Welkom op de wijndegustatie!
Bubbels
Nr.
1

Omschrijving

Jaar

Prijs/fles Bestelling
8,95 €

Cava Quomo
Penedes - Spanje

2

Proefnotities
Typische, droge en strakke cava uit het noorden van Spanje.
Leuk voor bij wat tapa's!

9,95 €

Undurraga Sparkling OX Brut
Leyda – Chili

Frisse, fruitige bubbels uit Chili op basis van Chardonnay en Pinot Noir.
Niet te missen als aperitief!

Witte Wijn
Nr.
3

Omschrijving
Saba Blanco

Jaar
2016

Prijs/fles Bestelling
6,68 €

Catalunya – Spanje
4

Taymente Sauvignon Blanc

Ideaal bij zeevruchten en verfijnde visgerechten
14,00 €

Mooie frisse zuren, mix van citrus en exotisch fruit, met een grassige toets.

€ 9,95

Perfecte begeleider bij asperges en schaaldieren.

2017

8,98 €

De bloemige en fruitige Torrontés met aroma's van lychee, jasmijn.

2015

Mendoza – Argentinië
5

Amalaya Blanco

Proefnotities
Fris, fruitig met aroma's van citrus en een aagename aciditeit met minerale toetsen.

Salta – Argentinië

Voor een zomers terrasje. Ook goed bij kruidige Thaise en Chinese gerechten

6

Tikves Special Selection Grenache Blanc
Tikves – Macedonië

2017

10,65 €

Complexe neus met aroma's van tropisch fruit en vanille.
Ideaal bij diverse visgerechten, pastas met witte sauzen en gevogelte.

7

In Situ Signature Wines Riverside Blend
Aconcagua – Chili

2017

11,25 €

Een heerlijk mix aroma's van steenfruit en tropisch fruit, licht floraal en kruidig met een mooie eiktoets.
Ideaal bij diverse visgerechten, pastas met (vegetarische) kip.

Rosé wijn
Nr.
8

Omschrijving
VSE Classic Rosé

Jaar
2016

Prijs/fles Bestelling
6,39 €

Central Valley – Chili
9

Amalaya Rosado

Proefnotities
Verfrissende en fruitige rosé met aroma's van rood fruit, frambozen en aardbeien.
Bij salades, zalm en scampi's.

2017

8,98 €

Salta – Argentinië

Fruitige, heldere rosé van de typisch Argentijnse Malbec druif met een lange afdronk.
Bij salades, tonijn en pikante Aziatische gerechten.

Rode Wijn
Nr.

Omschrijving

10 Saba Tinto

Jaar

Prijs/fles Bestelling

2016

6,68 €

2015

9,00 €

2016

10,24 €

2015

10,97 €

Catalunya – Spanje
11 Stobi Classic Wines Vranec

We ruiken zwart fruit, peper en getoaste toetsen, een vleugje mokka, aangename aciditeit, gepaard met zachte tannines.
Bij rood vlees, en kruidige vegetarische gerechten.

Aconcagua – Chili
13 Haven Shiraz

Blend van Garnacha, Tempranillo en Merlot, aroma's van rode kersen, we smaken wat balsamico met een kruidige toets.
Ideaal bij Pasta's, kazen en rood vlees.

Tikves – Macedonië
12 In Situ Reserva Carmenere

Proefnotities

Een mix van rijp rood fruit, kruidige toetsen. Vol, soepel en elegant.
Passend bij harde kazen en wildgerechten.
Aroma's van zwart pruimen, bessen, chocolade, een vleugje cassis met zachte tannines en een verfissende aciditeit.

Paarl – Zuid-Afrika
14 Taymente Malbec

Lekker bij gemarineerd rood vlees.
2015

14,00 €

2014

18,49 €

Mendoza – Argentinië
15 Hess Select Treo Blend
California - USA

De Typische Argentijnse Malbec, aroma's van zwarte bessen en kersen, zachte tannines met een lange finish.
Ideaal bij gegrild vlees.
Donker fruit, wat toetsen van tabak met mooi versmolten houtlagering, zijdezachte tannines en lange afdronk.
Wijn om puur van te genieten in goed gezelschap.

Veel proefplezier!
Bij elke bestelling gaat 25% van de totale verkoop naar de school en de ouderraad.
U kan uw bestelling noteren op dit blad en afgeven aan de wijnstand.
De wijnen worden in de loop van volgende week op school geleverd.
Gelieve even uw contactgegevens in te vullen.
Naam:
Adres:
Tel:
E-mail:

Namens de ouderraad en de kinderen van onze school. Hartelijk dank!

kruis dit vakje aan indien wij uw gegevens aan ons klantenbestand mogen toevoegen.

