VZW DE SCHAKEL

WIJNVERKOOP
2020

Ten voordele van jeugdlokalen De Schakel

Bestel online, en kom om uw bestelling
op een van onze afhaalmomenten
21 & 22 November
19 & 20 December

In samenwerking met 't Wijnveld - Schrijberg 101 - 9111 Belsele

WIJNVERKOOP 2020
Beste Ouders, Leden, Sympathisanten, Kennissen van De Schakel,
Jullie hebben er misschien al van gehoord, misschien nog niet, maar
dit jaar verkopen wij de lekkerste wijnen. Ideaal om een bewogen
2020 af te sluiten en een nieuw 2021 goed in te zetten. We bieden
voor elk wat wils aan met een uitgebreid aanbod aan wijnen.
Deze verkoop zal onze jaarlijkse kerstrozen verkoop vervangen
(wegens de huidige maatregelen). De opbrengst hiervan zal gebruikt
worden om onze nieuwbouw " 't scholeken " te bekostigen!

PRAKTISCH
Maak jullie bestelling door op deze link te klikken: bestelformulier
We voorzien 2 afhaalmomenten: op 20 & 21 november, en op 19 & 20
december, telkens tussen 13u en 16u.
Waar? Op de schakel natuurlijk.
Mogen wij vragen om zo weinig mogelijk cash te betalen, en liefst
via overschrijving op rekeningnummer BE61 7476 1721 0017
Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te
contacteren via wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com OF via onze
Facebook pagina natuurlijk!

Tsjing!
VZW De Schakel

Lees snel hieronder verder welke wijnen wij in ons aanbod hebben...

WIJNVERKOOP 2020
WITTE WIJNEN
Les Mignardises Blanc (VdP d'Oc Frankrijk) -- € 6.95
Witte wijn uit het zuiden van Frankrijk, gemaakt van de Colombard
en de Vermentino druif. Onze huiswijn, vooral voor zijn uitstekende
prijs/kwaliteit verhouding.
Wit fruit in de neus met citrus en wat hints van ananas. Kruidig in
de mond en fris in de afdronk.

Corsei Pinot Grigio (Veneto Italië) -- € 7.95
Droge aangename witte wijn uit Noord Italië. Wat rijp fruit in de
neus. In de mond expressei van citrus en geel steenfruit. Fantastisch
om 'zo' te drinken.

Garcia Revalo 'Tres Olmos' Verdejo (Rueda Spanje) -- € 9.50
Verdejo van de bovenste plank. Na 5 maanden gerijpt te hebben op
zijn bezinksel geeft hij een rijke, volle smaak met wat minerale
toetsen. Droog in de afdronk. Beleef Spanje bij je thuis bij een
lekkere zeevruchtenschotel!

Haut Côtes de Nuits Bourgogne Chardonnay (Bourgogne
Frankrijk) -- € 12.95
Klassieker van 100% Chardonnay uit de Bourgogne in Frankrijk.
Toast met lichte botertoetsen in de neus, een beetje gerookt in de
mond. De verfijnde houtlagering zorgt voor elegantie in de finale.
Combineer met een gerookte visschotel. TOP !

contacteer ons via: wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com
in samenwerking met 't Wijnveld - Schrijberg 101 - 9111 Belsele

CAVA
Chenine Cava Brut (Penedes Spanje) -- € 9.95
Een frisse feestelijke cava kan niet ontbreken in deze lijst. Fijn
versmolten smaken en geuren en fijne belletjes duiden op een
uitstekende kwaliteit. Het ideale aperitief.

PROSECCO
Bedin Brut (Veneto Prosecco Italië) -- € 10.95
De nieuwe trend zijn bubbels uit Italië. Meer bepaald de Prosecco.
Over het algemeen is deze aperitiefwijn iets fruitiger dan de cava,
wat maakt dat hij zich zeer vlot laat drinken. Fruitig in de aanzet,
maar lekker fris in de mond. De mooie fles is mooi meegenomen.

ROSÉ
Les Tapisserie Rosé (VdP d’Oc Frankrijk) -- € 6.95
De cijfers bewijzen het: de tijd dat rosé enkel in de zomer werd
gedronken is definitief voorbij! Deze heerlijke wijn van de
grenache en de syrah druiven geeft aroma’s van rood fruit met wat
minerale accenten in de mond. Sappig in de afdronk. Serveer als
aperitief of bij een frisse salade. Ook de Oosterse keuken geeft een
goede match.

contacteer ons via: wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com
in samenwerking met 't Wijnveld - Schrijberg 101 - 9111 Belsele

RODE WIJNEN
Les Migardises Rouge (VdP Frankrijk) -- € 6.95
Wijn afkomstig uit de streek van Corbières. Kersen en provençaalse
toesten in de neus. In de aanzet zacht maar toch krachtig. In de finale
wat kruidig met ronde tannines. De ideale ‘huiswijn’ om bij de
dagelijkse keuken te drinken, prima kwaliteit !

Brisa Carmenère (entral Valley Chili) -- € 7.95
Carmenère: de druif waarmee de Chilenen de wereld veroveren! Deze
Brisa geeft heerlijk zwart fruit in de neus (braambessen) met hints van
chocolade. Hij is vol in de mond met de juiste balans. Aangenaam
zacht in de finale. Combineer met gevogelte.

Alvi’s Drift Syrah ( Worcester Zuid Afrika) -- € 8.95
Mooie houtgerijpte shiraz uit Worcester, Zuid-Afrika. In de neus is hij
wat kruidig (witte peper). In de mond subtiele hints van vanille en
sappig fruit. In de finale licht gerookt maar elegant. Geniet ervan bij
een stukje rood vlees of een rijke vegetarische schotel.

Osvaldo Barberis ‘Barbera Langhe’ (Piemonte Italië) -- € 11.95
(Biodynamisch gecertifieerd)
Typische wijn voor de streek: elegant, rijk in de mond en verfijnd in de
finale. Barbera is na de Barolo de meest gekende wijn van Piemonte.
Laat eerst de wijn wat open komen in een ruim glas en geniet dan met
volle teugen! Uiteraard heerlijk in combinatie met de Italiaanse keuken
(en andere tomaat gerechten).

contacteer ons via: wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com
in samenwerking met 't Wijnveld - Schrijberg 101 - 9111 Belsele

PAKETTEN & GESCHENKVERPAKKING
PROEFPAKKET -- € 20.00
Les Mignardises Blanc
Les Tapissereies Rosé
Les Mignardises Rouge

FEESTPAKKET -- € 34.00
Haut Côtes de Nuits Bourgogne Chardonnay (wit)
Chenine Cava Brut
Osvaldo Barberis Barbera (rood)

GESCHENKVERPAKKING -- € 1.00
een geschenkverpakking voor 1 fles. Ideaal als cadeautje voor de
feestdagen, of relatiegeschenk.

*** bestelling waarbij u een factuur wenst te ontvangen zijn ook
mogelijk.
geliever ons hiervoor te contacteren via
wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com

contacteer ons via: wijnverkoop.vzwdeschakel@gmail.com
in samenwerking met 't Wijnveld - Schrijberg 101 - 9111 Belsele

