
Wijnproeverij "Proef de Zomer" 2018 

Naam:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
e-mail adres:
tel.nummer:

Onderstaand totaal bedrag wordt betaald  {aankruisen wat van toepassing is}

……………..Contant

……………..Per bank NL 02 Rabo 0109 9002 43  tnv Fanfare St. Blasius Cadier en Keer
Formulier kan ook ingeleverd worden bij:         Jose Stassen Limburgerstraat 62 Cadier en Keer
of mail naar:                                                             Wijnproeverij@fanfare-stblasius.nl

Nummer Kleur Jaar Omschrijving Prijs Aantal Totaal
Spanje 
1 Rosé 2017 Portium, Cava DO Rosé € 10.95

Mousserend Een heerlijke cava met in de geur indrukken van aardbei, ______________
framboos, citrus fruit en kleine besjes

Italie 
2 rood 2016 Cascina Ghercina, Piemonte DOC Brachetto € 8,99

Het fruit springt uit het glas bij deze licht mousserende 
Piemonte Brachetto. Deze wijn komt het beste tot zijn recht ______________
als hij heerlijk gekoeld is. Zoet , fris en lichtvoetig door maar 6% alcohol. 

Frankrijk
3 wit 2017 Vignobles Vellas, Pays D`OC IGP Medusa Viognier € 9,99

Een geweldige wijn van het wijnhuis Vignobles Vellas. 
In de geur mandarijn, in de smaak perzik en mango en ______________
achter op de tong nuances van citrus en limoen

4 wit 2017 Carmelle, Sauvignon Blanc, Comté Tolosan IGP € 5,85
Spatzuiver met een uitbundig aroma van citrus en ander 
exotisch fruit. In de volle smaak komt het fruit terug in ______________
een mooie balans met frisse zuren.

5 wit 2017 Melody, Cote De Cascognes IGP Sauvignon / Gros Manseng€ 7,95

De smaak is fantastich van deze Melody: rijp en rond met
zachte nuances van grapefruit, appel en limoen ______________
Lekker bij fruitige desserts of als aperitief



Moldavie
6 wit 2016 Dr. Zenzen, Dreams, Heaven can wait, Traminer €    6.99

Een verrassende 'out of the box' wijn met toetsen 

van lychee, geurend naar rozen en specerijen. Lekker als ______________

aperitief, op het terras of bij asperges. 

7 wit 2017 Dr. Zenzen, Dreams, Heaven can wait, Pinot Grigio 6,99€   
Een topwijn uit Moldavie met een rijpe en volle smaak. 

Gemaakt van de Pinot Grigio druif afkomstig uit het ______________
gebied Stefan Voda. 

Italie
8 wit 2017 San Marzano, Salento IGP Il Pumo Sauvignon/ Malvasia 7,25€   

Deze kanjer met bloemige tonen en een hint van citrus en 

tropische vruschten in de neus geeft levendige zuren en 
frisheid in de mond. Hij smaakt perfect bij vissoep, ______________
voorgerechten, verse kazen en pasta's met lichte sauzen. 

9 wit 2017 Arancio Feudo, Sicilia DOC, Grillo €    6.95
Smaakt naar mango en papaja en is heel zacht. Lekker bij ______________

zeevruchten, pasta gerechten met groenten, wit vlees en vis

Portugal 
10 wit 2017 Wines & Winemakers bij Saven, Vinho Verde DOP 6,45€   

Toucas Branco 
Een jonge en levendige wijn met een intense en ______________

verfrissende afdronk. Deze wijn heeft een alcoholpercentage van 9,5 %

Italie

11 rosé 2017 San Marzano, Salento IGP I tratturi Rosato 7,25€   
Deze Rosato is een heerlijk frisse zomerwijn die ook ______________
erg lekker is bij lichte voorgerechten en BBQ. 

Spanje 
12 rosé 2016 Bodegas Anadas, Carinena DO CARE Rosado 6,95€   

Deze rosé is vol in de mond met een lange ______________
fruitige afdronk. Lekker bij salades, vleeswaren, tapa's, kazen

Frankrijk

13 rosé 2016 Carmelle, Gamay, Comté Tolosan IGP € 5,85
Mooi rond en zacht, iets vlezig in de mond met tonen van ______________

rood fruit, lekker bij salades, pasta en gegrilde groenten

14 rood 2017 Masseria Pietrosa, Puglia IGT Negroamaro € 6,50
Deze topper uit Italie heeft een intens aroma van 



rood fruit, specerijen en tijm. De aanzet is vol gevolgd door ______________
een lange , zwoele afdronk. Lekker bij wit en rood vlees,
gevogelte, stoofgerechten en rijpe kazen

15 rood 2017 San Marzano, Puglia IGP Lamadore Primitivo € 6,99
Een volle wijn die zacht is en goed in balans. Hij heeft 

4 maanden gerijpt in eikenhouten vaten.  Een wijn voor ______________
alle dag, op het terras, bij voorgerechten, vleesgerechten 
en rijpe kazen. 

16 rood 2016 Arancio Feudo, Sicilia DOC, Nero d`Avola 6,95€   
6 maanden in eikenhouten vaten gerijpt. Wijn is ______________
zacht en fluweelachtig. 

Frankrijk 
17 rood 2016 Carmelle, Malbec, Comté Tolosan IGP 5,85€   

Paarsrode wijn met de geur van rijpe pruimen en kersen
met wat kruiden. De smaak is lekker vol en sappig . ______________
Een echte allemansvriend !!!

Italie

18 rood 2016 San Marzano , Salento IGP Gran Trio Rosso 8,50€   
Deze wijn uit de hak van Italie is een zonovergoten wijn 
gemaakt van de druivenrassen: Primitivo, Malvasia Nera en
Negroamaro. Lekker bij entrecote, lam, knoflook, rood vlees ______________
en rijpe kazen. 

19 rood 2013 Tenuta Casuccio Tarletti, Chianti Classico DOCG € 11,99
100% Sangiovese. Aroma's van fruit, specerijen, vanille en

kaneel. Verfijning van de wijn vindt plaats in vaten van Frans
eiken gedurende 12 maanden. Deze Chianti past perfect bij ______________
geroosterde vleesgerechten, wild en kazen. 

Frankrijk 
20 rood 2016 Vignobles Vellas, Pays D,OC IGP Max lion Grenache 9,99€   

Wijn uit de Languedoc met zachte tannines. Deze wijn is ______________
lekker bij diverse vleesgerechten, konijn, milde kazen en BBQ. 

Geschenkverpakking 1 vaks € 1,50

2 vaks € 1,75
3 vaks € 2,50

TOTAAL BEDRAG Prijs Aantal Totaal

€ _____ ______


