KFC Gavere-Asper vzw presenteert

6de WIJNBEURS

zaterdag 10/03/2018
GOC Racing, Markt Gavere

Beste bezoeker,
Hartelijk welkom op de zesde wijnbeurs van KFC Gavere-Asper ten
voordele van de jeugdwerking. We zijn verheugd U via dit event te
mogen begroeten en verwelkomen.
Uw aanwezigheid als sympathisant van de club of als wijnliefhebber uit
de streek sterkt ons om van de wijnbeurs, een uniek evenement in onze
regio, jaar na jaar een succes te maken. Het verder ontwikkelen van het
sociale gebeuren in onze omgeving is één van de doelstellingen van onze
club.
Laat U tijdens uw bezoek door onze professionele wijnhandelaars
adviseren rond de aangeboden kwaliteitswijnen uit alle windstreken welke
ze voor U hebben uitgekozen.
Tevens bieden wij U de gelegenheid om met vrienden, kennissen en
zakenrelaties een aangename namiddag en/of avond te delen in onze
sfeervolle wijnbar, waar naast de wijnen uit de degustatieruimte tevens
een heerlijk gerecht kunnen worden genuttigd.
Laat U onderdompelen in de gezellige sfeer op de tonen van onze
muziekband.
Met deze brochure willen wij U een overzicht aanbieden van alle
geselecteerde wijnen waarbij U de mogelijkheid heeft een aantal
aantekeningen te maken.
Tevens kan u een bestelformulier terugvinden welke U na de degustatie
kan afleveren aan een door ons voorziene stand. Voor zelfstandigen en
handelaars hebben we bovendien met de wijnhandelaars een duidelijk
facturatiesysteem uitgewerkt.
Ook dit jaar bieden we de mogelijkheid om wijn aan te kopen per
3 flessen. Wel met die beperking dat elke persoon 6 flessen, of een
veelvoud van 6 flessen moet kopen.
Wij wensen U een fijne namiddag en avond toe!
Met vriendelijke groeten,

het KFC wijnbeurs-team

Nabestelling mogelijk via www.kfcgavereasper.be of wijnbeurs@kfcgavereasper.be

Nota’s
Nr.

Aantekening

France

www.collin.be

Aperitief

101
€10.99,Royal de Mour, Blanc de Blancs Brut		
Frisse en fijne bubbels. Ideaal als aperitief.

Witte wijn

102
€6.95,-		
Vin de Pays d’Oc, Valmont wit, 2016
Licht goudkleurige witte wijn met toetsen van citrus en witte bloemen. Fruitig, rond
en soepel in de mond met een evenwichtige en lange afdronk.
103
€9.20,-		
Languedoc-Roussillon, IGP Pays d’Oc,
			
La Forge Estate Chardonnay, 2016
Een briljante goudgele kleur en een rijk bouquet met aroma’s van tropische vruchten,
ananas, hazelnoot, linde en kweepeer met een gevanilleerde en geroosterde toets; in
de mond geniet men van een rijke en ronde smaak met een mooie aciditeit en lange
afdronk.

Rosé

104
€6.95,-		
Vin de Pays d’Oc, Valmont rose, 2017
Kersroze kleur met een complexe neus van kersen- en karamelaroma’s die evolueren
naar toetsen van gekonfijte vruchten. Rond en evenwichtig, uitgesproken fruitig en
met een mooie afdronk.

Rode wijn

105
€6.95,-		
Vin de Pays d’Oc, Valmont rood, 2016
50% Grenache rouge, 20% Carignan, 15% Syrah en 15% Merlot. Toetsen van pruim
en framboos, evoluerend naar kruidige aroma’s. In de mond is hij fruitig, rond, soepel
en zeer goed gebalanceerd.
106
€8.95,-		
Faugères, Chateau de Sauvanes, 2015
Het succes van de Faugères ligt in de balans van de druivensoorten. In de aanzet is
de wijn fris en kruidig met afgeronde tannines en een mooie afdronk.
107
€9.95,-		
Languedoc-Roussillon, IGP Pays d’Oc,
			
La Forge Estate Merlot, 2016
Deze wijn heeft een briljant diep robijnrode kleur en een rijke neus met aroma’s van
cassis, framboos, pruim en toetsen van specerijen, vanille en tabak. Een volle rijpe
smaak ondersteund door zijdezachte tannines en een uitstekende afdronk.
108
€13.95,Bordeaux Supérieur, Chateau Tayet Cuvée Prestige, 2014
Deze Cuvée Prestige hijst zich ruim boven het niveau van een gemiddelde Bordeaux
Supérieur. Hij heeft een intense neus en een volle smaak met veel materie en rijpe
tannine. Een echte aanrader!

