgaan van de basisdoelstelling verlangen we van elk ingeschreven lid dat ze
“ELK minstens 6 FLESSEN” verkopen. De voorgaande jaren is dit vrij goed gelukt en we
rekenen voor dit jaar op hetzelfde engagement.
Elk jaar hebben we een paar ferme kleppers die zelfs meer dan 100 flessen verkopen!

De prijs en periode
Ons assortiment wijnen en cava werd dit jaar zo goed als volledig vernieuwd,
verandering van spijs doet immers eten, of in dit geval drinken.
Er zit zelfs opnieuw een rosé in het gamma, voor elk wat wils.
Je kan dus vrienden, familie en/of collega’s opnieuw verrassen met al onze
nieuwigheden, meer details over de wijnen kunnen jullie terugvinden binnenin de folder.
Je kan je bestelling doorgeven door het bedrag over te schrijven op onze rekening
BE40 0014 9451 4463, met duidelijke vermelding van de hoeveelheden wijn of cava.
Op een vergadering kan u altijd cash betalen bij Fret of Hert.
Indien de wijn vóór 19 november besteld wordt, kan hij nog geleverd worden
op 16 december, de laatste vergadering voor de feestdagen dus.
Op 16 december ten laatste zouden wij ook graag alle eerste bestellingen afronden.
De wijnen kunnen echter het ganse jaar bijbesteld worden, ideaal voor een feest in
de lente of de zomer.

We rekenen alvast op jouw steun en danken je daarvoor bij voorbaat!

!

BESTELSTROOK
NAAM ………………………......Ouder van …………………………..
Flessen Costino Brut (cava)				

………

X €9,- =

Flessen Domaine Nicole (rosé)			

………

X €7,- =

Flessen Juan de Juanes (wit)				

………

X €7,- =

Flessen Terranoble (rood)				

………

X €7,- =

Flessen Quinta do Encontro (rood)			

………

X €9,- =

€ ..........
€ ..........
€ ..........
€ ..........
€ ..........

TOTAAL € ..................

