Wijnproeverij Proef de zomer
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Formulier kan ingeleverd worden bij:
of gemaild worden naar:

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

Omschrijving
Frankrijk
1
Wit
Alcoholvrij

Frankrijk
2
Rood
Alcoholvrij

Spanje
3

Spanje
4

Prijs

Vintense Chardonnay
€ 5,99
Deze alcoholvrije wijn is gemaakt van 100% Chardonnay druif.
Je ruikt rijpe aroma's van exotisch fruit en citrusvruchten.
De wijn heeft een lange afdronk waarin je
hinten van citrus proeft.
Vintense Merlot
Deze alcolholvrije Merlot is een fruitige, zachte en
toegankelijke wijn. Zijn delicate aroma's van zwarte
bessen en bosbessen gaan zeer goed samen met
diverse roodvlees gerechten en kaassoorten.

€

5,99

Wit
Mousserend

Portium Cava Brut
€ 10,95
Deze cava heeft een goudgele kleur met zachte belletjes.
In de geur geeft hij mooie indrukken van vers gebakken brood,
frisse tonen van citrusfruit en amandelen.
In de smaak proef je verfijnde fruitnuances, aroma van
grapefruit en groene appel. Wat een top cava!

Rosé
Mousserend

Portium Rosé Cava
€ 10,95
Deze bubbel heeft alles wat je in een cava zoekt:
verfrissend, feestelijk, delicaat maar vooral enorm lekker.
Je proeft zachte rode besjes, verse frambozen en
zomerse aardbeien.

Frankrijk
5
Wit
Droog

Frankrijk
6
Rosé
Droog

Tarani Sauvignon Blanc
€ 6,99
Deze wijn is mooi, helder strogeel van kleur en heeft
een neus met aroma's van verse vruchten en citrus. De
wijn heeft een aangename frisse smaak en een lange afdronk.
Hij is heerlijk bij vis, witvlees en salades of als terraswijn.
Tarani Gamay Rosé
€ 6,99
Deze rosé heeft een heldere, lichtroze kleur. In de neus komen
besjes en frambozen naar voren. In de smaak proef je
rood fruit en een levendige zuurgraad. Deze rosé smaakt bij
BBQ, salades en is heerlijk bij zalm.

Aantal Totaal

Frankrijk
7
Rood

Frankrijk
8
Wit
Droog

Frankrijk
9
Rosé
Droog

Frankrijk
10
Wit
Droog

Frankrijk
11
Wit
Droog

Frankrijk
12
Wit
Zoet

Frankrijk
13
Rosé
Droog

Frankrijk
14
Rood

Tarani Malbec
€ 6,99
De Malbec heeft in de geur rijpe pruimen, rood fruit,
zoete kruiden en kersenjam. Hij heeft een lichtzoete aanzet,
fijne zuren en veel sappig, donker fruit. Serveer deze wijn
op 18 graden. Lekker bij kaas en stoofgerechten.
Les Bertholets Reserve Viognier
Deze Viognier is goudgeel van kleur en geurt naar een
veld vol met witte zomerbloemen. In de smaak proef
je tropisch fruit. Het is een wijn om mee te lunchen of
gezellig te borrelen. Ook heerlijk bij asperges.

€

8,49

Les Bertholets Reserve Grenache Rosé
€ 8,49
Een rosé met souplesse en pit. Je proeft klein rood fruit zoals
aardbeien, kersen en frambozen en een klein hintje van
kruidigheid. Het fruit is goed in balans met de zuren.
Heerlijk bij vis, kip, varkensvlees en salades.
Pierre Jean Colombard Chardonnay
€ 6,49
Mix van twee wereldberoemde druivenrassen. De wijn heeft
een goudgele kleur. In de geur aroma's van citrusvruchten,
peer en een hint van honing. Dat vertaalt zich naar een wijn
die mooi in balans is met zuren en mildheid.
Pierre Jean Sauvignon Blanc
€ 6,99
Een heerlijke zomerse wijn! De kleur is bleekgeel met een lichtgroene schittering. In de geur aroma's van citrus en wit fruit. In
de mond proef je heerlijke nuances van peer en appel en een
hint van citrus. Een zonnetje in huis!
Pierre Jean Moelleux
€ 6,49
Deze wijn heeft een prachtige strogele kleur met volle
aroma's van rijp geel fruit als perzik en abrikoos. In de smaak
proef je het aangename zoetje met een frisse ondertoon. De
afdronk is heerlijk mild en aangenaam.
Pierre Jean Rosé Grenache
€
Prachtige zalmroze rosé met in de geur jong rood fruit
zoals frambozen, aardbeien en roze bessen. In de smaak
als extra nog een milde ondertoon van kersen.

6,49

Pierre Jean Cabernet Sauvignon Merlot
€ 6,49
In het glas zien we een diepe rode kleur, in de geur diverse
aroma's zoals rijp rood fruit met een kruidige, volle ondertoon.
Dit alles zorgt voor een zijdezachte smaak met een aangename
kracht. De afdronk is rondborstig en zacht.

