SPECIAAL
Stellar Organics Sparkling Wine M CC
Méthode Cap Classique (als champgne)
Druif :Chenin Blanc, chardonnay, 50/ 50% .
Smaak: fris, droog,citrus met mooie mousse .
Wijn/spijs: feestelijk aperitief…, oesters, kreeft, garnaal.
BIOwijn en FAIRTRADE !
Prijs: 6 flessen €63,= (incl. opslag goede doel).
Per fles €11,= (incl. opslag goede doel).
---------------------- ------------PX-Sherry ( top!!) El M aestro 1/ 2 fles
Pedro Ximenezdruif , verleidelijk zoet.
Scheutje over roomijs.. bij Chocoladedesserts e/o taart. Gekoeld serveren, wat een smaakexplosie.
Prijs: per/fles €12,= (incl. opslag goede doel).
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WIJNACTIE
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--------------------- ------------Ruby Port M aroccos
Heerlijk als apéritief, begeleider van kaasplank of in desserts
verwerken. Veel fruit aanwezig en niet overdreven zoet. Mooi
glas port! Kwaliteit!!
Prijs: per/fles €10,= (incl. opslag goede doel).

!


LIONSCLUB APELDOORN
STEUNT
STICHTING ‘kLEEF

---------------------- ------------MIX-DOOS: alle 8 Lionswijnen
Om thuis nog eens goed na te proeven en te genieten…
Om kado te doen aan vrienden en bekenden.
Om diversiteit aan te brengen in de eigen wijnvoorraad.
Prijs: 8 flessen €62,=(incl. opslag goede doel).
---------------------- -------------

Bestellingen per telefoon:
06-53738323 of 055- 3012021.
Per e-mail: lionswijnapeldoorn@live.nl
Wijnen worden z.s.m. thuis bezorgd. Afhalen mag
ook. Bij bestelling s.v.p. naam, afleveradres en emailadres vermelden!
www.stichtingkleef.nl
www.lionsclubapeldoorn.nl

Stichting ‘kLEEF heeft als doelstelling
mensen met kanker en hun naasten
te ondersteunen bij het optimaal houden
van hun kwaliteit van leven.

De wijnactie van de Lions
kent dit jaar een mooie
selectie wijnen tegen
extreem scherpe prijzen!
Stichting ’kLEEF ontvangt
€ 1,- per verkochte fles

ROOD

WIT

Recas Winery Calusari M erlot 2013
Druif: M erlot.
Smaak: aangenaam kruidig, mooie balans zoet-zuur,
zachte tannines, beetje spicy.
Wijn/spijs: goed te combineren met charcuterie, w orst/
paté; gebraden rood vlees; schimmelkazen. ( Wat frisser serveren dan kamertemperatuur).
Prijs: 6 flessen €33,=(incl. opslag goede doel).
---------------------- -------------

Klosterweingut Himmeroder Rivaner 2013
Druif: Rivaner ( X Riesling/ Sylvaner).
Smaak: droog,floraal,speels met milde zuren.
Wijn/spijs: toegankelijke w ijn, ideaal als aperitief en
voor feesten. Kan goed bij, b. v. salades met niet te veel zuren, mild gekruide oosterse gerechten.
Prijs: 6 flessen €36,=(incl. opslag goede doel).

Pulpit Rock P inotage 2012
Druif: Pinotage ( X Pinot Noir/Cinsault ).
Smaak: donker fruit( bramen, pruimen, rode bessen) tabak,chocolade. Een smaakexplosie! Goede structuur, concentratie, sappige tannines.
Wijn/spijs: breed inzetbaar. P asta’s, stoofschotels. Gerechten met “power” : BBQ, grillgerechten, wild.
14 maanden op Frans/Amerikaans eiken vaten.
Prijs: 6 flessen €49,=(incl. opslag goede doel).
---------------------- -------------

Les Garennes Terret 2013
Druif: Terret 100% .

Domaine LaJarre Bordeaux Superieur 2012
Druif: 80% Merlot 20% Cabernet Franc.
Smaak: aroma’s van bessen en cassis, subtiele houttonen;
frisheid en zachte tannines.
Wijn/spijs: breed inzetbare w ijn. Vleesgerechten, o.a.
lamsvlees; oude Goudse kazen. Ook voor “opleg”, tot 2020.
12 mnd. op nieuwe/1 jaar oude vaten.
In houten kistje, mooi geschenk voor speciale gelegenheden!!
Prijs: 6 flessen €54,=(incl. opslag goede doel).
---------------------- ------------Montresor Capitel della Crosara Ripasso Valpolicella ‘12
Druif: Corvina en Rondinella.
Smaak: de aanzet van deze donkerrode wijn is zacht en soepel; de wijn is mondvullend en heeft aroma’s van rijp roodfruit, zwarte bessen; een wijn met power, aangename lange
afdronk.
Wijn/spijs: serveren bij belegen kaas, vleesgerechten, pasta’s met vleessaus. Ossobucco….
Prijs: 6 flessen €64,=(incl. opslag goede doel).

---------------------- -------------

Smaak: smaakvolle, frisse w ijn met een mooie zuurgraad . Mineralig,verfijnd.
Wijn/spijs: perfecte w ijn voor borrel / receptie, aperitief.
Serveren bij salades,vis met citroen. Sushi.
Prijs: 6 flessen €38,=(incl. opslag goede doel).

---------------------- ------------Winzerverein Krems Grüner Veltliner 2013
Druif: 100% Grüner Veltliner.
Smaak: droog,kruidig, zachte zuren. Licht pepertje in de
afdronk.
Wijn/spijs: gastronomische w ijn. Licht gerookte vis, salades, kip. Aperitief.
Prijs: 6 flessen €45,=(incl. opslag goede doel).

---------------------- ------------Pulpit Rock Chenin Blanc 2014!
Druif: Chenin Blanc of w el Steen
Smaak: droog,krachtig met milde zuren. Tropische aroma’s in de neus. Lange afdronk ! Power! 2 maanden sur Lie.
Wijn/spijs: gevogelte ,vis, salades. Gerechten met een
Oosters tintje….Of zo maar…. om energie te krijgen.
Prijs: 6 flessen €44,=(incl. opslag goede doel).

