Wijnactie BBQ-wijnen
t.v.v. zwemclub KZV Nereus

Welke wijn bij de barbecue?
Op warme zomerdagen halen we maar al te graag de barbecue tevoorschijn. En daar
hoort natuurlijk een lekker wijntje bij! Als aperitief of bij het hoofdgerecht, vlees of vis,
de juiste wijnen maken een barbecue helemaal af.
Rosé?
Een koele rosé is zeer populair als wijn bij de BBQ. En terecht: de frisse, fruitige toetsen
passen maar al te goed bij een zwoele zomeravond. Onze aanrader?
Clobanel, een fruitige rosé uit Zuid-Frankrijk, gemaakt van Syrah en Grenache.
Wit?
Geen enkel probleem. Een zongerijpte Mediterraanse Chardonnay is een perfecte passepartout. Vóór, tijdens en na de barbecue. Onze aanrader?
Saint-Peyre Chardonnay, een elegante, frisse en volle witte wijn met subtiele houttoets.
Toch liever rood?
Een Pays d’Oc is in dit geval een uitstekende keuze. De smaak van kruiden en fruit,
gecombineerd met soepele tannines, past perfect bij gegrild vlees. Onze aanrader?
St. Felix Tradition, een heerlijk wijntje, zeer toegankelijk met zonnige zuiderse aroma’s.
Wil je jouw bbq-gasten echt verwennen?
Kies dan voor de Wente Sandstone Merlot. Een intense en verfijnde wijn van het
gerespecteerde huis Wente Vineyards, het oudste nog opererende familiewijnhuis van
de VS. Een topper waarmee je altijd zal scoren!

ROSE

Clobanel

Fruitige rosé uit Zuid-Frankrijk. Zacht fruitige geur van bramen,
frambozen en rozen. Frisse en volle smaak van sappig rood fruit
met bramen en kersen. De Syrah zorgt voor de structuur en een
lichte kruidigheid, de Grenache voor een volle en zachte smaak.
Een ideale combinatie voor een heerlijke rosé, licht, soepel en
zacht, op zijn fruit gemaakt.








Druiven:
Jaargang:
Land:
Regio:
Wijnhuis:
Fles:
Karton (6 fl.):

Syrah & Grenache
2018
Frankrijk
Pays d’Oc
Vignerons Réunis St. Saturnin De Lucian
€ 6.95
€ 40

Saint-Peyre Chardonnay

WIT

Elegante, frisse en volle witte wijn. Een mooi voorbeeld van een
zongerijpte Mediterraanse Chardonnay. In de neus aroma’s van
witte bloemen, rijp fruit, toast en een vleugje vanille. Fruitige en
zachte smaak met abrikoos, perzik, peer, wat karamel en een
subtiele houttoets. Fijne zuren, een goede balans en een volle
afdronk.








Druiven:
Jaar:
Land:
Regio:
Wijnhuis:
Fles:
Karton (6 fl.):

100% Chardonnay
2018
Frankrijk
Languedoc-Roussillon (IGP Côtes de Thau)
Cave Les Costières de Pomérols
€ 7.95
€ 46

St. Felix Tradition

ROOD

Lekkere biologische wijn uit het Franse zuiden. De neus vertaalt
de verschillende druiven: groene paprika en rijpe, donkere bessen
met de Provençaalse kruidigheid. In de mond een sappige,
soepele wijn met veel rijp donker fruit en verfrissende zuren. Een
wijn met een mooi evenwicht tussen het fruit en de kruidigheid.
 Druiven:







Cabernet Sauvignon, Merlot, Carignan, Syrah
& Grenache
Jaargang:
2015
Land:
Frankrijk
Regio:
Pays d’Oc
Wijnhuis:
Domaine St. Eugène Les 3 Tomates
Fles:
€ 9.45
Karton (6 fl.): € 55

Wente Sandstone Merlot

ROOD

Een intense en verfijnde wijn met een ronde mondvullende
structuur. Aroma's van donkere kersen, rijpe frambozen en
cacaopoeder. 24 maanden gerijpt in eiken vaten. Hoewel deze
lichter van structuur is dan een Cabernet Sauvignon, combineert
deze Merlot solide en toch zijdeachtige tannines met diverse
fruitaroma's. Prijs/kwaliteit top!
 Druiven:






85% Merlot, 8% Petite Sirah, 4% Petit Verdot
& 3% Cabernet Sauvignon
Jaargang:
2015
Land/regio: USA/Livermore Valley (California)
Wijnhuis:
Wente Vineyards
Fles:
€ 12.45
Karton (6 fl.): € 73

Win een barbacool
Neem deel aan de wijnactie
en maak kans* op deze



barbecook ‘KARL’
Een stijlvolle en trendy inox tafelgrill op houtskool met ingebouwde ventilator,
USB-aansluiting voor powerbank en LED-licht (waarde € 139).
* 1 deelname per aankoopschijf van € 40. Wedstrijdreglement + bekendmaking winnaar op nereus.be

Hoe bestellen?
1. Stuur je bestelling én je contactgegevens (naam, adres, telefoon) via e-mail naar
kzvnereus@hotmail.com of naar een bestuurslid.
[of vul het bestelformulier in en geef het af aan een bestuurslid]
2. Schrijf het totaalbedrag over op rekeningnummer BE52 3850 2147 0409 op naam
van KZV Nereus.
[of betaal cash bij bestelling]
Alle info + bestelformulier op nereus.be bij ‘Nieuws’. Bestellen kan t.e.m. 10/5/2019. Levering eind mei.

