Wijnproeverij Toppers uit voorgaande jaren

Wijnproeverij Toppers uit voorgaande jaren
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Formulier kan ook ingeleverd worden bij:
of gemaild worden naar:
Nummer Kleur
Italië
1
Wit

Italië
2

Rood

Frankrijk
3
Wit

Frankrijk
4
Rood

Frankrijk
5
Rosé

Spanje
6

Rood

Jose Stassen, Limburgerstraat 62 Cadier en Keer
wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl

Omschrijving

Prijs

Feudo Arancio Grillo
€ 7,25
De Grillo: een druif van Sicilië die de perfecte naam draagt.
Deze, van Feudo Arancio, is heerlijk bij gegrilde gerechten:
kip, witvis of groente.
Feudo Arancio Sicilie DOC, Nero d' Avola
€ 7,25
De wijn is robijnrood van kleur. Intense geur van rode bes,
wilde aardbei en granaatappel. In de smaak veel rood
fruit, lichte vanille tonen en milde tannines.
Carmelle Sauvignon Blanc
€ 5,99
Spatzuivere Sauvignon Blanc met een uitbundig aroma
van citrus en ander exotisch fruit. In de volle smaak
komt het fruit terug in een mooie balans met frisse zuren.
Carmelle Malbec
€ 5,99
Carmelle is afkomstig uit het zuidwesten van Frankrijk.
Het is een moderne paarsrode wijn met de geur van rijpe
pruimen en kersen met wat kruiden. De smaak is lekker vol
en sappig met moie zachte tannines.
Carmelle Gamay Rose
€ 5,99
Prachtige rosé. Serveer hem licht gekoeld op 10-12 graden.
Mooi rond en zacht, iets vlezig in de mond met tonen van
rood fruit. Lekker bij salades, pizza, pasta, gegrilde groenten
en visgerechten.
Care Trio Red Blend
Heerlijke verfijnde wijn, zacht en fruitig !
Door de 3 druiven Cabernet Sauvignon, Garnacha en
Syrah is hij goed in balans.
Mooie toetsen van rood fruit en lichte kruiden.
Fanfare st Blasius

€ 6,99

Aantal Totaal
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Italië
7

Rood

Masseria Pietrosa Negroamaro
Een pareltje uit Zuid-Italië. 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.

€ 6,85

Italië
8

Rood

Poggio del Sole
Een top Negroamaro uit Italië. In de geur aroma's
van klein rood fruit, specerijen en tijm. De smaak is
ultiem, mooi in balans en erg zacht.

€ 7,25

Italië
9

Wit

Poggio del Sole
€ 7,25
Een verfijnde wijn met een zeer hoog niveau. Gemaakt
van de Malvasia Bianco en Sauvignon Blanc. In de geur een
boeket van groene appelen en passievrucht. De
smaak is perfect in balans.

Duitsland
11
Wit
Zoet

Johannes Egberts Spätlese
Zoete wijn met aroma' s van perzik en peer.
Frisse smaken.

€ 5,99

Aantal Totaal
Totaalbedrag
U kunt het totaalbedrag per bank voldoen:
NL 02 RABO 0109 9002 43 t.n.v. Fanfare St. Blasius Cadier en Keer

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

Fanfare st Blasius

