VCO WIJNBESTELBON 2017 - VOLLEYBAL OUDEGEM
Persoonlijke gegevens :
Naam :
Adres :
Gsm-nummer :
Mailadres :
Ter plaatse af te geven tijdens de wine tasting op 5 november of op voorhand door te
mailen naar gerdi.dekimpe@telenet.be

Afhaling in de cafetaria van VCO :
op zat 9 dec (10h00-16h00) of zon 10 dec (10h00-13h00) (schrappen wat niet past)
50 € voorschot contant te betalen bij bestelling op 5 november.
of bij het doormailen van de lijst : BE52 0351 0006 2009
De volledige bestelling moet zijn afgerekend op de dag van de afhaling
BUBBELS
jaar
Mas Bertran –Cava Les Enfosques Brut
Henry Klée – Crémant d' Alsace
Casa Costa Piane – Prosecco
Champagne Charpentier-Brut Tradition

inhoud
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

prijs aantal flessen
9,40 €
13,15 €
14,00 €
20,90 €

Mas Bertran – Cava Les Enfosques Brut
Frisse, klassieke cava met fijne bubbels en een mooie aciditeit. Licht bittertje in de
afdronk. Als aperitief maar ook bij vis- en gevogeltegerechten. Parelleda, Xarol-lo
en Macabeu.
Henry Klée – Crémant d' Alsace
Bijzonder frisse crémant, ideaal als aperitief mede door de assemblage van 30% uitstekende Riesling.
Samenstelling: 70% Pinot Auxerrois, 30% Riesling

Casa Costa Piane – Prosecco
Prosecco volgens de oude methode met tweede , spontane gisting op de fles.
Er wordt geen dégorgemant toegepast, de gisten blijven aanwezig en enige troebelheid is
daardoor normaal. Deze Prosecco is een juweeltje !

Champagne Charpentier-Brut Tradition
Veel fruit en finesse, fijne belletjes en zacht in de mond maar toch veel body.
Karaktervolle champgne geprezen door gerenommeerde tijdschriften voor zijn
uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.
90% Pinot Meunier, 5% Pinot Noir en 5% Chardonnay.

WITTE WIJNEN
Ortonese – Malvasia Bianco
Château Lamothe du Barry-French Kiss
Jasci – Trebbiano d' Abruzzo
Hans Diwald-Chagrü
Henry Klée – Pinot Gris
Mas du Novi – Lou Blanc Chardonnay
Domaine Bachelier – Chablis VV
Domaine Guillot Broux – Macon Villages
Serge Laloue – Sancerre Cuvée Silex

jaar
2015
2016
2015
2015
2014
2016
2016
2015
2015

inhoud
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

prijs
aantal flessen
6,85 €
8,35 €
8,85 €
10,20 €
11,20 €
12,10 €
14,95 €
15,80 €
17,70 €

Ortonese Malvasa Bianco 2015
Malvasia en Chardonnay uit de streek van Abruzzo. Heldere, frisse wijn en geurend naar vers fruit.
Allemansvriend en zeer gunstig geprijsd.
Château Lamothe du Barry – French Kiss 2016
Frisse, biologische wijn met toetsen van honing, appel en limoen. Veel mineraliteit die zorgt dat hij
uitstekend samengaat met koude visgerechten en schaaldieren. 50% Sauvignon Blanc en 50% Semillon
Jasci – Trebbiano d' Abruzzo 2015
Volle witte wijn met een eerder ronde body, evenwichtig en sappig in de mond. Aroma's van rijp geel
fruit, witte bloemen en toesten van amandel. 100% Trebbiano d' Abruzzo
Hans Diwald – ChaGrü 2015
50% Chardonnay en 50% Grüner Veltliner uit de regio Wagram-Donauland in Oostenrijk. Deze gedurfde
combinatie levert een perfect harmonsiche wijn af. Het volle van de Chardonnay met het frisse van de
Grüner Veltliner. Zachte rondheid en aroma's van lychee en mango.
Henry Klée – Pinot Gris 2014
Stevige , stijlvolle Elzasser met een fijn minerlaig karakter en lichte tonen van kruiden en specerijen.
Lekker bij wit vlees, vis, kaasfondue, schaal-en schelpdieren, asperges, maar ook heerlijk als aperitief.
100% Pinot Gris
Mas du Novi – Lou Blanc Chardonnay 2016
Deze chardonnay is vol frisheid, met fijne toetsen van kaneel en witte bloemen. Ideaal om te
nuttigen bij een gegrilde zeetong. 100% Chardonnay
Domaine Bachelier – Chablis 2016
100% Chardonnay uit Bourgogne. Klassieker in Frankrijk ! Doet het zeer goed bij schaaldieren
maar ook bij lichte visgerechten. Zeer minerale afdronk. Klasseproduct.
Domaine Guillot Broux – Macon Villages 2015
De wijn wordt gekenmerkt door een enorme mineraliteit wat resulteert in een heel divers citruspalet,
zowel in de neus als in de mond. Ragfijn en enorm lang met een zeer lang bewaarpotentieel.
Maar het verdient aanbeveling de wijnen te degusteren rond 12° en ze te decanteren. 100% Chardonnay

