PENNAUTIER

Ch. DES ALOUETTES

Frankrijk - Pays d’Oc
100 % Chardonnay

Frankrijk -Costières de Nîmes
75% Syrah + 25% Grenache

De wijngaarden zijn noordelijk
gesitueerd waardoor ze beschermd zijn
tegen de extreme hitte van het zuiden.

De nabijheid van de zee zorgt voor een
goede afkoeling van de druiven
waardoor hij ook mooi fris overkomt.
Diepe granaat-rode kleur, aroma's van
violet, cassis en vanille.
Zacht en rond in de mond met soepele
tannines en een perfect evenwicht.

Frisse zuren, uitzonderlijke aroma’s van
citrusvruchten en nootjes.
Evenwichtige lange afdronk.

Is een huis waar 100 mensen met
een beperking een THUIS hebben.
De vertegenwoordigers van de bewoners
(het C.O.O. = collectief overleg orgaan)

organiseren elk jaar een WIJNACTIE waarvan
de opbrengst bijdraagt om dingen te doen,
of zaken aan te kopen waar die 100 mensen baat bij hebben.
Ieder jaar laten we de keuze om lekkere
wijn te kopen en/of om een GIFT (schenking) te doen,
waarvoor een fiscaal attest kan geleverd worden
vanaf 40 € .
Een combinatie van wijn kopen
+ een schenking kan uiteraard ook .
De opbrengst gaat integraal én rechtstreeks naar
de voorziening en haar bewoners.
bewoners.
Namens alle bewoners danken wij iedereen
die met het HART op de juiste plaats
een
een bijdra
bijdrage
jdrage levert !
Bitterzoetlaan 5a – 8670 Oostduinkerke
aperitief - salades – zeevruchten
gevogelte met wit vlees
gegrilde vis

bij rood vlees - lamskoteletjes
gegrilde gerechten - kaasplank
nu perfect “drinkklaar”
maar bewaart zeker nog een
vijftal jaar !

Alcohol drink je met verstand.

ALTOZANO
Spanje – Castilië
50 % Tempranillo – 50 % Syrah
eigendom van Gonzales Byass
(Tio Pépé)
____

CAVA DOM POTIER
Macabeo, Parellada, Xarello
Spanje – Penedès

MAS ANDES
100 % Sauvignon

Champagne
Prévoteau
Prévoteau - Perrier

Chili - Maipo Valley

à Damery

eigendom van Gonzales Byass
producent van de beroemde
Cava Vilarnau

Aangename zachte structuur
en licht-gele kleur.
Zachte afdronk, aroma’s van
vers fruit.

intense neus, met aroma’s van
groene appel. Mooie structuur
in de mond, lange afdronk.

zomers aperitief schaal- en
schelpdieren jonge kazen
Baron Philippe de Rothschild

schitterende frambozenkleur
aroma’sals
van aperitief
zachte snoepjes en
op rood
het terras
met smaak
vrienden
fruit,intense
en
voorfrisse
barbeque,
tapas en
lange afdronk
salades

zomers aperitief
schaal- en schelpdieren
jonge kazen – licht gevogelte
vegetarische gerechten

Cuvée La Vallée
20 % Chardonnay en 80% Pinot Noir
en Pinot Meunier
Familiebedrijf van gepassioneerde
wijnmakers.
Het is een ronde, fruitige Champagne
perfect voor feestelijke gelegenheden

