DERDE ZEBRA‐WIJNFESTIJN
NAAM :
Fles

GSM‐nummer :
Naam + kleur en druivensoort
Casa Safra Verdejo
Kleur: Wit
Druivensoort: Verdejo
Caballo de Oro
Kleur: Wit
Druivensoort: Verdejo

Pierre Baptiste
Kleur: Wit
Druivensoort: Sauvignon Blanc
Pierre Baptiste
Kleur: Rood
Druivensoort: Cabernet
Sauvignon, Merlot
Casa Safra
Kleur: Rood
Druivensoort: Mazuelo,
Tempranillo, Garnacha
Grand Maestro Italiano
Kleur: Rood
Druivensoort: Merlot,
Sangiovese

omschrijving

mailadres:
Aantal
flessen

Deze mooie Verdejo is jong, fris en opgewekt van smaak met
impressies van Granny Smith, mango, perzik en sinaasappel
aangevuld met een lichte hint van lychee.
Goed bij: barbecue, gamba, gegrilde vis
Een frisse witte wijn, die elke keer in de prijzen valt op internationale
wijnbeurzen. Heeft een fris en elegante smaak, met tonen van
ananas, banaan en witte perzik. Met recht een stijlvolle Spaanse
schone.
Goed bij: gevogelte, schaaldieren, groenten
Schitterende Sauvignon Blanc die de kenmerkende aroma’s verspreidt
van citrus, groene appel, kruisbes en kruiden. Opwekkend en goed
geconcentreerd van smaak met véél fruit. Hiermee doet Pierre
Baptiste wat het belooft: de Franse zon naar uw huiskamer brengen.
Goed bij: schaaldieren, pasta vongole en bladgroente
Deze Grande Reserve Sélection Parcellaire bestaat uit de allerbeste
Merlot‐ en Cabernet Sauvignon‐druiven. Zo ontstaat een smaak die
niet onder doet voor een klassieker uit Bordeaux. Smaakprofiel:
Soepel en rond
Goed bij: gehaktbereiding, beenham, gebraden vlees, BBQ
Deze Spaanse prachtwijn heeft 24 maanden gerijpt op eikenhout om
daarna nog eens 36 maanden op smaak te komen in de kelder van
Bodega Casa Safra. Smakelijk donker fruit, hout en vanille in
overvloed en een blokje pure chocolade op de koop toe.
Goed bij: rosbief, varkensgebraad, BBQ
Deze Governo All'Uso is gemaakt van gedeeltelijk ingedroogde
druiven en dat zorgt voor rijk en geconcentreerde wijn vol kersen
en zwarte bes. Kreeg 98 punten van Luca Maroni in 2022.
Smaakprofiel: Complex, Rond, Soepel
Goed bij: entrecote, kaas, pasta, lasagne

Prijs per fles

10,00 Euro

12,00 Euro

11,00 Euro

12,00 Euro

11,00 Euro

13,00 Euro

Subtotaal

Pierre Baptist Reserve
Kleur: Rood
Druivensoort: Syrah, Grenache

Casa Safra
Kleur: Rosé
Druivensoort: Garnacha

Deze wijn levert warme mediterrane kruiden, specerijen en jammy
fruit met een vleugje laurier.
Smaakprofiel: licht en fruitig
Zilveren prijs op Catavinum 2022
Goed bij: kaas, stoofvlees, wild en gegrild vlees
Voor deze rosé zijn alleen de beste Garnacha druiven geselecteerd.
Dit is een frisse en elegante wijn boordevol rood
zomerfruit. Smaakprofiel: Intens & Fruitig
Goed bij: gevogelte, BBQ, schaaldieren, groentebereidingen,
fetakaas

11,00 euro

11,00 Euro

Cava Casa Safra Brut
Kleur: Wit
Druivensoort: Macabeo,
Perellada, Xarel‐lo

Frisse en fruitige smaak. Heeft een geur van citrus, appels, noten en
amandelen en een smaakprofiel van citrus en limoen in combinatie
met een fijne mousse. Behaalde meerdere gouden medailles
waaronder Mundus Vini 2018 en 2022

13,00 euro

Alcohol vrij NOA Sparkling

Deze NOA komt uit de Provence en is alcoholvrij. Bruist als
Champagne en smaakt als Prosecco. Wordt vervaardigt uit de
druiven Airén, Chardonny en Ugni blanc. Top bij de alcoholvrije
bubbels.
Heeft een bloemig karakter.

10,00 euro

TOTAAL:

Bestelformulieren kunnen tot en met 13 november 2022 worden ingediend.
Vul zeker je naam, mailadres en gsm‐nummer correct en duidelijk in om contact op te nemen wanneer de levering zal plaatsvinden.
Via www.kvcdetoekomst‐borsbeke.be/wijnverkoop kan je ook een bestelling plaatsen en online betalen.

De ganse clubwerking dankt jullie voor de steun!

