Houdt u van een feestelijk glaasje bubbels? Geniet u graag van een
lekker glas rode wijn bij het eten of een fris wit wijntje?
Of bent u gek op een rijpe porto?
Wij selecteerden voor u een gamma aan heerlijke wijnen!

Dit jaar gaat de opbrengst van de wijnverkoop naar de aankoop van
nieuwe projectoren

BEANDO PINOT GRIGIO ’18, IGT Puglia, Italië

CHATEAU CLEMENT TERMES ’19, AOP Gaillac, Frankrijk
(Duurzaamheidslabel: Haute Valeur Environnementale )

pinot gris
frisse neus met bloemige nuances en rijpe fruittoetsen, vrij stevige
smaak met fijne zuurheid, vlotte doordrinker

mauzac, muscadelle, loin de l’oeil

geroosterde vis, zeevruchten, mosselen, jonge geitenkazen

licht grassige tonen en diep rijp fruit, kristallijne smaak, nu nog wat
terughoudend, maar zal na enige bewaring mooi openbloeien

€ 7,95 per fles

aperitief, koude visschotels, mosselen, geitenkaas
€ 9,95 per fles

MACABEO CHARDONNAY ’19, Bodegas Borsao, DO Campo de Borja,
Spanje

DELAS VIOGNIER ’19, IGP Pays d’Oc, Frankrijk

macabeo, chardonnay

viognier

brede fruitneus met bloemige nuances ondersteund door fijn hout,
mooie frisheid

brede neus van abrikozen en gedroogd fruit, gulle en brede smaak
met voldoende frisheid. Indrukwekkend!

diverse visschotels, gerookte zalm, geitenkaas, Aziatische keuken,
kreeft, gevogelte, harde kazen

harde kazen, Aziatische keuken, fruitdesserts zonder toegevoegde
€ 10,55 per fles

€ 8,75 per fles

LES SALICES CHARDONNAY ‘19, IGP Pays d’Oc, Frankrijk

DOMAINE MÜLLER pinot gris ’18 - AOP Alsace, Frankrijk
(Duurzaamheidslabel: BIO)

chardonnay

pinot gris

licht exotische chardonnayneus met nuances van sinaasappel en
meloen, ragfijne frisheid in de mond

krachtige en geknoopte bloemige neus met steenachtige nuances, lichtzoete smaak

gevogelte, pastaslaatjes, koude visschotels, mosselen

aperitief, geurige gerijpte kazen, warme appeltaart,
Aziatische keuken, paté

€ 9,25 per fles
€ 10,95 per fles

VINHA DA URZE TINTO ’16, DOC Douro, Portugal

NERO DI TROJA ’19, Caseletti, IGT Puglia, Italië

touriga franca, tinta roriz, touriga nacional

nero di Troja

explosieve neus van zwart fruit en fijn verweven leisteentoetsen,
soepele smaak

zeer krachtig, zwart fruit, geroosterde eiktoetsen, soepele tannine
geroosterd rood vlees, lamsvlees, wild, harde kazen

charcuterie, gevogelte, barbecue
€ 9,25 per fles
€ 7,95 per fles

RIOJA ’18, Beronia, DOC Rioja, Spanje
IL PUMO ROSSO ’17, IGP Salento, Italië

tempranillo

aglianico, malvasia nera, sangiovese
zacht rood fruit, mooi geïntegreerde vanille en kruidigheid
sappig fruit in de neus, eerder strakke smaak
pasta met tomatensaus, gevogelte, geurige zachte kazen
€ 8,55 per fles

GARNACHA ‘19, Bodegas Borsao, DO Campo de Borja, Spanje

geroosterd rood vlees, lamsvlees, gevogelte, harde gerijpte kazen, als
genietwijn bij het haardvuur
€ 11,45 per fles

LA FAGOTIERE ’17 - AOP Châteauneuf-du-pape, Frankrijk
(Duurzaamheidslabel: BIO)

voornamelijk garnacha aangevuld met syrah en tempranillo
grenache, syrah, mourvèdre
sappig rood fruit, eerder ondersteund door zuurtjes dan door tannine,
doordrinker
gebraden kip, charcuterieschotels, gekruide gerechten, Aziatische keuken, pasta met tomatensaus, barbecue, gegrilde vette vis, bij voorkeur
iets gekoeld serveren (14°C)
€ 8,75 per fles

elegante neus van rozijntjes met kruidige en belegen nuances,
stevig in de mond met soepele tannines
stoofpotjes, wild, gerijpte harde kazen
€ 20,45 per fles

FANATIC - Cava brut, Spanje
40% macabeo, 40% xarel.lo, 20% parellada
bloemige neus, strakke zuurtjes met een mooie sappigheid
aperitief, sushi, recepties

Ontdekkingspakket
Wit: 1 Clément Termes ’19 + 1 Beando ’18
Rood: 1 Vinha da Urze ’16 + 1 Bodegas Borsao ‘19
laat je verrassen door deze vlot drinkbare wijnen die ook
de niet-wijndrinker aanspreken
€35,20 €33,95

€ 9,45 per fles

Feestpakket

FANATIC - Cava Brut Imperial Reserva, Spanje

Cava: 2 Fanatic
Wit: 2 Bodegas Borsao ‘19
Rood: 2 Il Pumo ‘17

40% xarel.lo, 30% macabeo, 20% parellada, 10% chardonnay

breed inzetbare klassewijnen voor speciale
aangelegenheden

gedistingeerde neus van briochebrood met vanilletoetsen, krachtig
in de mond

€53,50 €51,95

rijkelijk aperitief, kreeft, gevogelte
€ 10,65 per fles

Bon vivantpakket
Wit: 2 Les Salices ’19
Rood: 2 nero di Troja ‘19 + 2 rioja ‘18
voor wie enkel het beste goed genoeg is
€59,90 €57,95

SILVA REIS - Tawny Port, Portugal
touriga nacional, touriga francesa, tinta barroca, tinta roriz

Luxepakket

prachtige rozijntjesneus ondersteund door vleugjes munt, hout en
kruiden, beschaafd zoet met tintelende tanninestructuur

Cava: 2 Fanatic Imperial
Wit: 2 Delas viognier ‘19
Rood: 2 La Fagotière ‘17 Châteauneuf-du-pape

dessert, sterke kazen, gedroogd fruit

prestigieuze wijnen die zelfs de meeste verwende gasten zullen bevallen

€ 10,95 per fles

€83,30 €80,95

Bestellen vóór 6 december 2020,
met het bestelformulier dat uw kind op school heeft gekregen of online via
(http://www.wijnverkoop.online/)

KORTING
2% korting voor elke bestelling vanaf 6 identieke flessen
5% korting voor elke bestelling vanaf 12 identieke flessen

Betalen vóór 8 december 2020,
op rekeningnummer BE55 7343 4702 1044 met de vermelding:
“Wijn Sint-Pietersschool, naam, klas oudste kind”.

Afhalen op school op
zaterdag 12 december (10u - 12u30) of
woensdag 16 december (11u30 - 12u30).
Bij elke bestelling van 36 flessen, ontvangt u GRATIS
Een professionele kurkentrekker OF een set van 2 dropstops in houder

