Wijnverkoop 2021 WTC Barsele
Beste (wieler)wijnliefhebber,
Het is ondertussen een traditie geworden dat onze wielerclub, voor de komende feestdagen, een heerlijke cava en
enkele lekkere wijnen in de aanbieding heeft. Iedereen gaat in de feestperiode sowieso op zoek naar een lekkere
wijntje/cava. Wel, ze zullen niet misstaan op uw feesttafel!
We sloegen traditiegetrouw de handen in elkaar met een wijnspecialist om met kennis van zaken onze wijnen/
cava te selecteren. Zoals steeds kozen we wijnen/ cava uit diverse streken/ landen met een uitstekende en meer
dan uitstekende kwaliteit en prijs (€ 6,00 of € 9,00).
Bij aankoop van een karton (= 6 flessen) geniet u zelfs van een korting: € 0,50/fles= € 3,00/doos!
De bestelling kan u doen door onderstaande bestelbon te bezorgen aan één van de bestuursleden of te mailen
naar ons adres bestuur@wtcbarsele.be. Vergeet zeker uw naam en adres niet te noteren.
De wijn/cava, besteld tem zondag, wordt in samenspraak met u, aan huis bezorgd in de week erop volgend.
De betaling van uw bestelling gebeurt via overschrijving op ons rekeningnummer BE 32 6528 4760 7102
De wijnactie loopt tot het half januari 2022
In bijlage of op onze website www.wtcbarsele.be vindt u meer informatie over onze wijnen / cava (aroma, smaak,
wijn & gerecht)! Hebt u een vraag, bel naar +32 495 57 50 85 of +32 474 88 62 30
Alvast gezondheid.
Dank voor jullie steun, WTC Barsele, p.a., Leo Heyrmanstraat 18 - 9150 Bazel

Exemplaar koper
Naam & Adres:…………………………………………………………………………………………………………Tel:…………………………………….
Omschrijving
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CAVA:
Cava Plata Brut Canals Y Nubiola
Witte Wijn
Darling Cellars Chenin S (Zuid Afrika)
Vine in Flames Chardonnay WIT (Roemenie)
Rode Wijn
Petit Berger (Frankrijk)
Mio Passo Primitivo (Italie)
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Totaal bedrag
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Interesse in de wielerclub? Surf naar www.WTCBarsele.be.
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BUBBELS
Cava Plata Brut Canals Y Nubiola
Canals & Nubiola is een familiebedrijf die furore maakt sedert de 19° eeuw en soepele , fruitige doch
elegante cava maakt.
Prijs kwaliteit een echte aanrader !
Druivensoorten : 50% Macabeo 40% Parellada 10% Xarel-lo
Degustatie :
Kleur : Licht gouden kleur met fijne mousse
Neus :
Mond : Droog & fruitig met toetsen van limoen en appel . Evenwichtige cava met
zeer laag sulfietgehalte !
Schenken bij : Als aperitief en bij lichte maaltijden .
Bewaren : maximum 2 jaar bewaren op een koele , donkere plaats met een constante temperatuur, mag
rechtop bewaard worden : de bubbels zorgen ervoor dat de kurk vochtig blijft.

WITTE WIJN
Darling Cellars Chenin – Sauvignon Blanc - Zuid Afrika
Vers tropisch fruit van de Chenindruif aangevuld met het grassige karakter van de
Sauvignon zijn de prominente aroma’s in de neus. Een crispy, zestig en fruitig palet.
Fruitige, levendige wijn die makkelijk drinkbaar is.
Wijnhuis: Darling Cellars

Appelatie/regio: West Coast

Land: Zuid-Afrika
DRUIVEN: Chenin blanc Sauvignon blanc
*************************************************************************************************************

Chardonnay The Vine in Flames DOC – CT Budureasca - Roemenië
Budureasca is gesitueerd in het hart van de Dealu Mare regio. Dit gebied is bekend voor
het produceren van hoogstaand gekwalificeerde wijnen, het ligt op dezelfde 45°
breedtegraad ligt als Bordeaux. Het wijnbedrijf heeft een wijngaard van 300 hectare groot
waarbij elk van de percelen hun eigen unieke ondergrond en micro-klimaat bezitten. Dit
geeft aan elk van hun wijnen dan ook een uniek karakter.
Deze wijn is zo goed gemaakt dat een Franse concurrent van dit prijsniveau quasi niet te
vinden is !!
Omschrijving Goudgele kleur met aroma’s van tropisch fruit. Evenwichtige wijn met een
aangenaam bouquet van ananas en een lichte vanilletoets in de afdronk. Fijne houttoets
verweven met frisse aciditeit. Wat een wijn, elegant, soepel…!!
DRUIVEN: 100% Chardonnay
Schenken: Lekker bij kip, gebakken visgerechten met botersaus en een aanrader bij kaasschotels.
Gold Medal Concours Mondial de Bruxelles

Recommended by Decanter 2015 World Wine Awards

RODE WIJNEN
Petit Berger Rouge IGP d’Oc Languedoc - Frankrijk

Omschrijving
Diepe robijnrode kleur met violettoetsen. Expressieve aroma’s van rode vruchten zoals van
cassis, kersen en frambozen aangevuld met florale indrukken en een mooie kruidigheid op
het einde. In de mond lichte toets van viooltjes en peper. Vrij krachtig en levendig met
mooi verweven tannine. Lengtevolle afdronk.
DRUIVEN: Grenache | Syrah | Marsalan
Schenken: Deze wijn past onder andere uitstekend bij gegrild vlees en charcuterieschotels

*************************************************************************************************************

MIOPASSO PRIMITIVO PUGLIA - Italie
Miopasso Primitivo is een wijn die robuust en tegelijk verfijnd en zijdeachtig is.
In de neus donker rijp fruit zoals zwarte bessen, en in de smaak komt dat
heerlijke fruit terug.
De wijn is afkomstig van wijnmaker The Wine People uit Puglia, Italië.
Schenken: Deze wijn is lekker bij rood vlees, gegrild vlees of met pasta gerechten.
Drink deze wijn op een temperatuur van 16-18°C.
DRUIVEN: Miopasso Primitivo is gemaakt van 100% Primitivo druiven.
Alleen de rijpe druiven worden met de hand geplukt en dat proef je : de wijn is
een mandje vol met sappig, zongerijpt fruit mooi ondersteund door een duidelijk aanwezig aciditeit.
De wijn is Medium Body +

