WIJNDEGUSTATIE 15 OKTOBER 2021

Veel proefplezier!

WITTE WIJN

BUBBELS

Bij elke bestelling gaat 25% van het bedrag naar de school en de ouderraad.
Je kan je bestelling hier noteren en afgeven aan de wijnstand tijdens de degustatie op 15/10 of op school vóór 22/10.
Je kan je bestelling op school afhalen op vrijdag 29/10 tussen 15u30 en 17u30. Betalen via overschrijving, zie onderaan.
Gelieve je contactgegevens onderaan dit formulier in te vullen.
Nr Omschrijving

Streek / Land

Jaar

Prijs/fles

aantal flessen

totaalprijs

Extra info

1 Cava Quomo

Penedes - Spanje

8,98 €

€

2 Chakana Nuna Organic Brut (BIO)

Mendoza – Argentinië

11,95 €

€

Mooie frisse zuren, mix van citrus en exotisch fruit, met florale toetsen van jasmijn
Perfecte begeleider bij gietenkaas, asperges en schaaldieren.

Typische, droge en strakke cava uit het noorden van Spanje.
Leuk bij tapa's!
Frisse, fruitige bubbels uit Argentinië op basis van Chardonnay en Pinot Noir.
Niet te missen als aperitief

3 Amalaya Territorio Torrontes

Salta – Argentinië

2021

8,49 €

€

4 Polkura Aylin Sauvignon Blanc

Leyda – Chili

2020

10,77 €

€

Sappige en grassige Sauvignon met aroma's van asperges, citrus en ananas
Ideaal bij zeevruchten en verfijnde visgerechten

5 Tikves Special Selection Belo

Tikves – Macedonië

2020

10,65 €

€

Aromatische witte wijn met geuren van groene appel, perzik met florale toetsen

6 In Situ Reserva Chardonnay

Aconcagua – Chili

2020

10,24 €

€

7 Edetaria Vinya D'Irto (BIO)

Terra Alta – Spanje

2020

12,49 €

€

8 Hess Select Chardonnay

Monterey – Californië

2018

15,97 €

€

Elegante verweven aroma's van citrus en tropisch fruit, met een vleugje rijpe appel en vanille
Bij pittige salades, gegrilde tonijn en kip

9 VSE Classic Rosé

Aconcagua – Chili

2019

6,39 €

€

10 Amalaya Rosado

Salta – Argentinië

2021

8,98 €

€

Verfrissende en fruitige rosé met aroma's van rood fruit, frambozen en aardbeien.
Bij salades, zalm en scampi's.
Fruitige, heldere rosé van de typisch Argentijnse Malbec druif met een lange afdronk.
Bij salades, tonijn en pikante Aziatische gerechten.

11 Tikves Kratosija

Tikves – Macedonië

2018

5,98 €

€

12 Glen Carlou Petite Classique

Paarl – Zuid-Afrika

2020

9,97 €

€

13 Rio Alto Reserva Carmenere

Aconcagua – Chili

2018

9,97 €

€

14 Chakana Sobrenatural Bonarda (BIO)

Mendoza – Argentinië

2020

8,98 €

€

15 Taymente Malbec

Mendoza – Argentinië

2017

14,00 €

€

16 Hess Select Zinfandel

Mendocino – Californië

2017

18,49 €

€

heerlijk bij salades en lichte (veggie) gerechten
Complexe neus met aroma's van tropisch fruit en vanille met verfijnde houttoetsen.
Ideaal bij diverse visgerechten, pastas met witte sauzen en gevogelte.
Complexe neus met aroma's van tropisch fruit en vanille.

ROSE WIJN

Ideaal bij diverse visgerechten, pastas met witte sauzen en gevogelte.

Jeugdige mix van bramen, bessen en kersen. Sappig en fruitig
Bij eenvoudige pasta gerechten op basis van tomatensaus
De neus verleidt met levendige bessen en aroma's van pruimen

RODE WIJN

Bij gegrild vlees en kruidige vegetarische gerechten
Een mix van rijp rood fruit, kruidige toetsen. Vol, soepel en elegant.
Passend bij harde kazen en wildgerechten.
Rijk aan geuren van kersen met kruidige toetsen
Bij zachte kazen, zalm en gegrilde groenten
De Typische Argentijnse Malbec, aroma's van zwarte bessen en kersen, zachte tannines met een lange finish.
Ideaal bij gegrild vlees.
Speelse tonen van frambozen, granaatappel en bessen. Tonen van nootmuskaat, kaneel en zwarte peper
Heerlijk bij gegrild vlees en kruidige groenten stoofpotjes
Hartelijk dank voor je bestelling!

Totaal te betalen:

€

Gelieve dit bedrag vóór 29/10 over te schrijven op het rekeningummer van de ouderraad BE62 0689 4298 8961
Met vermelding van 'wijn + je naam'.

Naam:

Adres:

Tel:

E-mail:

o Kruis dit vakje aan om je gegevens te laten opnemen in het klantenbestand van Vinoscoop

