
 BESTELLIJST WIJN ACTIE 2022  

Goede doel 

duofiets Zuidwester 

met trapondersteuning 

 

Bestellijst indienen vóór 21 november 2022  via goeree.overflakkee@lions.nl of op de wijnproeverij 9 november 2022  

  Prijs per 

fles 

Prijs per doos 

( 6 flessen) 
Aantal 

dozen  

Aantal flessen 

Mouserend         

De Pro Cava Brut, Spanje 
De wijn heeft fruitige aroma’s in de neus en een evenwichtige 

smaak met een milde mousse. Het ideale aperitief, al dan niet 

met wat hapjes.  

9,90 59,40 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Royer Champagne Réserve Brut Frankrijk 
Deze succesvolle champagne valt regelmatig in de prijzen. Een 

krachtige Champagne met een verfijnde geur van 

oranjebloesem, gedroogde perzik en brioche 

28,90 173,40 per fles te 

bestellen 

 

Witte wijnen         

Cielo Pinot Grigio, Veneto Italië 
Licht en verfrissend met een aantrekkelijk bouquet en een zeer 

verleidelijke afdronk. Lekker bij de borrel en bij amuses, soep, 

vis en wit vlees. 

6,50 39,00 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Verdejo – Sauvigon Piqueras, Alamansa Spanje                                      
Stuivend aromatisch, loepzuiver en fris van smaak en al door 

veel sommeliers ontdekt. Heerlijk doordringbaar met veel fruit in 

de afdronk. Heerlijk aperitief, maar ook goed bij koude en warme 

voorgerechten met vis of pasta. 

8,70 52,20 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Chateau de La Jauvertie, Bergerac Frankrijk 
Sappige, frisdroge witte wijn uit Frankrijk, met de geur van fijn 

geel fruit en citrus. Dankzij de verfijnde en sappige smaak is 

deze wijn heerlijk als aperitief, maar ook te combineren met vis. 

11,40 68,40 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Monte Del Fra Custoza, Veneto Italië 
Geurige witte wijn uit Italië, met een fruitig aroma van appel en 

perzik. De volle, droge smaak past goed bij pasta met 

paddenstoelen of vis. Ook erg lekker bij gevolgelte. 

10,70 64,20 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Salcuta Chardonnay, Moldavië 
Fruitige en toegankelijk  met aroma’s van bloemen, rijpe meloen 

en grapefruit. Frisse fruit tonen en een lichte frisse afdronk, 

maken deze wijn mooi in balans. Past goed bij witvis, schaal- en 

schelpdieren, wit vlees en salades. 

8,25 49,50 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Rode wijnen         

Vinha da Fonte Touriga, Peninsula de Setúbal Portugal 
Rijpe aroma's van donkere kersen, pruimen en zoete specerijen 

afkomstig van het Franse en Amerikaanse eikenhout. Vinha Da 

Fonte is lekker bij diverse vleesgerechten en kazen. 

7,45 44,70 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Matile Merlot, Orviet Italië 
Helderrood van kleur, fruitig en licht kruidig van geur.Gekonfijt 

fruit in het aroma en een volle smaak. Past perfect bij pasta’s en 

koude voorgerechten.  

7,75 46,50 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Château Lalene Bordeaux Superieur, Frankrijk 
Mooie, donkere, robijnrode kleur en een aangename neus met 

invloeden van rijp zwart fruit en toast. Soepel en fruitig van 

smaak, sappig in de aanzet met tonen van cassis en bessen.  

8,75 52,50 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Von der Mark – Walter Spätburgunder, Duitsland 
Lichtrood van kleur met een verleidelijke geur van framboos, 

kers en specerijen. Heerlijk om zo te drinken (ook in de zomer!), 

maar ook erg lekker bij bijvoorbeeld kip of wit vlees.  

11,95 71,70 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Piqueras Garnacha Tintorera, Almansa Spanje 
Dieprood van kleur en uitbundig van geur, met bramen, licht 

eikenhout en wat geroosterde koffietonen.  Prima bij kruidige 

gerechten, zowel koude voorgerechten als stoofgerechten. 

