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Wijnproeverij "Wijnen voor de Feestdagen"
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
e-mail adres:
tel.nummer:
Onderstaand totaal bedrag wordt betaald {aankruisen wat van toepassing is}
……………..Contant
……………..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

Spanje
2

Omschrijving

Prijs

Veuve Du Vernay vin mousseux Brut
€ 6.75
Deze prachtige mousserende wijn is fris droog.
De smaak is goed in balans, elegant en plezierig.
Gemaakt van de druifsoorten Colombard, Sauvignon Blanc
en Chardonnay.

Wit
2018
Mousserend

Freixenet Ice
€ 13.49
Freixenet Ice is een frisse Semi Seco Cava die gedronken mag
worden met ijs. Ideale mousserende wijn om tijdens de
Feestdagen van te genieten. Heerlijk in een groot wijnglas
met ijs en een takje mint.

wit

2017

Di San marzano Gran Trio Bianco
De beste druifsoorten zijn gebruikt voor deze witte
wijn: Chardonnay, Fiano en Malvasia. De wijn geurt
naar wit fruit zoals perzik en peer. De smaak is
vol, romig en zeer zacht. Alles is perfect in verhouding,
deze wijn is een echte allemans vriend.

€ 8.49

Frankrijk
4
wit

2017

Bertholets Vermentino Reserve
Vrolijk geurende Vermentino. Deze wijn doet
denken aan bakken met sappig wit fruit en
lindebloesem. In de mond is de wijn iets vettig. Door
de citruszuren onstaat er een perfecte balans.

€ 6.99

Italie
3
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5

wit

2017

Bertholets Viognier Reserve
Een goudeerlijke Zuid-Franse Viognier.
Een weelderige wijn, typisch Viognier. Rijk van smaak
zwoel van structuur, met tropische fruitsmaken en
een zuivere, frisse afdronk.

€ 6.99

6

wit

2017

Bertholets Chardonnay Reserve
Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke
botertje'. Een wat dikkere wijn met een goudgele
kleur. Mooi geintegreerd hout, subtiel vettig en
smaken van rijp geel en tropisch fruit en frisse zuren

€ 6.99

Oostenrijk
7
wit

2017

FS Gruner Veltliner Gr. Reserve
Een Gruner Veltliner die echt anders is! In de
geur mango, hooi en witte peper. In de lange afdronk
een klein belletje sinaasappel en citrus maar ook
yoghurt en kruisbessen.

€ 7.99

8

wit

2017

FS Loss II
Gruner Veltliner van Loss-bodem zoals we in
Limburg kennen. Loss II is van de tweede pluk
geoogste druiven. Geurig aroma van geel fruit.
Pittig in de mond en een aangename afdronk.

€ 11.99

Frankrijk
9
wit

2017

Metairie Les Chenes Sauvignon Chardonnay
De Metairie Les Chenes Sauvignon Chardonnay
heeft in de neus bloemige tonen en aroma,s van
citus en tropisch fruit. De wijn heeft een delicate
aanzet, gevolgd door een rijke , volle afdronk.

Oostenrijk
10
Rood

2016

FS Blauer Zweigelt
Deze Zweigelt is fruitig en droog.
Hij valt op door kers en rode bes in de smaak,
en in de afdronk zachte tannines. Hij is
toegankeljk in de mond en fluweelachtig.

€ 7.99

11

Rood

2016

FS Dark Red Loss
Een fruitige compositie van Cabernet Sauvignon,
Zweigelt en Blauburgunder ( Pinot Noir). Na 24
maanden rijpen in kleine eiken vaten presenteert
deze Cuvee zich met finesse en zachtheid.

€ 11.99

Frankrijk
12
Rood

2017

Bertholets Merlot Reserve
Overduidelijke Merlot door het zo kenmerkende
zachte, zwoele fruit. Zowel in de geur als in de
smaak een overvloed aan rijpe kersen, rode bessen
en pruimen. Lekker om iets gekoeld te drinken.

€ 6.99
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13

Rood

2017

Bertholets Marselan Reserve
Een originele wijn gemaakt van de niet alledaagse
Marselan druif. De kleur is dieprood met wat paarse
tinten. In de geur rode bosvruchten en zoete kruiden.
in de smaak bosbessen, bramen en viooltjes.

€ 6.99

14

rood

2017

Bertholets Gr. Reserve G SM
Het beroemde Zuid-Franse trio GSM : Grenache,
Syrah en Mourvedre. Samengesmolten levert het
een zeer aromatiche rode wijn op. Rijk, elegant
en soepel.

€ 6.99

Spanje
15

rood

2015

Mas Les Pusses, Priorat DO Crianza
€ 11.99
Deze heerlijke Priorat wijn is gemaakt van Merlot
en Syrah en rijpt 12 maanden op Hongaars eiken
hout. Dit geeft de wijn body en structuur, veel zwart
fruit en vanille in de geur. Hij is zacht, rijp, vol en stevig.

Frankrijk
16
rood

2016

Metairie Les Chenes Cabernet Merlot
€ 8.99
Deze wijn heeft een diep robijnrode kleur. De
geur heeft een aroma van bosgrond, klein bosfruit
en een vleugje chocolade. De aanzet is krachtig en rond,
gevolgd door een lange intense afdronk.

Portugal
17

rood

Burmester Jockey Club Porto
Deze Port is een heerlijke Tawny Reserve port. Hij
heeft veel finesse, subtiele complexiteit en een lange
afdronk. Deze Port is minimaal 7 jaar oud en rijpt
op eiken vaten. Hij smaakt zacht en tegelijk complex.

€ 17.99

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!
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