
 

Dit seizoen doen we het eens op een andere manier. Geen Barbecue of spaghettifestijn maar een eerste Fameus Zebra‐WijnFestijn. 

 

Op onderstaand formulier vind je de wijnen met bijhorende informatie over de specifieke wijn. En wees gerust, elke wijn is geproefd en dus 
onderworpen aan een strenge controle. Het aantal gewenste flessen kan je dan aanduiden en de bijhorende totalen berekenen. 

Gelieve de bestellijst mee te geven aan één van onze medewerkers tegen uiterlijk 25 oktober 2020. 

De wijnen kunnen opgehaald worden op een later moment in de kantine. Een exacte datum wordt nog bezorgd. 

   



NAAM :   Mailadres:   GSM‐nummer:  

Fles  Naam + kleur en druivensoort  omschrijving  Aantal 
flessen 

Prijs per 
fles  Subtotaal 

 

Casa Safra Verdejo 
 
Kleur: Wit 
 
 

De druiven van deze wijn zijn afkomstig uit een van Spanjes 
grootste wijngebieden: Castilla. Door het extreme klimaat, 
korte winters en droge zomers moeten de druiven vechten 
voor elke regendruppel. Dat maakt hun sap rijk, geraffineerd 
en onweerstaanbaar!  
Smaakprofiel: Levendig en fris 
Goed bij: kaas, pasta, risotto 

 

10,00 Euro 

 

 

Guti Rueda 
 
Kleur: Wit 
 
 

In de wijnregio Rueda vonden wij deze witte wijn in de 
wijnkelders van Hijos de Alberto Guttierez. Dit wijnhuis heeft 
de oudste wijngaarden van Spanje.Dit is een fonkelfrisse en 
lichtvoetige Verdejo. Absoluut een van de beste Verdejo's uit 
Spanje.  
Smaakprofiel: Levendig en fris  
Goed bij: gevogelte, gegrilde vis, schaaldieren, pasta, 
schaap 

 

10,00 Euro 

 

 

Pierre Baptiste  
 
Kleur: Wit 
 
 

Het is de missie van Pierre Baptiste om de Franse zon naar 
uw huiskamer te brengen. Dat lukt het wijnhuis met deze 
fijne en elegante Sauvignon Blanc - Viognier uit Languedoc. 
Deze intens blinkende wijn en uitstekende Sauvignon Blanc - 
Viognier is er een met exotisch karakter.  
Smaakprofiel: Levendig en fris 
Goed bij: pasta, pizza, risotto 

 

10,00 Euro 

 

 

Pierre Baptiste 
 
Kleur: Rood 
 
 

Deze prachtige Grande Reserve Sélection Parcellaire 
bestaat uit de allerbeste Merlot- en Cabernet Sauvignon-
druiven. Het terroir waar de druiven groeien is perfect om de 
druiven optimaal te laten rijpen. Zo onstaat een heerlijke 
Franse wijn die qua smaak absoluut niet onder doet voor een 
klassieker uit Bordeaux.  
Smaakprofiel: Soepel en rond 
Goed bij: gehaktbereiding, beenham, gebraden vlees, BBQ 

 

12,00 Euro 

 



 

Casa Safra 
 
Kleur: Rood 
 
 

Een perfecte smaakcombinatie van verse bosvruchten, zwart 
fruit, vanille, kruiden en krachtige tannines zorgt voor een 
uitzonderlijke geconcentreerde wijn. In de afdronk zeer fruitig 
en kruidig. Een unieke Spaanse Gran Reserva van Casa 
Safra met een prachtige gouden bekroning van Mundus Vini 
2019 en Berlin Wine Trophy 2019!  
Smaakprofiel: Soepel en rond 
Goed bij: rosbief, varkensgebraad, BBQ 

 

10,00 Euro 

 

 

Grand Maestro Italiano 
 
Kleur: Rood 
 
 

Deze Governo All'Uso is gemaakt van gedeeltelijk 
ingedroogde druiven en dat zorg voor een sensationeel rijke 
en geconcentreerde wijn. Vol kersen en zwarte bes, 
weelderiger dan menig dure Amarone. Niet alleen gaf The 
Italian Wine Guy deze Grand Maestro 99 punten, ook 
ontving deze prachtwijn een gouden medaille op de Berliner 
Wein Trophy.  
Smaakprofiel: Complex, Rond, Soepel 
Goed bij: entrecote, kaas, schaap 

 

13,00 Euro 

 

 

Casa Safra 
 
Kleur: Rosé 
 
 

Casa Safra staat uitsluitend voor topkwaliteit en ook voor 
deze rosé zijn alleen de allerbeste Garnacha druiven 
geselecteerd. Een perfecte keuze, want bij het proeven 
werden we direct verleid door een frisse en elegante wijn 
boordevol rood zomerfruit.  
Smaakprofiel: Intens & Fruitig 
Goed bij: gevogelte, BBQ, garnalen, groentebereidingen, 
fetakaas 

 

10,00 Euro 

 

  TOTAAL:     . 

 

Betalen kan via overschrijving van het bedrag voor 25/10/2020 op rekeningnummer BE52 0682 5045 2209  

met mededeling ‘Familienaam Voornaam ‐ Wijnfestijn 2020’ 

De ganse clubwerking dankt jullie voor de steun! 


