Bestellijst wijnen
Mousserend
Graham Beck Brut

16,70 euro

…. X flessen =

…… euro

Douglas Green Chardonnay Colombard 2018

5,80 euro

…. X flessen =

…… euro

Schoone Gevel Chardonnay 2017

7,20 euro

…. X flessen =

…… euro

Franschhoek Sauvignon Blanc 2018

7,30 euro

…. X flessen =

…… euro

Bela Bela Chenin Blanc 2019

7,70 euro

…. X flessen =

…… euro

Bellingham Old Vine Chenin Blanc 2017

13,80 euro

…. X flessen =

…… euro

8,50 euro

…. X flessen =

…… euro

7,30 euro

…. X flessen =

…… euro

Oude Kaap Klassiek Rood 2018

5,80 euro

…. X flessen =

…… euro

Franschhoek Cellar Shiraz 2016

7,50 euro

…. X flessen =

…… euro

Fishwives Merlot 2018

8,00 euro

…. X flessen =

…… euro

Boplaas Tinto Chocolat 2016

9,50 euro

…. X flessen =

…… euro

Saronsberg Provenance Seismic Rooi 2016

15,40 euro

…. X flessen =

…… euro

Southern Right Pinotage 2018

19,00 euro

…. X flessen =

…… euro

17,90 euro

…. X flessen =

…… euro

Wit

Rosé
Bosman Generation 8 Fairtrade rosé 2017

Half zoet
Theuniskraal Muscat Ottonel 2019

Rood

Likeur

Royal Rhino Cream likeur

Totaal te betalen:

…… euro

Uw gegevens:
Naam: .................................................................................................................................................
tel: .......................................................................................................................................................
email: ..................................................................................................................................................
straat + huisnummer: .............................................................................................................................
gemeente: ..........................................................................................................................................

De bestellijst kan je afgeven aan:
Erik Verhoeven Donderbosstraat 16, 3545 Zelem (Halen)
Davy Valkenborgh Boonhof 1, 3294 Molenstede (Diest)
Jan De Keyzer Fabriekstraat 44, 3800 Sint-Truiden
Je kan de bestelling ook ingeven op volgende site:
Bestellijst

BETALING PER BANKOVERSCHRIJVING
op het rekeningnummer BE93 5230 8049 9567 van vzw Samen-projecten voor kinderen uit Zuid-Afrika met
vermelding van referte “jouw naam + wijnverkoop”

CAVA
Alvast bedankt om onze vzw te steunen.

Mousserend

Graham Beck
Blend Chardonnay Pinot Noir. Geur Citroen, groene appel, meloen, abrikoos, perzik, peer. Afdronk Finesserijke wijn met mooie
fruitaroma's in de afdronk, mooi in balans gehouden door frisse zuren. Elegante finish. Gerecht : Aperitief, schaal- en
schelpdieren, zeevruchten, gegrilde of gerookte vis, zachte witschimmelkazen, desserts met fruit, crème anglaise.
Awards : International Wine Challenge 2005, Zilver. Deze drank werd geschonken tijden Nelson Mandela's inhuldiging en Barack
Obama's overwinning.

Wit
Douglas Green Chardonnay Colombard 2018

Geurenpakket van witte bloemen,vanille, gele perziken,gele pruimpjes en perzikbloesem.
Ook in de mond een romige smaakstart met zelfs exotisch fruit (zoete ananas, papaja...) en sappige perzik, maar al te snel palmen de
citrusvruchten de mond in en wordt de wijn een stuk frisser en vinniger. Leuke wijn met een tropisch trekje.
Bij gerookte vis, slaatjes en koude schotels, gevogelte.
laureaat wijnkoopgids 300 beste wijnen van het jaar

Schoone Gevel Chardonnay 2017
De naam betekent uiteraard 'mooie gevel'. Deze Chardonnay is strogeel. In de neus herkent men citrus, groene appel, tropisch fruit,
lichte eiktoets en vanille. Een zacht mondgevoel en evenwichtige zuren.

Franschhoek Sauvignon Blanc 2018
Een van de blikvangers in de Franschhoek Wine Tour is het idyllische wijnhuis Franschhoek Cellar, dat centraal gepositioneerd ligt in
de gelijknamige regio. De gisting vindt plaats op een gecontroleerde temperatuur in RVS tanks. Het is een fruitige wijn met typische
Sauvignon-tonen, zoals kruisbes en citrus. Kleur is citroengeel met een groene gloed. De geur is grapefruit, kruisbes en tropisch fruit.
Heerlijk bij salade geitenkaas. Ook lekker bij asperges.

