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Wijnactie Belvoc 2018
Witte Wijn : BELLE EPINE – CHARDONNAY/VIOGNIER (2017) -

LES VIGNERONS DES SCHISTES

Deze Languedocwijn gemaakt van chardonnay- en viognierdruiven boeit onze zintuigen met zijn briljante
gele kleur, zijn aroma’s van rijpe perzik en zijn volle zachte smaak door frisheid ondersteund.

Rode wijn : LES CHAIS DU COMTE Prestige – Merlot (2017)

Een robijnrode wijn van merlot druiven, geoogst in het Franse zuiden; zijn intense geur en soepele
smaak worden gedomineerd door impressies van rijpe rode vruchten. Kruidig in de neus en zacht fluwelig van
mondvulling.

Schuimwijn : FLAMA D'OR - CAVA BRUT
Deze Catalaanse "méthode tradicional",uit Penedés, gemaakt van een assemblage van de lokale druiven:
xarel.lo,macabeo en parellada en gedurende 14 maanden gerijpt op fles,heeft impressies van rijpe appel en
citrusvruchten in het levendig boeket en de frisse,evenwichtige mondvulling.
Hij kaapte reeds enkele jaren na elkaar op het "Concours Mondial" in Brussel de grote gouden medaille
weg.
Het ideale en betaalbare aperitief voor de feestdagen.

Schuimwijn : FLAMA D'OR - CAVA BRUT ROSÉ
Een fuchsiakleurige "métode tradicional" van dezelfde producent,gemaakt van de Catalaanse trépatdruif,intens fruitig van geur, aangename impressies van aardbeien, en ander rood fruit vullen de mond; een
prachtige feestwijn, als aperitief maar ook om de hele maaltijd sprankelend te begeleiden.
Het ideale en betaalbare aperitief voor de feestdagen.
Je bestelling verwachten wij uiterlijk tegen 1 december 2018, af te geven aan je trainer, iemand van
het bestuur, of via e-mail naar josmd@hygiena.be

Wijn af te halen op zaterdagnamiddag 15 december 2018 in “Sporthal De Klavers” tijdens de
wedstrijden van Belvoc Belsele tussen 15u00 en 22u00.
Ondergetekende ………………………………………………………………………………… bestelt hierbij:
……… flessen witte wijn aan 7,99 € per fles =

………… €

……… flessen rode wijn

aan 7,99 € per fles =

………… €

……… flessen Cava

aan 9,80 € per fles =

………… €

……… flessen Cava Rosé aan 9,95 € per fles =

………… €

Totaal : ………… €
Per aankoop van 48 flessen mag je 12 € aftrekken : -………… €
Blijft netto te betalen : ………… €
Dit bedrag bij voorkeur te storten op de hieronder vermelde rekening van Belvoc VZW.
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