
 

 

        Rollegem, 1/12/2020 

Beste ouders, grootouders, sympathisanten… 

 

De feestdagen zijn in zicht en hopelijk weldra het einde van corona ook … 

We vieren dit eindejaar wellicht anders dan anders, maar ook in onze kleine bubbels gaat dit meestal gepaard met een 

glaasje wijn. Daarom doen we dit jaar weer een wijnverkoop. De opbrengst gaat integraal naar de verfraaiing van de 

speelplaats. 

Wijnhandel Amphora uit Bellegem selecteerde een aantal wijnen voor ons. Meer informatie over de verschillende 

wijnen kan je vinden op de ommezijde van deze brief. 

We bieden volgende flessen aan: 

cava   € 8 per fles  € 45 per 6 flessen 

prosecco  € 10 per fles € 55 per 6 flessen 

witte wijn  € 7 per fles € 40 per 6 flessen  

rosé   € 7 per fles € 40 per 6 flessen 

rode wijn  € 7 per fles € 40 per 6 flessen 

Graag bestellen voor 14/12/2020. 

Je kan bestellen en betalen via de website. Liefst zo weinig mogelijk cash. Indien cash, graag met onderstaand strookje 

in gesloten omslag aan de klasleerkracht bezorgen. De wijn kan afgehaald worden op vrijdag 18/12/2020 vanaf 15u in 

OC Rollegem (NIET op school o.w.v. corona !) 

 

Hartelijk dank voor jullie bestelling en het team wenst iedereen een gezellig eindejaar ! 

_______________________________________________________________________________  

……………………………………………….. uit klas _____  bestelt graag 

____ flessen cava = _____ euro 

____flessen prosecco = ____euro 

____flessen witte wijn = ____euro 

____flessen rosé wijn = _____euro 

____flessen rode wijn = _____ euro 

TOTAAL: _____ euro 
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Cava Marien Brut - Spanje 

Deze bubbels komen uit de Penedès streek, het kloppend hart van de Cava productie.  Een klassieke 

blend van Macabeo, Xarel-Lo en Parellada.  Aroma's van verse appels met een prettig kruidig accent.  In 

de mond een perfect evenwicht met accenten van zoet fruit en fijne belletjes. 

Spumante Milissimato - Italië 

De neus is aangenaam intens. Deze bubbel heeft eerst frisse tonen van witte bloemen om vervolgens qua 

geur te evolueren naar geel fruit. In de mond is hij delicaat en harmonieus, van goede lengte en 

structuur, en brengt bloemige en fruitige geuren terug in de mond.Perfecte aperitief voor de feestdagen. 

Buitengewoon White Blossom – Zuid-Afrika 

Druivensoort  100% Chenin Blanc       

Geur/smaak  Bleek geelgroen met aroma's van kruisbes, groene appel en lichtjes witte perzik. In 

de mond komen deze vruchten terug aan gevuld met wat mineraliteit en zuurtjes in 

zijn afdronk.   

Passend bij salades, lichtere maaltijden, aperitief (allemansvriend) 

 

Niet voor niets zijn Zuid-Afrikaanse wijnen nog steeds immens populair in ons land. De Western Cape 

bestaat uit beroemde districten als Stellenbosch, Paarl en Swartland. Deze populaire wijnregio levert zeer 

veel moois op waaronder deze ‘Buitengewoon’. 

Tinello Rosato – Italië Veneto 

  

Druivensoort  70% merlot / 30% cabenert sauvignon      

Geur/smaak  We ontdekken een mooi evenwicht tussen de zachtheid van de merlot en de stoere 

cabernet sauvignon.  Zacht, rond maar ook fris en fruitig in de mond, een vlotte 

drinker. 

Passend bij  van aperitief tot lichte maaltijd en diverse pastagerechten 

Bourdic Héritage – Languedoc 

  

Druivensoort  100% Merlot      

Geur/smaak  Diep paarsrood van kleur, met een krachtig boeket van rood fruit en kruidigheid. De 

smaak is rijk, vol rood fruit en aangenaam soepel met een lekkere fruitige en lange 

warme afdronk.  

Passend bij Prima te combineren met diverse soorten vleesgerechten, maar ook om zo te 

drinken.  

 

De Héritage wijnen zijn bedoeld voor de liefhebber van ongecompliceerde, volle en doordrinkbare wijnen 

voor elk moment. 
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