Wijnproefavond
Vrijdag 18 OKTOBER 2019 tussen 18.30 uur en 21.30 uur
Bestellingen kunnen tot ma 2 dec op school doorgegeven worden.

strookje te bewaren door de KOPER

WIJNEN
MORANDÉ PIONERO CHARDONNAY 2018 (CHILI)
ANVERS BRABO SAUVIGNON BLANC 2019 (AUSTRALIË)
CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF STELLENBOSCH 2014 (ZUID-AFRIKA)

wit
wit
wit

aantal
aantal
aantal

….. x 7 euro
….. x 10 euro
….. x 13 euro

totaal
totaal
totaal

……… euro
……… euro
……… euro

MORANDÉ PIONERO CABERNET SAUVIGNON 2016 (CHILI)
ANVERS BRABO CABERNET SAUVIGNON 2018 (AUSTRALIË)
CIRCLE OF LIFE RED WATERKLOOF STELLEBOSCH 2015 (ZUID-AFRIKA)

rood
rood
rood

aantal
aantal
aantal

….. x 7 euro
….. x 10 euro
….. x 13 euro

totaal
totaal
totaal

……… euro
……… euro
……… euro

CAVA GRAN CAMPO VIEJO BRUT RESERVA (SPANJE)

aantal

….. x 10 euro

totaal

………. euro

ROSÉ MORANDÉ PIONERO PINOT NOIR ROSÉ 2017 (CHILI)

aantal

….. x 7 euro

totaal

………. euro

totaal

……… euro

ALGEMEEN TOTAAL

O

O

aantal .....

De wijn wordt in Antoontje, Sint-Teunisplein, afgehaald op:
O vrijdag 13 december 2019 tussen 15.30 uur en 17.00 uur
O zaterdag 14 december 2019 tussen 10 uur en 12 uur
Gelieve dit strookje mee te brengen bij afhaling.
De school bezorgt de wijn op zaterdag, 14 december 2019 tussen 10 uur en 12 uur aan huis tegen een vergoeding van €1.

Naam koper: ………………………………………………………………………………..
Naam verkoper: …………………………………………..

Klas: …………………

Strookje voor de SCHOOL

Naam koper: ………………………………………………………………………………..
Naam verkoper: …………………………………………..

Klas: …………………

WIJNEN
MORANDÉ PIONERO CHARDONNAY 2018 (CHILI)
ANVERS BRABO SAUVIGNON BLANC 2019 (AUSTRALIË)
CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF STELLENBOSCH 2014 (ZUID-AFRIKA)

wit
wit
wit

aantal
aantal
aantal

….. x 7 euro
….. x 10 euro
….. x 13 euro

totaal
totaal
totaal

……… euro
……… euro
……… euro

MORANDÉ PIONERO CABERNET SAUVIGNON 2016 (CHILI)
ANVERS BRABO CABERNET SAUVIGNON 2018 (AUSTRALIË)
CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF STELLENBOSCH RED 2015 (ZUID-AFRIKA)

rood
rood
rood

aantal
aantal
aantal

….. x 7 euro
….. x 10 euro
….. x 13 euro

totaal
totaal
totaal

……… euro
……… euro
……… euro

CAVA GRAN CAMPO VIEJO BRUT RESERVA (SPANJE)

aantal

….. x 10 euro

totaal

………. euro

ROSÉ MORANDÉ PIONERO PINOT NOIR ROSÉ 2017 (CHILI)

aantal

….. x 7 euro

totaal

………. euro

totaal

……… euro

ALGEMEEN TOTAAL
O De wijn wordt in Antoontje afgehaald op:
O De school bezorgt de wijn op volgend adres:

aantal .....

O vrijdag, 13 december 2019 tussen 15.30 uur en 17.00 uur
O zaterdag, 14 december 2019 tussen 10 uur en 12 uur

Leveringsadres: ……………………………………..………………………………………………………………..

…………..…………………………… telefoonnummer: …………………………..

WIT

MORANDÉ PIONERO CHARDONNAY 2018 (CHILI)

Sinds hun start is Vina Morandé tot vier keer toe verkozen tot ‘Chilean Winery of the Year”. Morandé produceert pareltjes in
verschillende prijsklassen, waarbij de verhouding tussen prijs en kwaliteit steevast uitstekend is. Deze chardonnay oogt
zachtgeel, met een tint van zomergras. Zijn zeer evenwichtige body biedt smaken van tropisch fruit en eindigt in een lange,
volle afdronk. Men herkent rijpe perzik en geroosterde nootjes in zijn aroma. Een klein percentage van deze wijn heeft enkele
maanden in tweedejaarse eik doorgebracht.

ANVERS BRABO SAUVIGNON BLANC 2019 (AUSTRALIË)

Het wijnhuis Anvers is de levensdroom van Wayne Keoghan en zijn Antwerpse wederhelft Myriam Morre. Ze leerden elkaar
kennen in België in 1983 en de rest is geschiedenis. Nu wonen ze in Adelaide en startten het wijnhuis in 1998. Ze runnen het met
enorm veel passie en toewijding. Kenmerkend voor hun wijnen zijn een krachtig boeket en een expressief karakter in combinatie
met finesse. Deze sauvignon blanc is een lichte en levendige wijn, waarin men de smaak van witte bes, citrus en meloen herkent.

