
Rode wijnRode wijn Witte wijnWitte wijn

CavaCava

RoséRosé

Château 
Fontarèche

Grans Moments

Valsé Dolce

Diepdonkere kleur.  Veel tonen van cassis, violet en zoethout.  Zijdeachtig en 
veel rood fruit en rode bessenjam in de mond.  De warme afdronk schenkt 
ons nog extra genot.

Intense diepe kleur met mooie tranen in het glas.  Mediterraanse neus met 
een mooie vanilletoets.  Rijk, boordevol fruit in de mond.  Goed 
gestructureerd en alles mooi omlijnd met een verfijnde houttoets.

De fijne belletjes parelen rijkelijk en zorgen voor een mooie kraag rond het 
glas.  Lekker fris in de aanzet, dan aangenaam en speels in de mond.  Een 
ideale bubbelwijn om een feestje te starten.

Voor liefhebbers die op zoek zijn naar een lichtzoete schuimwijn.  Niet alleen 
in Italië, maar ook hier bij ons zien we fervente drinkers van deze schuimwijn.  
Zijn lichtzoet karakter met een zeer frisse en fijne ondertoon zorgen voor een 
aangenaam gevoel.

Zalmroze kleur.  In de geur vermengen zich aardbei en framboos samen met 
tonen van rode kers.  Deze fraaie fruitlading ontdekken we ook in de mond.  
De aangename zuren zorgen voor een levendigheid en goed onderbouwde 
structuur.

Bellevaux

Moda

Regio: Languedoc - Frankrijk
Druiven: Cabernet sauvignon & syrah

Regio: Abruzzen - Italië
Druiven: 100% Montepulciano

Regio: Pénédes - Spanje
Druiven: Macabeo, Xarel.lo & parellada

Regio: Veneto - Italië
Druiven: Moscato zoet

Regio: Corbières - Zuid-Frankrijk
Druiven: Picpoul noir, syrah & grenache

Le Haut Païs
Strogele kleur.  Aroma van zoetrijpe druifjes.  Lichtzoet in de aanzet met een 
sappige vulling.  In de afdronk proeven we een frisse toets die de wijn de 
nodige fraîcheur geeft.

Regio: Côtes de Bergerac - Frankrijk
Druiven: Sémillon (lichtzoet)

Solio

Philippe 
de Charmille

Florale en kruidige aroma's met tonen van tropisch fruit. In de mond sappig en 
vooral verfrissend met volume en veel rijp fruit.   Elegant en lang in de afdronk.

Licht strogele kleur.  Verrassende neus van licht exotisch fruit met een toets 
van gele bloemetjes.  De mond is frivool en uitdagend met veel fraîcheur.  Ook 
het fruit komt mooi door met vooral toetsen van ananas en citrus.

Regio: Extremadura - Spanje
Druiven: Caytana

Regio: Loire - Frankrijk
Druiven: 100% Chardonnay
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GBS De Schans, Veerledorp 18, 2431 Laakdal

in samenwerking met ...

Naam:...................................................................................................  

Tel. nr.: .................................................................................................

Rode wijn

....... x Bellevaux (€8) = ............    of     ....... x pakket 6 flessen (€45) = ............

....... x Moda (€9) = ............    of    ....... x pakket 6 flessen (€50) = ............ 

Rosé wijn

......... x Chât. Fontarèche (€8) = ...........    of    ......... x pakket 6 flessen (€45) = ............

Cava

....... x Grans Moments (€9) = ...........    of    ....... x pakket 6 flessen(€50) = ............

....... x Valsé Dolce (€8) = ............    of    ....... x pakket 6 flessen (€45) = ............ 

Witte wijn

....... x Ph. de Charmille (€7) = ............    of    ....... x pakket 6 flessen (€39) = ............

....... x Solio (€8) = ............    of    ....... x pakket 6 flessen (€45) = ............

....... x Le Haut Païs (€8) = ............    of    ....... x pakket 6 flessen (€45) = ............

Totaal:...............

naam leerling-verkoper:.......................................................................................

Bestelformulier

WijnverkoopWijnverkoop

Bezoek onze winkel:

Verboekt 196

B-2430 Laakdal

T: 013 66 13 97

F: 013 67 23 21

Email: info@wijnhandelghoos.be

Bezoek onze website: www.wijnhandelghoos.be

wijnhandel

Bestelformulier  op school met gepast geld .  binnenbrengen voor 1 december 2019
De bestellingen kunnen  worden tijdens onze kerstmarkt afgehaald op vrijdag 13 
december vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur.


