
15de wijnverkoop georganiseerd door Vrije Basisschool Nieuwenhove

Beste sympathisant

Voor de 15de maal organiseert de school een wijnverkoop ten voordele van 
onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar die dit schooljaar op bosklas-
sen vertrekken. Deze wijnverkoop biedt met het einde van het jaar in zicht een 
unieke kans om uw voorraad wat aan te vullen. Dit jaar kunt u kiezen tussen 
enkele klassiekers, die sinds jaren menig wijnliefhebber weet te bekoren. 

Profi teer van dit heel mooi aanbod en weet dat u hiermee niet alleen uzelf, maar 
ook onze kinderen op school een groot plezier doet.De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de orga-
nisatie van de bosklassen.

Geef uw bestelling met dit formulier af vóór 22 november 2019. Betaling via overschrijving vóór 25 november op 
rekening BE38 6526 4050 9472 of contant bij afhaling. Afhaling van de wijnen op vrijdag 29 november 2019 tus-
sen 14 u. en 17.30 u. Wil een seintje geven indien u uw bestelling niet kunt afhalen op 29 november.

Naam:           
Telefoon: 

Ik bestel graag volgende wijnen:

1. CAVA Eximus • Brut • Valencia      …… fl . à 8,50 = € ………
2. Toro d’Oro • Rosado • Curicó Valley Chile • 2019    …… fl . à 6,00 = € ………
3. Toro d’Oro • Chardonnay • Curicó Valley Chile• 2018   …… fl . à 6,00 = € ………
4. Toro d’Oro • Cabernet-Sauvignon • Curicó Valley Chile •2018  …… fl . à 6,00 = € ………
5. Les Jamelles •  Clair de Rose • IGP Pays d’OC • 2018   …… fl . à 7,50 = € ………
6. Les Jamelles • Sauvignon Blanc • IGP Pays d’OC • 2018  …… fl . à 7,50 = € ………
7. Les Jamelles •  Merlot • IGP Pays d’OC • 2017    …… fl . à 7,50 = € ………
8. Clos Roussely ‘Le Clos’ • Touraine Sauvignon • 2018   …… fl . à 12,00= € ………
9. Château Lamothe Vincent ‘Héritage’ • Bordeaux Supérieur • 2017 …… fl . à 13,00= € ………

Wijnverkoop 2019

Bestelbon



2018 • Toro d’Oro • Chardonnay 
Curicó Valley Chile • € 6,00

Ongecompliceerde Chardonnay, frisfruitig met een exotisch tintje. Als 
aperitiefje, met een tapa... de wijn kan op elk moment smaken. Niet 
ingewikkeld, gewoon lekker.

2018 • Les Jamelles • Sauvignon Blanc 
IGP Pays d’Oc • € 7,50

Sauvignon Blanc staat garant voor een frisfruitige wijn. Aromatisch en 
sappig, een wijn voor elke dag. Gemakkelijk als aperitief, bij salades 
en bij koude visgerechten.

2018 • Domaine du Clos Roussely ‘Le Clos’ 
Touraine Sauvignon • BIO • € 12,00

Vincent Roussely is een gepassioneerde wijnmaker, die het werk 
in de wijngaarden en de kelder niet schuwt. Smakelijke wit-
te bio-wijn uit de Loirestreek. 100% Sauvignondruif. Aangena-
me neus met tonen van exotische vruchten. Sappig in de mond, 
een heerlijke lange afdronk. De wijn kan zich moeiteloos ver-
stoppen tussen Sancerres. Een feestelijke wijn die uitstekend 
geschikt is om koude en warme visgerechten te begeleiden.

Witte wijnen

fris 
fruitig

vol 
aroma

feestelijk
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2017 •Toro d’Oro • Cabernet-Sauvignon
Curicó Valley Chile • € 6,00

De ‘Cabernet-Sauvignon’-druif, manusje van alles en wereldburger. 
Dieprode kleur met paarse accenten. Intense neus van bramen en 
een kruidige toets. Mediumvol, evenwichtig in de mond, zachte tan-
nines.

2017 • Les Jamelles • Merlot
IGP d’Oc • € 7,50

Moderne, aangename, volle wijn uit Languedoc-streek. Mooie rode 
kleur. Boeket van kleine rode vruchten. Typisch Merlot. Smakelijke 
wijn. Zijn milde karakter is van vele keukens thuis en kan een breed 
publiek bekoren. Altijd aangenaam bij koude vleesgerechtjes, eenvou-
dige vleesschotels en een stukje kaas. Echt een passe-partout wijn.

2017 • Château Lamothe Vincent ‘Héritage’ 
Bordeaux Supérieur • € 13,00

Mooie rode Bordeaux Supérieur gemaakt van 75% Merlot en 25% 
Cabernet Sauvignon. De uitstekend zuidwaarts gerichte wijngaard op 
de gemeente Montignac zorgt voor perfect gerijpte druiven. De wijn 
wordt klassiek gevinifieerd en verblijft dan 12 maanden op Franse ei-
ken vaten. Een delicatesse bij een gerijpte Camembert, maar ook niet 
te versmaden bij een kalfslende of een in boter gebakken entrecôte.

Rode wijnen

intens
kruidig

passe 
partout

klassiek



CAVA Eximius • Brut 
Valencia • € 8,50

Cava wordt in verschillende streken geproduceerd. Deze komt uit de 
regio rond Valencia en bevat voor 90% Macabeodruif en 10% Chardon-
nay. Met slechts 7,5 gram restsuiker een echte brut. In de smaak ap-
peltjes, citrus en kweepeer. Lekker fris en mild karakter. De afdronk is 
levendig, droog en smaakvol. Als aperitief of bij uiteenlopende tapa’s.

2019 • Toro d’Oro • Rosado 
Curicó Valley Chile • € 6,00

Frisse rosé. Hints van rode besjes. Zacht met een mooi uitgebalan-
ceerde frisheid. Sappig en soepel in de mond, zachte tannines.  

2018 • Les Jamelles • Clair de Rose
IGP d’Oc • € 7,50

Rosé gemaakt van twee druivenrassen, Grenache en Cinsault. Mooie 
lichtroze tint. Deze wijn is fris, levendig en vlot, met fl orale en fruiti-
ge aroma’s van framboos en grenadine en perfect uitgebalanceerd. 
Zachte afdronk.

Rosé wijnen

Bubbels

Wij danken U van harte voor uw steun!
Vrije Basisschool Nieuwenhove
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