CIRCLE OF LIFE WATERKLOOF WHITE 2014 (Zuid-Afrika)

Het wijnhuis Waterkloof werd opgericht door Paul Boutinot en is gelegen op een paar kilometer van de Atlantische oceaan, met
wijnstokken die groeien op vulkanische bodem. Paul Boutinot werkt op biologische wijze en investeert veel in natuurbehoud en
- herstel. Waterkloof produceert wijnen van topkwaliteit en heeft op enkele jaren tijd een fameuze, benijdenswaardige
reputatie opgebouwd.
De Circle of Lifewijnen proberen een vertaling te zijn van de hele filosofie van Waterkloof, waarbij de nadruk ligt op het
biodynamische. De wijnen lezen als een bloemlezing van het hele terroir en van de diverse variëteiten. Deze wijn bevat deze
druiven: Sauvignon Blanc (61%) en Chenin Blanc (39%). Een uiterst nauwgezette en precaire vinificatie zorgt voor een wijn met
een fruitige neus, waarin duidelijk aanwezige citrus wordt aangevuld met een vleug perzik. De smaak is bijzonder complex:
mineraliteit alom, maar een romig middenstuk zorgt voor een onvermoede antipode. Een langgerekte afdronk vervolmaakt de
smaaksensatie!

ROOD

MORANDÉ PIONERO CABERNET SAUVIGNON 2016 (CHILI)

Deze wijn komt uit hetzelfde wijnhuis als de eerst vermelde witte wijn.
Deze cabernet heeft een krachtige body en is perfect gestructureerd. De wijn is rijk aan rood fruit, chocolade en verse tabak en
verleidt daarenboven met een heerlijke, expressieve neus. Enkele maanden vatrijping geven hem een extra complexiteit en een
heerlijke vanilletoets.

ANVERS BRABO CABERNET SAUVIGNON 2018 (AUSTRALIË)

Deze wijn komt uit hetzelfde wijnhuis als de tweede vermelde witte wijn.
Voor de Brabowijnen focust Myriam Morre, Antwerpse eigenares van Anvers Winery, zich op het maken van toegankelijke en
verfijnde wijnen die bovendien prijs-kwaliteit zeer sterk zijn. Deze Anvers Brabo Cabernet Sauvignon is een karmijnrode wijn
met een speelse neus. De smaak van deze fruitbom wordt gedomineerd door zwarte bes en braam. We krijgen een zijdezachte
textuur en geraffineerde nasmaak.

CIRCLE OF LIFE RED WATERKLOOF STELLENBOSCH 2015 (ZUID-AFRIKA)

Terwijl Paul Boutinot in andere lijnen de schijnwerpers op een bepaalde wijngaard of één enkele druif richt, wil hij met Circle of
Life de schoonheid en het karakter van zijn hele domein in de verf zetten. De wijnen zijn dan ook een bloemlezing van het hele
terroir en van de diverse variëteiten. In de rode versie reikt een stijlvol stel uit Bordeaux een ruige Rhonedruif de hand: malse
Merlot (16%) en pittige Petit Verdot (11%) vormen een talentvol trio met stoere Shiraz (73%). Jaarlijks varieert de verhouding
tussen deze 3 druiven. De neus open met cassis en kruiden. Na wat verluchting krijgt de wijn zijn volle aroma en toont hij op
het palet een enorme smaakrijkdom. Sappig, donker fruit en fijne tannines zijn in perfect evenwicht met heerlijke zuren. Een
wijn om te koesteren.

BUBBELS

CAVA CAMPO VIEJO BRUT RÉSERVA (Spanje)

In tegenstelling tot de zee aan goedkope cava die alom tegenwoordig is, heeft deze cava karakter, eigenheid en body. Zo is hij
weliswaar gemaakt van de drie klassieke druivenrassen maar ligt het percentage aan gebruikte Xarel-lo heel wat hoger, wat aan
deze mousserende wijn een mooie en echt volle structuur geeft. Bovendien is dit product van het type reserva, wat betekent dat
hij 18 maanden heeft gerijpt op zijn droesem. Tel deze twee aspecten bij elkaar en voeg daarbij een erg getalenteerde
wijnmaakster en je bekomt een schuimwijn met een bijzondere eigenheid. Deze cava is mondvullend, rond en heel goed
gestructureerd, van het droge type "Brut", maar toch met een rijke en rijpe afdronk.

ROSE

MORNADÉ PIONERO PINOT NOIR ROSÉ 2017 (CHILI)

Deze wijn komt uit hetzelfde wijnhuis als de eerst vermelde witte en rode wijn.
Deze frisse rosé, gemaakt van pinot noir, heeft een koude gisting ondergaan om zijn fijn rood fruit te accentueren.
Bosaardbeien en krieken vallen meteen op in de mond, evenals zijn stevige body en frisse afdronk. Een prachtige, intensroze
kleur zorgt voor een verleidelijke schittering in het glas.

