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De Zonnebloemblaadjes selecteerden voor
u zorgvuldig enkele kwaliteitswijnen en
aperitiefdranken die we verkopen aan een
zachte prijs. Ideaal voor op een warme
nazomerse avond of bij een vrolijke
samenkomst tijdens de feestdagen.
Laat het u smaken!

wijnen

rood

Collines Les Vignes Merlot
2019 – Frankrijk

Traditioneel gevinifieerd. Het resultaat is een
vlezige wijn met een zachte neus en aroma’s van rode
vruchten, duidelijk aardbei en framboos. In de mond
worden zachte tannines gecombineerd met veel materie.
Vlot drinkende rode wijn die het goed doet bij
vleesgerechtjes.

8,5 €/fles - 48 €/doos van 6 flessen (8€/fles)
Onze klassieker is dit jaar spijtig genoeg niet leverbaar, daarom
bieden we dit alternatief aan van het zelfde wijnhuis als de witte
en rosé wijn. Laat het smaken!

wit

Collines Les Vignes Chardonnay
2021 – Frankrijk

Traditioneel gevinfieerd. Deze Chardonnay is
een aangenaam drinkende frisse witte wijn, zonder
houtrijping. Aroma’s van fris fruit, wat citrus en exotische
toetsjes. Ideaal als aperitief of bij visgerechten en slaatjes.

8,5 €/fles - 48 €/doos van 6 flessen (8€/fles)

rosé

Collines Les Vignes Grenache Rosé
2021 – Frankrijk

Traditioneel gevinifieerd.
Lichtroze kleur.
Verfijnd rosétje met aroma’ s va n rood fruit (aardbei,
framboos). Mooi evenwicht tussen fruit en fraîcheur.
Zalig aperitiefroseetje.

8,5 €/fles - 48 €/doos van 6 flessen (8€/fles)

Cava - porto

cava

Chenine Brut Cava
Méthode Traditionnelle

Chenine is een prachtige schuimwijn uit het
.
noordoosten van Spanje. De streek ten westen van
. Barcelona is één van de bekendste wijnstreken van Spanje
. en bekend als de Pénédes. Aan de hand van druiven zoals de
Xarel Lo, de Macabeo en de Parellada worden
verbazingwekkende schuimwijnen gemaakt. Deze cava
wordt gemaakt volgens de ‘méthode traditionnelle’, wat
betekent dat dezelfde productiemethode gevolgd wordt als
bij het maken van champagne.Het betreft hier een Brut met
een zeer lage dosage van 5 g/l, waarmee bedoeld wordt dat
er niet veel suikers worden toegevoegd. Het resultaat is een
frisfruitige cava die mooi evenwichtig is. Een zeer aangename
apero-cava !

10 €/fles - 57 €/doos van 6 flessen (9,5€/fles)

rode porto
Rochez Porto Towny
Tawny-port is een ‘blend’ van meerdere
.
jaargangen. Deze Rochez Tawny heeft een heldere
. gerijpte kleur en aangename aroma’s van chocolade. De
. smaak zet zacht in en blijft aangenaam lang nahangen.
Serveren tussen de 12 en 14°C.

10 €/fles - 57 €/doos van 6 flessen (9,5€/fles)

witte porto
Rochez Porto White
Deze port is gemaakt van traditionele witte
.
druivensoort uit de Douro. Een lange fermentatie zorgt
. voor een frisse droge afdronk. Enkele jaren van rijping in
. eiken vat en zorgvuldig mengen geeft de verse fruitsmaken
met een elegante, complexe notensmaak. Lichte, vrij zoete
aperitief dat licht gekoeld heerlijk drinkt. Serveren tussen de
8 en 10°C.

10 €/fles - 57 €/doos van 6 flessen (9,5€/fles)

BESTELLEN
Bestellen kan vanaf nu via de site van de
zonnebloemblaadjes:

www.zonnebloemblaadjes.be/wijn
Voor verdere vragen mail naar:
wijn@zonnebloemblaadjes.be (geen bestellingen)

BETALINGEN
via overschrijving op: BE85 3770 8672 4606
MEDEDELING: zoals vermeld bij uw bestelling.
LET OP: dit is niet het standaard rekeningnummer
van de zonnebloemblaadjes.

bestelling is pas definitief na overschrijving

AFHALINGEN
10/9/22 tijdens happening
Door onvoorziene omstandigheden is het niet
meer mogelijk om vooraf te bestellen. Er zal
een voorraad zijn zodat er ter plaatse gekocht
kan worden. Onze excuses voor het ongemak.

29/10/22 afhalen tussen 9u en 12u30:
Kortrijk – Kampstraat 1
Graag bestellen voor 23/10/22

17/12/22 afhalen tussen 9u en 12u30:
Heule – Bozestraat 52
Er kan indien gewenst ook thuis geleverd
worden in West- en Oost-vlaanderen
als dit verder is dan 10km van Kortrijk.
Levering gebeurt tussen 9u en 12u30.

Graag bestellen voor 11/12/22