Bela Bela Chenin Blanc 2019
100% Chenin Blanc
prachtig, fruit-gedreven wijn
tropisch fruit en meloen in de neus
fris, droog en vol in de mond, aanhoudende afdronk
op dronk, bewaart nog 2 jaar, past bij gegrilde vis, pasta's, zachte kazen, oosterse gerechten

Bellingham Old Vine Chenin Blanc 2017
Bellingham The Bernard Series Old Vine Chenin Blanc heeft een brede geur, met honing, peer en perzik, abrikozen, citrus, mandarijn,
lychees, vanille, bloemen en kruiden, mooi diep en krachtig, zacht en rijk, weelderig, rijp en smaakvol.
Past bij een mooie combinatie met wit vlees, zoals gegrilde kip, kalfsentrecote en natuurlijk fijn bij krachtige visgerechten, zoals een
gegrilde dorade.

Rosé
Bosman Generation 8 Fairtrade rosé 2017
Omschrijving: Bosman Family Vineyards is gelegen nabij Wellington in het wijngebied Paarl, ten noorden van Stellenbosch. Alle ‘bush
vines’ worden handmatig geoogst, waarna deze met behulp van moderne technieken gevinifieerd worden tot pure en elegante
wijnen. Vanaf 2009 is Bosman Family Vineyards in het bezit van een Fairtrade certificaat. Bovendien zijn de vele medewerkers van
Bosman mede-eigenaar van het estate doormiddel van een uniek aandelenprogramma genaamd Black Economic Empowerment.
Proefnotitie:Elegante aroma’s van framboos, zwarte bes en pruimen. De smaak is mooi en zacht met heel veel fruit en een
nadrukkelijke afdronk.
Drinken bij: lamsgerechten, Rood vlees, stoofgerechten of voor bij het haardvuur

Half zoet
Theuniskraal Muscat Ottonel 2019
Appellatie Tulbagh
Soort wijn wit (licht zoet), niet houtgelagerde witte wijn met een restsuikergehalte van 33 g/l. lichtgoudgele, zeer transparante
kleur., stuivende aroma's van muscaat. Zoetheid wordt in evenwicht gebracht door verfrissende zuren.
Als aperitief of bij fruittaart

Rood
Oude Kaap klassiek Rood 2018
Oude Kaap Klassiek Rood is een jonge en zeer fruitige rode wijn, die al jarenlang een groot succes is vooral vanwege zijn fruitige en
eenvoudige drinkgemak. Een wijn die eigenlijk iedereen lekker vindt. Het rode kersenfruit van druiven zoals de Cinsaut, Ruby-Cabernet
en de Merlot springt naar voren. Aangevuld met een klein percentage Cabernet Sauvignon om deze wijn net wat meer ruggegraat mee
te geven.

Franschhoek Cellar Shiraz 2016
Een diep donkere pruimen kleur met geuren van peper en specerijen in de neus. Op de achtergrond ontdekt u nog bescheiden hout
lagering en zachte rijpe tannine. Dit samen zorgen op het bouquet voor een fruitige en prettig lange afdronk.

Fishwives Merlot 2018

Smaakvolle wijn met geuren van rijpe pruimen en kersen. Licht kruidig van smaak met tonen van zwarte peper, pure chocolade en
geconfijt fruit. Combineer deze heerlijke wijn met visstoofpotjes en gebakken vis met stevige sauzen. Maar combineert ook heel
goed met surf & turf gerechten!

Boplaas Tinto Chocolat 2016
Portugees druivenras : Tinta Barocca
6 maanden rijping in Amerikaanse en nieuwe Franse eik
intens fruitige en volle wijn met een ietwat kruidige finale met chocoladetoets
Bij vleesgerechten, gekruide pastagerechten en kaas

Saronsberg Provenance Seismic Rooi 2016
De Provenance Seismic Rooi heeft een donkere kleur met smaken van cassis, rode bessen en geïntegreerde eik. De tannine is stevig en
goed uitgebalanceerd met een fijne, elegante afwerking.
Blend Informatie
35% Cabernet Sauvignon, 19% Petit Verdot, 18% Merlot, 14% Malbec

Southern Right Pinotage 2018
Heerlijke karakteristieke rode wijn van uitmuntende kwaliteit. Felle kersenkleur met diepgekleurde tranen;
kruidige neus met bramen en zwarte pruimen, aardse ondertoon en rozemarijn; pittige smaakaanzet, zeer levendig qua textuur met
sappige zuren en een lange fruitige afdronk.
Heerlijk bij kort gebakken rood en roze vlees, gesmoorde vruchtgroenten en zelfs bij verse witschimmelkazen. Schenkt°: 16°C.

Likeur
Royal Rhino Cream likeur
Robuuste Arabica koffie en vanille worden gemengd met verse zuivel crème om een unieke Afrikaanse likeur te maken. Door deze
likeur te kopen, steun je een goed doel dat zich inzet voor de neushoorn.

