Wijnproeverij Proef de Zomer

Wijnproeverij " Proef de Zomer 2019"
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats
e-mail adres:
tel.nummer:
………………........ Per bank NL 02 Rabo 0109 9002 43 tnv Fanfare St. Blasius Cadier en Keer
Formulier kan ook ingeleverd worden bij:
Jose Stassen Limburgerstraat 62 Cadier en Keer
of mail naar:
Wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl
Nummer Kleur Jaar
Frankrijk
1
Wit
Mousserend

Omschrijving

Prijs

Veuve Du Vernay ICE White
€ 8,99
Deze Veuve du Vernay komt goed tot zijn recht in een
groot glas met veel ijsklontjes en een stukje aardbei of
framboos. Door toevoegen van een blaadje munt wordt
hij iets frisser.

Italie
2

Wit

2017

Masseria Pietrosa Bianco Salento
Een wijn uit Salento gemaakt van de druiven Malvasia
en Sauvignon Blanc. Een fruitige wijn met mooie zachte
frisse tonen. In de geur komen aroma,s van rijpe peren,
passievruchten en mandarijnen naar boven.

Italie
3

wit

2016

Cascina Ghercina Piemonte Chardonnay
€ 7,99
Wat een fantastische wijn! De druiven worden zacht
geperst en ondergaan daarna een fermentatie. Hierna
volgt een rijping van 6 maanden. Dit zorgt voor een volle
romige smaak en geur. Stevige, maar elegante wijn. Aroma,s
van peren, abrikozen en banaan met lichte kruidige hint.

Spanje
4

wit

2017

Realce Tierra de Castilla
€ 6,75
Biologische wijn. Hij is geurig en toegankelijk met de juiste
frisheid. Dit maakt hem geschikt als aperitief, terraswijn
en als begeleider bij salades, vis, mosselen, pasta`s met
zeevruchten en gerechten uit de Oosterse keuken.

Fanfare st Blasius

€ 6,75

Aantal Totaal
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Zuid-Afrika
5
wit

2018

Busy Bee White Blend
€ 8,99
Een White Blend van de druiven Chenin Blanc en Rousanne.
In de geur heeft deze wijn indrukken van appel, limoen en peer.
De smaak is fris en rond, verfijnde citrus en wit fruit. Deze wijn is
een toewijding aan de bijen, die noodzakelijk zijn voor een goede oogst.

Frankrijk
6
wit

2018

Blanville Viognier Pays D`Oc Viognier
€ 7,99
Eeen prachtige wijn met in de smaak rijp fruit, kruisbes,
en appeltaart! De wijn is mild droog en heeft een mooie
dikke structuur. Chateau Haut Blanville is een ecologische
wijnproducent, zo maken ze geen gebruik van pesticiden.

Frankrijk
7
Rose

2018

Blanville Rose
Eeen rijpe, verfrissende en zachte rose met een
eigenwijs karakter.
De smaak is zacht met veel rood fruit,
achter op de tong een beetje citrus en granaatappel.

Spanje
8

Rose

2018

Care Solidarity Rose
€ 6,99
Een prachtige rose van Cabernet Sauvignon en Tempranillo.
In de geur en in de smaak aardbei, frambozen en kersen, maar
ook een vleugje limoen. Laat de zomer maar komen, met
deze rose in je glas is het altijd goed weer.

Frankrijk
9
Rose

2018

Metairie Les Chenes Rose
€ 8,99
Wat een geweldige rose, gemaakt in het Zuiden van
Frankrijk. De druiven groeien in warme omstandigheden
en worden vroeg in de ochtend met de hand geplukt.
In de smaak is hij heel elegant en fris.

Frankrijk
10
Rose

2016

Estandon Provence Rose
€ 9,25
Deze rose is een smaakvolle en lichte rose uit de
Provence. Het druivenras Grenache zorgt voor de ronde
smaak met voldoende zuren, rood fruit en licht ziltig.
Heerlijk als aperitief, bij pasta of lamsvlees.

Italie
11

Rood

2017

Masseria Pietrosa Negroamaro
Een pareltje uit Zuid italie. Een verfijnde en zachte
wijn. In de geur heeft hij aroma,s van rood en zwart
fruit, specerijen en tijm. In de smaak is hij vol en
licht romig en in de afdronk zwoel en sappig.

Frankrijk
12
Rood

2017

Blanville Merlot Pays D`Oc.
€ 7,99
Deze rode wijn van de Merlot-druif is zeer fruitig
in de neus. De aanzet is soepel met een goede tanninestructuur. In de afdronk komen tonen van zoethout en
specerijen naar voren.
Fanfare st Blasius

€ 7,99

€ 6,75
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Spanje
13

Rood

2017

Care Trio red Blend
Wat een heerlijke verfijnde wijn, zachte en fruitig.
Door de blend van Cabernet, Garnacha en Syrah is deze
care goed in balans tussen vol en zacht. In de smaak
een mooie toets van rood fruit en lichte kruiden.

Zuid - Afrika
14
rood

2017

Busy Bee Red Blend
€ 8,99
Deze blend is een SMV oftewel een Syrah, Mourvedre en
Viognier. Ja u leest het goed, een rode wijn gemaakt met
een witte druif. Deze Viognier geeft een unieke smaak aan
deze rode wijn. De smaak is zacht en verfijnd.

Spanje
15

rood

2017

Realce Manchuela DOP
€ 6,75
Volbloed biologische Spanjaard met karakter. Zeer
aangenaam mondcontact door de fluwele structuur.
De wijn komt goed tot zijn recht door uitgebreide
beluchting. Echte eetwijn bij rood vlees of stoofgerechten.

rood
zoet

2016

Cascina Ghercina Piemonte Doc Brachetto
Deze helderrode , frisse en fruitige wijn heeft
een intens aroma van rozen.
Aangename , delicate smaak van rode bessen en
framboos.

Italie
16

€ 6,75

€ 9,95

Italie

17

Wit
zoet

Duitsland
17
Wit
zoet

Cascina Ghercina Moscato D`asti DOCG
Deze topper heeft een intens aroma van de Moscato
druif. Er zit een vluchtige hint van honing in.
Een zoete en heerlijk frisse wijn in een prachtige en
uitnodigende fles.

€ 9,95

Johannes Egberts Spatlese Pfalz

€ 5,75

Zoete wijn met aroma's van perzik en peer. Frisse smaak,
lekker bij lichte gerechten of een kaasplankje

Cadeauverpakking
1 fles
2 flessen
3 flessen

€ 1,50
€ 1,75
€ 2,50

Prijs

Totaal bedrag

€

Hartelijk dank voor uw bestelling, weet u dat u de wijnen het hele jaar door
kunt blijven bestellen !!! Wij brengen hem graag bij u thuis!

Fanfare st Blasius

Aantal Totaal