Italië
15

Italië
16

Italië
17

Italië
18

Wit
Droog

Sartori Pinot Grigio Grave Friuli
€ 7,99
Wat een feest: in de neus wit fruit, citrus en mineralen.
De smaak is harmonieus en evenwichtig. De zuurgraad
is perfect, de smaak fris. Een fantastische wijn voor deze prijs!

Wit
Droog

Sartori Soava Classico
Een witte wijn met een lichtgele kleur. Hij heeft een
droge maar ook fruitige smaak met een licht bittere
afdronk. Deze wijn komt het beste tot zijn recht als
aperitief of bij een vis- of pastagerecht.

Rosé
Droog

Sartori di Verona Blush pinot Grigio delle Venezie
€ 6,99
Finesse, zacht en fruitig. Aroma's van bloesem en pompelmoes.
De rosé heeft een unieke licht-koper kleur. Heerlijk fris en
verfrissend in de mond. Laat de zomer maar komen!

Rood

Sartori Bardolino Classico
Een evenwichtige wijn waaraan alles klopt. De geur en
smaak verraden een lichte houtlagering. Naast de
overdaad aan fruit ontdek je een verfijnd pepertje.
Een wijn die bij veel gerechten past.

Argentinië
19
Wit
Droog

Argentinië
20
Rosé
Droog

Argentinië
21
Rood

Argentinië
22
Rood

Argentinië
23
Rood

€

€

5,99

6,99

Phebus Chardonnay
€ 7,49
Een heerlijke Chardonnay met een lichtgele kleur en een
fruitige neus met aroma's van citrus, grapefruit en groene appels.
Een frisse wijn met een goede complexiteit en fijne zuren.
Geschikt voor ieder moment.
Phebus Malbec Rosé
€ 7,49
Een lichtroze en knisperende rosé met tropische aroma's van
citrusfruit, grapefruit en meloen. De smaak is goed in balans.
Past perfect bij zomerse salades, pizza, pasta en pittige gerechten.
Phebus Malbec
€
Deze robijnrode wijn heeft een mooie paarse weerschijn.
In de neus donker fruit met een hint van zoethout.
De smaak is vol en explosief.

7,49

Phebus Cabernet Sauvignon
€
Mooie wijn met verfijnde aroma's van zwarte bessen
en een vleugje mint. De goede structuur, fijne zuren en
ronde tannines zorgen voor een plezierig mondgevoel.
Lekker bij gegrild vlees, eend en rijpe kazen.

7,49

Phebus Syrah
€ 7,49
Een intense rode wijn met aroma's van donker fruit
en een verfijnde kruidigheid. Een typische Syrah met een
zachte maat volle smaak met frisse zuren. Lekker bij lamsvlees,
stevige pastaschotels en wild.

Italië
24

Italië
25

Italië
26

Wit
Droog

Chardonnay Sicillia DOC Feudo Arancio
€ 7,99
Een harmonieuze, evenwichtige wijn met in de neus tonen
van tropisch fruit zoals ananas, perzik, abrikoos en vanille.
Een heerlijke wijn voor de borrel of bij een stuk gegrilde vis.

Wit
Droog

Feudo Arancio Grillo
€ 7,99
In de geur heeft deze wijn nuances van tropisch fruit,
mango en papaja, die zich mengen met een vleugje jasmijn
en witte bloemen. In de smaak citrusfruit met wat kruiden en
grapefruit. Een frisse en stijlvolle wijn.

Rood

Feudo Arancio Passiari
€
Een echte smaaksensatie! Een donkerpaarse wijn met
in de geur kersen, bramen, pruimen en rode bessen maar
ook cacao en specerijen. Rijpe tannines geven zachtheid.
Een perfect uitgebalanceerde wijn.

Frankrijk
27
Wit
Droog

Frankrijk
28
Rood

9,95

Delbeaux Premium Viognier
€ 9,95
De kleur van deze Viognier is prachtig strogeel. In de
geur geel en wit fruit met een hint van vanille. In de
smaak peer, abrikoos, meloen en mango. Niet gek dat bekende
restaurants waaronder een toprestaurant in Maastricht heel
graag met deze fantastische wijn werken.
Delbeaux Premium Merlot
€
In de geur kersen, bessen en pruimen, aangevuld met
kruiden en vanille. In de smaak rood en zwart fruit met
kersenjam en toffee. De afdronk is zacht, warm en lang.
Heerlijk bij zachte kazen.

9,95

Cadeauverpakking
1 fles
2 flessen
3 flessen

€
€
€

1,50
2,25
3,25

Jubileumtas Fanfare

€

5,00

Totaalbedrag

€

U kunt het totaalbedrag per bank voldoen:
NL02 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 hem graag bij u thuis!

