Beste mensen
Tweemaal per jaar organiseert fanfare St. Blasius een sfeervolle wijnproeverij. Helaas kan
dit niet doorgaan door de omstandigheden waarvan u allen op de hoogte bent.
Toch willen we samen met u de feestdagen tegemoet kunnen gaan met een lach!
Laten we proosten op de mogelijkheden die er wel nog zijn….…want na regen komt altijd
weer zonneschijn………
Om hier een goede invulling aan te kunnen geven willen we u verrassen met een leuke wijnactie,
wij zijn eens “out of the box” gaan denken, oftewel, wij hebben mooie wijnen voor u geselecteerd
en deze in een Box gedaan.
Zo hebben we voor u:

De complete-Box gevuld met 6 flessen € 57,50
1 fles Veuve Du Vernay vin mousseux ICE White
Een mooie verfrissende bubbel, fruitig, fris en mousserend.
Ideaal als aperitief wijn
2 flessen San Marzano Gran Trio Blanc {wit}
Volle, romige, zachte wijn. Smaken van appel, peer, perzik en vanille.
Perfect uitgebalanceerd. Past goed bij zeevruchten, schaaldieren en
visgerechten met lichte sauzen.
2 flessen San Marzano Gran Trio Rosso {rood}
De smaak is rijk en sappig met indrukken van zwart fruit, kruiden, toffee
en vanille maar ook heel zacht. Deze wijn past goed bij rood vlees,
gegrilde vleesgerechten, pasta en rijpe kazen.
1 fles Burmester Ruby Porto
Diep robijnrood van kleur. De geur is krachtig met fruitige aroma’s .
In de mond ontvouwt zich een mooi fruitboeket. Lekker bij fruit, kaas,
desserts, chocolade of als aperitief.

De Vino-Box………………..gevuld met 6 flessen voor € 45,00
2 flessen Les Bertholets Réserve Viognier Blanc
Helder goudgeel en rijk van smaak met een zuivere en frisse
afdronk. Lekker bij vis, kip, salades en Aziatische gerechten.
2 flessen Les Bertholets Grande Réserve Chardonnay
Een heerlijke Franse witte wijn met het karakteristieke
“botertje”. Mooi geïntegreerd hout, smaken van rijp tropisch
fruit. Lekker bij vette vis, kip, gamba’s, avocado met tonijn.
2 flessen Les Bertholets Grande Réserve GSM
Een elegante rode wijn met een soepele structuur.
Door zijn aromatische karakter echt een wijn om bij te
eten. Serveertip: gegrild vlees met sauzen, wildgerechten
en kazen

De Zoete-Box………2 flessen in cadeauverpakking voor € 22,50
Mooi om cadeau te geven of om lekker zelf te houden !
1 fles Brachetto Ghercina. Helderrode frisse zoete fruitige wijn. Delicate
smaak van rode bessen en frambozen. Heerlijk als aperitief en bij ijs,
aardbeien of ander zoetigheden.
1 fles Cascina Ghercina Moscato
Een zoete lekkere frisse wijn. Hij combineert bij gebak, tiramisu en ijs.
Vrijwel elk dessert vormt een perfecte match met deze Moscato .

De Matsu-Box…………Jeugd, Volwassenheid & Wijsheid
Drie generaties op de etiketten en drie generaties wijnen in de fles: de jonge
Picaro, de volwassen Recio en de wijze Viejo.
Het verschil tussen deze wijnen, die alle drie zijn gemaakt van 100%
tempranillo, zit ‘m in de vatrijping {hoe ouder, hoe langer op eiken} én in de
leeftijd van de wijnstokken, hoe ouder, hoe beter de kwaliteit van de druiven.
Matsu betekent ‘wacht’ in het Japans en staat voor het begrip en het geduld
om smaken tot hun recht te laten komen.
EL PICARO BODEGAS MATSU {rood}
Mooie ‘robe’ en een intense kleur; expressie van de jeugdige leeftijd. Intens aroma
van donkerrood fruit als zwarte en blauwe bessen. Ook minerale tonen, die deze
frisse wijn complexiteit geven. In de mond volop fruitsensaties. Veel body en prettig
mond vullend door de rijpheid van de druiven waarvan deze wijn is gemaakt.
MATSU EL RECIO TORO {rood}
Vlezige wijn met veel finesse. Intense neus van chocola, zwart fruit en vanille.
Verpletterende smaak in de mond, rond en zijdeachtig. In de afdronk blijft het fruit
nazoemen samen met minerale tonen. Een wijn met veel body, die tegelijkertijd heel
makkelijk drinkbaar is.

3 flessen in
cadeauverpakking
€ 55,00

EL VIEJO 2017 BODEGAS MATSU {rood}
Diepe kersrode kleur met paarse tinten. Door de rijping op hout heeft deze wijn een
zeer intense neus van rijp zwart fruit, dat prachtig integreert met de toast-, rokerige
en kruidige tonen. Vlezig in de mond met zeer rijpe en ronde tannines die voor een
aangename zoetheid zorgen. Wat een koning uit het Toro gebied !

Naam:……………………………………………………………………………………………………………
Adres en woonplaats:……………………………………………………………………………………..
Tel.nr. en mailadres:…………………………………………………………………………………….
Pakket
De Complete-Box
De Vino-Box
De Zoete-Box
De Matsu-Box

prijs
€ 57,50
€ 45,00
€ 22,50
€ 55,00

aantal
……….
……….
……….
……….
Eindtotaal

totaal
€……….
€……….
€……….
€……….
€……….

De gekochte wijnen
worden bij u thuis bezorgd
op 1,5 meter afstand !!!

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij J. Stassen, Limburgerstraat 62 Cadier en Keer.
Bestellingen kunt u ook mailen naar: wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl Kijk ook eens op onze site
hier vindt u een hele lijst met heerlijke wijn in verschillende prijsklasse: www.fanfare-stblasius.nl
Rekeningnr. Fanfare: NL02 RABO 0109 9002 43
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lieseth Vandenboorn 06-24758792

