Beste mensen,
Helaas ook dit najaar keer geen ‘live’ proeverij in ’t Keerhoes.
Toch willen we samen met u de feestdagen tegemoet kunnen gaan met een lach!
Daarom hebben we weer een selectie gemaakt van heerlijke wijnen, voor elk wat wils. Leuk
om cadeau te geven of om gewoon lekker zelf te houden.
Als u dit formulier vóór 11 december inlevert, heeft u de wijnen voor de feestdagen in huis.
Dan kunt u proosten op het nieuwe jaar!
Goed om te weten:
✓ U kunt altijd vragen naar een wijn die u in het verleden al eens heeft gehad, ook al
staat deze niet op de lijst. We doen dan onze best deze ook nu weer te leveren.
✓ Onze wijnen zijn het hele jaar door te bestellen, dus als u nog eens een feestje geeft….

Complete Box gevuld met 6 flessen

€ 57,50

1 fles Bellussi Cuvée Prestige Brut
Zodra de welbekende champagnekurk met een zucht de fles verlaat,
kan het grote genieten beginnen. Hij geurt prachtig naar kers en
framboos. De smaak is erg verfijnd, de zachte belletjes prikkelen op
de tong. Ideaal als aperitiefwijn.
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 GSM
Een elegante rode wijn met een soepele structuur.
Door zijn aromatische karakter echt een wijn om bij te eten.
Lekker bij gegrild vlees met sauzen, wildgerechten en kazen.
1 fles Martins Port Tawny
Een rijpe port met duidelijke tonen van houtrijping. Heerlijk als aperitief
na een goed diner, met kaas of zomaar voor de gezelligheid.

Jubileum-tas gevuld met 3 flessen

€ 25,00

Tarani Malbec
Een zeer geliefde rode wijn van de klassieke Bordeaux-druif Malbec.
In twee woorden te omschrijven: zwoel en zacht. Met een donkere
paarsrode kleur. Lekker bij rundvlees en pasta’s.
Tarani Sauvignon
Zeer toegankelijke Sauvignon Blanc uit Frankrijk
van het type ‘huiswijn’. Aangenaam zacht
mondgevoel. Door zijn gemakkelijke karakter
geliefd bij een breed publiek.
Tarani Rosé
Sprankelende rosé uit Frankrijk. Aardbeitjes,
frambozen, rode besjes: het zijn allemaal kleine
rode vruchten die de zintuigen prikkelen. Met een
heldere roze kleur. In de mond lekker levendig en sappig.
U mag zelf de inhoud van de tas bepalen, dit kan van iedere soort 1 zijn maar bijvoorbeeld ook 3 rood of
3 wit. U mag de wijn ook zonder tas bestellen (€ 6,25 per fles), geeft dit dan wel duidelijk aan op het
bestelformulier.

Luxe Vino pakket in geschenkverpakking

€ 50,00

3 schitterende Italiaanse wijnen: Rood, Wit en Rosé
Masca del Tacco Susumaniello Puglia is elegant en krachtig met rijpe tannine, smaken van bosbessen en
rijp rood fruit en met een lange afdronk. Drink deze rode wijn op een temperatuur van 16-18°C
Masca del Tacco Susumaniello is gemaakt van 100% Susumaniello druiven. De druiven zijn met de hand
geoogst. Lekker bij gegrild rood vlees, bij lamsvlees, bij stoofschotels, bij wild en bij rijpe kazen.
Vol en zeer krachtig is deze witte Masca del Tacco L’Uetta Fiano.
De smaak is mild droog met een dikke structuur en veel intense smaken van geel en wit fruit met achter op
de tong een klein beetje mineralen en witte bloemen.
Masca del Tacco L’uetta Fiano kun je goed combineren met antipasti, kip, pasta en vis.
Masca del Tacco Ro’Si Pinot Nero Rosato is volledig gemaakt van Pinot Nero druiven en die geven een
warme geur en rijke smaken. Ro'Si heeft een lichtroze kleur, helder en consistent. In de geur een breed
scala aan indrukken van rood fruit, rode bloemen, verse jam en iets van grapefruit. De smaak is zeer
verrassend. Geniet ervan!

Voor de liefhebber van zoet 2 flessen wit in cadeauverpakking € 20,00
La Pélissière Blanc Moelleux. Een zoete, witte wijn voor alledag van het
klassieke witte Bordeaux druivenras Sémillon. De fruitige wijn heeft een
mooie lichtgele kleur met aroma's van exotisch fruit en bloemen en
smaakt sappig en tegelijk zoet van onder andere peren en gedroogd fruit.
Lekker als zoete aperitiefwijn en bij desserts.
Sankt Marlenen Riesling. Een frisse witte wijn met een zoetje. Deze wijn kunt
u drinken als aperitief, maar past ook perfect bij Aziatische gerechten of ter
afsluiting bij een fruitig dessert. Eigenlijk is het een vriendelijke wijn voor alledag.
Naam: ……………………………………………………………………………………………………..……………..
Adres en woonplaats: …………………………………………………………………………………………….
Tel.nr. en mailadres: ………………………………………………………………………………………………
Pakket
Complete Box
Jubileum-tas
Luxe Vino pakket
Het zoete pakket

prijs
€ 57,50
€ 25,00
€ 50,00
€ 20,00

De gekochte wijnen
worden bij u thuis bezorgd!

aantal
totaal
……….
€……….
……….
€………. Rood……… Wit……… Rosé………
……….
€……….
……….
€……….
Eindtotaal
€……….
Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij J. Stassen, Limburgerstraat 62 in Cadier en Keer
Bestellingen kunt u ook mailen naar wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl
IBAN NL02 RABO 0109 9002 43 t.n.v. Fanfare St. Blasius
Voor vragen kunt u contact opnemen met Lieseth Vandenboorn: 06-24758792
Hartelijk dank voor uw bestelling!

