Wijnproeverij Wijnen voor de Feestdagen 2019

Wijnproeverij "Wijnen voor de Feestdagen"
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Formulier kan ook ingeleverd worden bij:
of gemaild worden naar:

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

Nummer Kleur
Omschrijving
Prijs
Aantal Totaal
Frankrijk
1
Wit
Veuve Du Vernay ICE White
€ 8,99
Mousserend Deze Veuve Du Vernay komt goed tot zijn recht in een
groot glas met veel ijsklontjes en een stukje aardbei of
framboos. De smaak is lichtzoet met nuances van
perzik, nectarine en meloen.
Frankrijk
2
Rosé
Veuve Du Vernay ICE Rose
€ 8,99
Mousserend Deze Veuve is verfrissend ondanks een licht zoetje.
In de geur bespeuren we tonen van framboos, aardbei en
grapefruit. De afdronk is eindeloos lang en zeer
aangenaam.
Italië
3
Rood
Cascina Ghercina Piëmonte DOC Brachetto
€ 9,95
Mousserend Deze helderrode, frisse en fruitige wijn heeft een
intens aroma van rozen. Aangename, delicate
smaak van rode bessen en framboos.
Heerlijk als aperitief en bij ijs, aardbeien of
zoetigheden.
Duitsland
4
Wit
Loyal Blue Bereich Bingen
€ 6,95
Zoet
Loyal Blue is een lichtzoete wijn met aroma's en
smaken van rijpe druiven en honing met zachte, frisse
zuren. Lekker als aperitief, bij Aziatisch eten, zachte
kazen of bij een dessert.
Italië
5
Wit
Umani Ronchi Villa Bianchi
€ 8,49
Een heerlijke witte wijn uit de Marken, een prachtige
regio in Italië. Deze wijn is gemaakt van de Verdicchio druif
en die is direct te herleiden in de geur: aroma's van wit
fruit maar ook een beetje munt en kruisbes. In de smaak is
hij zacht en fris en vooral rijk.
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Italië
6

Wit

Frankrijk
7
Wit

Frankrijk
8
Wit

Frankrijk
9
Wit

Frankrijk
10
Wit

Spanje
11

Wit

Argentinië
12
Wit

Di San Marzano Gran Trio Bianco
€ 8,49
Het wijndomein San Marzano heeft nu ook een witte variant
van de Gran Trio. De Gran Trio is een blend van Chardonnay,
Fiano en Malvasia. Deze wijn heeft een stro-gele kleur en
een intens aroma van witte bloemen en vanille. In de mond fris.
Duffour Pere & Fils Blanc
€ 6,75
Een blend van Colombard, Gros Manseng en Ugni Blanc.
Dit is een ongecompliceerde wijn met tonen van tropisch
fruit en citrus. Een heerlijke wijn waar je graag een
tweede glas van drinkt. De wijn is breed inzetbaar.
Domaine de Cibadies Chardonnay
€ 8,99
Op het concours Chardonnay du Monde heeft deze wijn
een zilveren medaille verdiend, een enorme prestatie:
het aantal inzendingen was 1.100 wijnen uit 40 landen.
Hij is heerlijk romig van smaak met frisse zuren.
Bertholets Chardonnay Gr. Reserva
€ 7,25
Zuid-Franse Chardonnay met het karakteristieke botertje.
Je ziet aan de goudgele kleur dat dit een wat dikkere wijn is.
Met mooi geïntegreerd hout, subtiel vettig en smaken van
rijp geel en tropisch fruit. Je kunt hier best wat stevige gerechten
tegenover zetten.
Bertholet Viognier Reserve
€ 7,25
Een goudeerlijke Zuid-Franse Viognier. Helder goudgeel
van kleur. Een weelderige wijn, typisch Viognier. Rijk
van smaak, met tropische fruitsmaken en een zuivere en
frisse afdronk. Past goed bij asperges, witvis, kip, en
Aziatische gerechten.
Montecillo Blanco Rioja
€ 9,49
De 3 druifsoorten (Sauvignon Blanc, Tempranillo en Viura)
worden met de hand geoogst en vervolgens gerijpt op
houten vaten. Na rijping op de vaten rijpt deze witte Rioja
nog eens 3 maanden op de Lie. Hierdoor is de wijn zeer
vol en krachtig.
Phebus Reservado Chardonnay
€ 10,75
Deze Chardonnay heeft een mooie gele kleur met een groene
weerschijn. In de geur komen tonen van tropisch fruit naar
boven. Lange en elegante afdronk.
De wijn is heel zacht van structuur.
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Argentinië
13
Wit