Serge Laloue – Sancerre Cuvée Silex 2015
De topwijn van dit domein, afkomstig uit één enkele wijngaard met de oudste stokken
Sauvignon Blanc. In de bodem vinden we groete keien terug, de silex, die de specifieke
complexiteit en karakter aan de wijn geeft. 100% Sauvignon Blanc

RODE WIJNEN
Ortonese-Sangiovese Merlot
Azienda Agricola Jasci – Montepulciano d'Abruzzo
Azienda Agricola Ceste Vini – Barbera d'Alba
Torremilanos-Los Cantos
Château Lamothe du Barry-Cuvée Design
Fattorio Rodano-Chianti Classico
Domaine Clos Fantine-Faugères
Finca Torremilanos – Crianza
Domaine Philippe Boire – Volnay Premier Cru

jaar
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2014
2013
2011

inhoud
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

prijs
aantal flessen
6,85 €
8,80 €
9,60 €
10,25 €
11,50 €
12,55 €
13,60 €
15,85 €
27,65 €

Ortonese – Sangiovese Merlot 2015
Sangiovese en Merlot uit de Abruzzo. Zeer toegankelijke wijn met veel fruit in de neus.
Combineert eenvoudig met de meeste vleesgerechten en ook met pasta zoals lasagna en
spaghetti.
Azienda Agricola Jasci – Montepulciano d'Abruzzo 2015
Donkerrode wijn met indringende neus van rijp rood fruit, bosbessenconfituur en hint vanille.
Goed uitgebalanceerd in de mond met geintegreerde tannines. 100% Montepulciano
d'Abruzzo
Finca Torremilanos – Los Cantos 2014
95% Tempranillo 5% Merlot uit Ribera del Duero. Meermalen bekroond met 90+ bij Robert
Parker.Tonnen fruit en veel body. Spanje ten top! Past perfect bij gebraad, wild en winterse
stoofpotten.
Azienda Agricola Ceste Vini – Barbera d'Alba 2014
De Barbera druif geeft aan deze wijn, na houtrijping van 1 jaar, tonen van kers, framboos,
braam, pruim en zelfs chocolade en amandel aangevuld met kruiden en vanille. 100% Barbera
Château Lamothe du Barry – Cuvée Design 2014
100% Merlot uit Bordeaux. Zeer elegante wijn waar het hout al mooi in verweven zit. Rijp fruit
gesteund door een mooie aciditeit. Nu reeds te drinken op zijn fruit of nog enkele jaren in de
kelder laten ouderen.
Fattoria Rodano – Chianti Classico 2015
90% Sangiovese 10% Canaiolo uit Castellina in Chianti. Natuurlijke wijnbouwer die zeer
traditioneel werkt. Géén nieuw eik maar grote oude foeders. Superwijn met zachte tannines en
een zeer lange finale.
Domaine Clos Fantine – Faugères 2014
Gevinifieerd op oude vaten heeft deze wijn uit Languedoc mooi uitgebalanceerde zuren en een
volle smaak. We proeven geroosterde vruchten met aroma's van zoete rozemarijn en
gerossterde tijm. Prachtige wijn bij wild en stevig vlees! Zeer groot bewaarpotentieel.
Samenstelling: Carignan en Grenache
Finca Torremilanos – Crianza 2013
De druiven zijn handmatig geoogst, wijnstokken van 50 jaar en ouder. 17 maanden gelagerd
op barriques. Kan gerust nog even bewaard worden. 95% Tempranillo 5% Cabernet Sauvignon
Domaine Philippe Boire – Volnay Premier Cru 2008-2012
Oude wijnstokken geven aan deze Bourgogne zijn donkerrode kleur met een mooi boeket van
rijp rood en zwart fruit. Fijne en zachte tannines ondersteunen de aroma's van kersen. Hoge
mineraliteit. Bewaarwijn!
100% Pinot Noir