9,95 59,70 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Salcuta Pinot Noir Moldavië  
Met deze soepele, robijnrode wijn komen aroma's van 

bosbessen, zwarte bessen en frambozen met een vleugje kersen 

je tegemoet. Perfect combineren met gerechten van kalfsvlees, 

varkensvlees eend, diverse kazen en lichte pasta's  

8,25 49,50 
 

alleen per 

doos te 

bestellen 
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 Prijs 

per fles 
Prijs per doos 

( 6 flessen) 
Aantal 

dozen 

 

Aantal flessen 

Kelder wijnen         

Wente Morning Fog Chardonnay 
De naam refereert naar de mist die zich vormt in de baai van San 

Francisco. Prachtig goudgele kleur met in de neus aroma’s van 

rode appel, vanille en mooi geïntegreerde houttonen. Lekker als 

aperitief en bij vette visgerechten zoals zalm of bij wit vlees. 

13,95 83,70 

 

alleen per 

doos te 

bestellen 

Chablis, Bourgogne Frankrijk 
Puur van overwegend oude stokken en gevinifieerd in 

roestvrijstalen tanks. Beendroog, stenig en fris 

21,90 131,40 per fles te 

bestellen 

 

Valpolicella Ripasso, Verona Italië 
Ripasso betekent letterlijk her-passeren. De ‘normale’ Valpolicella 

krijgt een tweede gisting op de druivenschillen van de Amarone. 

Smaak van intens en zwart kersenfruit. Lekker bij rood vlees 

19,95 119,70 per fles te 

bestellen 

 

Amarone Della Valpolicella, Verona Italië 
Bij de productie van Amarone worden de druiven eerst gedroogd 

en daarna pas geperst. De geur neigt naar krenten en pruimen, de 

smaak is geconcentreerd en zacht. Lekker bij wild en sterke 

kazen. 

42,50 255,00 per fles te 

bestellen 

 

Château de la Gardine Condrieu, Rhône Frankrijk 
Eén van de bekendste en beste wijnhuizen uit de Rhône is een 

waar genot voor de smaakpapillen! Complexe en verfijnde droge 

witte wijn met rijpe fruittonen, amandel, bloemen en een nuance 

van eiken in de geur 

46,50 279,00 per fles te 

bestellen 

 

Barolo, Piemonte Italië 
Koning van de wijnen en wijn van koningen De wijn heeft geuren 

van rood fruit, pruimen en paddenstoelen. Lekker bij rundvlees, 

wild en stoofpotten zoals biefstuk, lamsvlees, kalfsvlees, konijn, 

wild zwijn en hert 

49,90 299,40 per fles te 

bestellen 

 

Dessert & Port         

Quinta da Romaneira Tawny, Douro Portugal                                                                                     
Bruin gelige kleur. Verfijnde, ontwikkelde geur van tabak, 

pruimedant, vijg, gebrande noten en kaneel. Toegankelijk en 

volzoet in smaak met zondoorstoofd fruit en zachte tannine. De 

afdronk is mild met nuances van karamel en rozijnen. 

15,45 92,70 per fles te 

bestellen 

 

Quinta da Romaneira LBV, Douro Portugal                                                                     
Diep robijnrode Port met een intense geur van zwarte bes, braam 

en cederhout. Krachtig, vol en mildzoet van smaak met jammy 

fruit, rijpe tannines en gebalanceerde frisheid. De finale is lang met 

rozijnen en rokerig eiken. Prachtig bij een kaasplateau of als 

natafelwijn. 

22,30 133,80 per fles te 

bestellen 

 

Quinta da Romaneira 10 years, Douro Portugal  
Van vaten die een gemiddelde leeftijd van tien jaar hebben is deze 

verfijnde 10 Years Old Tawny port geblend. ij heeft een geurige, 

volle en zachte smaak die eindigt met een lang en prettig 

aanhoudende finale. 

26,90 161,40 per fles te 

bestellen 

 

Olijfolie         

Valderama olijfolie, Spanje 
Iedere “Sterren Chef” heeft deze olie in zijn keuken staan 

21,50 129,00 per fles te 

bestellen 

 

In te vullen bij bestelling         

Naam: 
    

Bedrijfsnaam en BTW nummer (indien van toepassing)     

Straat en huisnummer: 
    

Postcode: 
    

Woonplaats 
    

Email: 
    

Telefoonnummer: 
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