Frankrijk
14
Rood

Frankrijk
15
Rood

Frankrijk
16
Rood

Frankrijk
17
Rood

Argentinië
18
Rood

Spanje
19

Rood

El Abasto Torrontes
€ 6,75
Deze lichtgele witte wijn heeft bakken met fruit. Hij
is delicaat in balans gebracht met frisse zuren. Echt een wijn om
iets Oosters bij op te dienen maar ook kaas of gerechten met
koriander, gember of komijn.
Duffour Pere & Fils Rouge
€ 6,75
Blend van Cabernet Sauvignon, Merlot en Tannat. De Tannat
geeft de wijn tannines en een wat kruidig karakter. Door
de blend wordt deze wijn vooral fruitig en licht kruidig.
Domaine de Cibadies Cabernet Sauvignon
€ 7,99
100 % Cabernet Sauvignon met in de geur kersen.
Deze wijn heeft een kruidige en ferme smaak met wat
tannine in de afdronk. Hij smaakt prima bij (gekruid) rood
vlees of pittige kaassoorten.
Domaine de Cibadies Merlot
€ 7,99
De kalkhoudende ondergrond van het domein geeft
deze Merlot een bijzonder fijne geur en smaak. De wijn
ruikt en smaakt naar rijpe bessen en kersen. De wijn zit
stevig in z'n alcohol en is soepel en romig.
Bertholet Gr. Reserve
€ 7,25
Aromatische en elegante wijn met een soepele structuur.
Een blend van de Grenache, Syrah en Mourvedre. Dit levert
een fantastische wijn op. Heerlijk bij geroosterd vlees,
wildgerechten en allerlei kazen.
Phebus Reservado Cabernet Sauvignon
€ 11,95
Deze robijnrode wijn heeft krachtige aroma's van zwarte
bessen met tonen van cassis en een vleugje mint.
De wijn heeft een mooie structuur, rijpe tannine en
een ronde afdronk.
Montecillo Crianza
€ 9,49
Een smakelijke, toegankelijke wijn. Rijp fruit, een vleugje
kruiden, subtiele tannines en een goede afdronk.
Op dronk maar kan zich tenminste tot 2021 nog verder
ontwikkelen.
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Spanje
20

Rood

Montecillo Reserva
€ 12,99
Gefermenteerd met een temperatuur van 26 graden. 2e
fermentatie vond plaats in ondergrondse tanks. Daarna
een vatlagering van minimaal 18 maanden in Amerikaanse
eikenhouten vaten, gevolgd door een flesrijping van minimaal 12 maanden.
Deze krachtpatser smaakt naar rijp fruit, kersen en geïntegreerde houttonen.

Italië
21

Rood

San Marzano Gran Trio Rosso Salento
Een zonovergoten wijn gemaakt van de druivenrassen
Primitivo, Malvasia Nera en Negroamaro. In de geur
tonen van rijpe kersen, pruimen, chocolade en
specerijen. Sappige, zachte en lange afdronk.

Portugal
22

Rood

Burmester Jockey Club Reserva
€ 17,99
Een heerlijke Tawny Reserve Port die zeer geschikt is
voor een avondje op de bank met een goed stuk kaas.
Deze port is mimimaal 7 jaar oud en rijpt op eiken vaten en dat
proef je.

Cadeauverpakking
1 fles
2 flessen
3 flessen

€ 8,49

€ 1,50
€ 2,25
€ 3,25

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

