
Bestelformulier Wijnactie 2022 Lionsclub Raalte tbv 

Wijn	 Herkomst	 Wijnhuis/producent																																					Prijs	(6	fl)						#Dozen										Totaal

Pakket 1
6x Wijn wit droog Frankrijk Colombelle Sélection Blanc € 43,00  
Uit de Côtes de Gascogne in het zuidwesten van Frankrijk een mooie wijn van de druiven-
soorten Colombard, Ugni Blanc en Chardonnay. Een frisse, levendige en soepele smaak 
met elementen van exotisch fruit, perzik en wat banaan. De afdronk is verrassend lang. 
Plaimont Producteurs is verkozen tot Franse wijncoöperatie van het jaar 2016!

Pakket 2
6x	Wijn	wit	droog	 Australië	 De	Bortoli	Fam	Sel	Semilon/Chardonnay	 €	44,00	 	
Schitterend geelgroen van kleur. Deze Australische blend heeft een elegante, licht aroma-
tisch geur en frisse, maar tegelijkertijd uitgesproken smaken. Veel fruit, zoals kweepeer, 
citrus, tropisch fruit en steenfruit. Maar ook een subtiel kruidig karakter. En met een tikje ei-
kenhout in de afdronk. Al met al een fijne drinkwijn die goed in evenwicht is.  Lekker bij een 
pasta met vis, bij een maaltijdsalade met kip en vruchten, of bij wat kruidiger gerechten.

Pakket 3
6x	Wijn	rood	droog	 Italië	 Rosso	Fuoco	Torre	de	Lancia	 €	47,00	  
Mooie soepele, smaakvolle rode wijn uit het zonnige zuiden van Italië, Apulië. Originele 
blend van de twee belangrijkste druiven Negroamaro en Primitivo. Dieprood van kleur met 
een paarse gloed. Kenmerkende geur van gedroogd fruit. De smaak is zacht met fruitin-
vloeden van bramen, bosbessen, donkere kersen en pruimen. Lekker bij pasta’s, pizza’s  
en stoofschotels.

Pakket 4
6x	Wijn	rood	droog	Australië	 De	Bortoli	Family	Sel	Shiraz/Cab	Sauvignon	€	44,00  
Soepele Australische wijn met een robijnrode kleur. De pruimen en zwarte bessen springen 
het glas uit. Daarnaast zijn er zoete specerijen en eikenhout in te ontdekken, evenals het 
voor Shiraz typerende ‘pepertje’. Zeer fruitrijk en aromatisch van smaak. Met een zacht 
mondgevoel. Past goed bij: lasagne, gekruid lamsvlees, gehaktballetjes in tomatensaus, 
goulash, kazen, rollade, saté

Pakket 5
6x Wijn rood droog Frankrijk  La HuppeCabernet Sauvignon € 43,00  
Karakteristieke Cabernet met een prachtige dieppaarse kleur. De wijn ruikt complex en vol 
met zwart fruit in de hoofdrol, aangevuld met peper, kaneel en wat pure chocolade. Een 
volmondige wijn met vulling, rijkheid en rijpe tannines. In de krachtige afdronk ook wat 
munt, specerijen en weer wat aanhoudende chocolade. Past goed bij: hartige groentetaart, 
gegrild vlees met kruiden

Pakket 6
6x Wijn rood droog Frankrijk Les Bertholets Grande Reserve GSM € 50,00    
Een mooie blend van het beroemde Zuid-Franse trio ‘GSM’: Grenache, Syrah en Mourvèd-
re. Samengebracht levert het deze zeer aromatische rode wijn op. Rijk en elegant. Soepel 
en met een opvallende lengte. Door zijn aromatische karakter is deze Zuid-Franse rode 
wijn echt een wijn om bij te eten. Geniet van een synergetisch smaakeffect wanneer hij 
wordt geschonken bij geroosterd vlees, vlees met sauzen, wildgerechten en allerlei kazen.

Het	Proefpakket	bestaat	uit	telkens	1	fles	van	bovengenoemde	wijnen	 €	46,00

Totaalbedrag	
 
Bestellen vóór 13 november 2022 via wijnactie@lionsclubraalte.nl, wijnen worden na 26 november 2022 uitgeleverd.

              Naam