In de wijnbar

Languedoc-Roussillon, IGP Pays d’Oc, La Forge Estate Chardonnay, 2016

www.rabotvins.com
www.collin.be

Europa - Wereld

Witte wijn

201
€7.10,-		
Portugal, Douro, Costa do Pombal wit, Vallegre, 2017
Bloemige aroma’s in combinatie met gerijpt tropisch fruit. In de mond droog en
intens, met een mooie, evenwichtige aciditeit. De afdronk is elegant en mineraal.
202
€9.75,-		
Spanje, Rueda, Verderrubi, 2016
In de neus eerst passievrucht samen met grapefruitaroma’s en noten van hakhout.
Heel intens en complex. Vettige smaak, met een bijzonder evenwichtige aciditeit,
ronde en lange afdronk.
203
€10.65,Oostenrijk, Weingut Leth, Roter Veltliner Klassik, 2016
Een complexe harmonieuze wijn met toetsen van appel, peer, gedroogde vruchten en
rozijnen. Een rijpe structuur en een vol en warm aroma.
204
€12.25,Nieuw-Zeeland, Marlborough, Babich Winery,
			Sauvignon Blanc, 2016
Marlborough in Nieuw Zeeland is wereldwijd geroemd voor de allerbeste Sauvignon
Blanc. Babich biedt het beste uit Marlborough: de herkenbare grassige geur, de bijzonder frisfruitige smaak en een ongekend lange afdronk.

Rode wijn

205
€7.30,-		
Portugal, Douro, Costa do Pombal rood, Vallegre, 2016
Vers rood fruit met een puntje vanille. Mooi gestructureerd, intens, met zachte tannine en een zeer mooie lange afdronk.
206
€16.50,Portugal, Douro, Quinta de Valle Longo Reserva, 2014
Zeer elegant en complex met geraffineerde aroma’s van rijp zwart en rood fruit met
florale tonen. Door de rijping op nieuwe vaten van Frans eikenhout zijn er getoaste,
gerookte en kruidige aroma’s. Een mooie zijdezachte aanzet met een lange aromatische afdronk.
207
€9.75,-		
Spanje, Toro, Finca Sobreno, Oak Aged, 2015
100% Tinta de Toro. De wijn rijpt gedurende 4 maanden in Amerikaanse eiken vaten
van maximaal 4 jaar oud. Een schitterende wijn, fris met een neus van rijpe vruchten
en nuances die aan kruiden en vanille doen denken.
208
€13.99,Oostenrijk, Weingut Leth, Blauer Zweigelt Reserve, 2014
Aroma’s van donkerrode kers en krieken met toetsen van bosbes en nuances van
gedroogde vruchten. Veel fijne tannines en een lange en aanhoudende afdronk. Een
rijkelijke wijn!

In de wijnbar

Spanje, Toro, Finca Sobreno, Oak Aged, 2015

Italia

www.rabotvins.com

Witte wijn

301
€8.30,-		
Puglia, Verdeca Del Salento, Moi, Vigne e Vini, 2016
De smaak is kruidig, lang en uitgesproken fris met een perfecte volheid. De afdronk
is langdurig met toetsen van amandel en appels
302
€11.55,Veneto, Soave, Fontana, Tenuta Sant’Antonio, 2016
Frisse bloementoets van witte druif en vlierbloesem, rijpe witte vruchten zoals appel
en peer. Zeer goed gebalanceerde aciditeit, aangename nasmaak van amandel.
303
€13.99,Piemonte, Langhe Chardonnay, Albino Rocca, 2016
Een Chardonnay uit Piemonte, Noord-Italië : Superlekker met frisse zuurtjes en een
nootachtige, minerale smaak. Topkwaliteit!

Rosé

304
€8.30,-		
Puglia, Rosato Del Salento, Moi, Vigne e Vini, 2016
Deze rosé op basis van negroamarodruiven is delicaat, fris en aangenaam met
aroma’s van kers en granaatappel. Soepele, prettige en droge smaak met lichte
tannine, fris en mooie afdronk.

Rode wijn

305
€8.25,-		
Puglia, Primitivo di Manduria, Moi, Vigne e Vini, 2017
100% Primitivo druif met als resultaat een schitterende zachte en evenwichtige wijn
met een volle body.
306
€10.90,Sicilie, Nero d’Avola, Cantine Fina, Bio, 2015
Complexe smaak van gedroogde pruimen, kersen, bessen en aardbeien. Rijk en
evenwichtig bouquet met fluweelachtige smaak, mooie structuur, lange afdronk.
307
€11.99,Piemonte, Barbera d’Asti, Bricco Blina, 2015
Frisse aciditeit en de geur van bessen zijn typisch voor een goede Barbera maar door
de lage productie en de oudere wijnstokken heeft deze wijn ook veel diepgang en is
mooi geconcentreerd.
308
€13.20,Valpolicella, Nanfre, Tenuta Sant’Antonio, 2015
Kleur: intens robijnrood. Aroma: fruitig met toetsen van kers en rode vruchten,
bloemige en kruidige subtiliteiten. Smaak: zacht, fris, geurig en aromatisch met
gematigde tannines.

In de wijnbar

Puglia, Rosato Del Salento, Moi, Vigne e Vini, 2016

Argentina

www.festivino.be

Witte wijn

401
€6.60,-		
Kuyén Chenin Blanc/Chardonnay, Mendoza, 2017
Easy going drinkwijntje met tropische fruitaroma’s en een verfrissende toets.
Bij visgerechten, gevogelte.
				
402
€8.95,-		
Amalaya Blanco, Salta, 2017
Een opmerkelijk geparfumeerde wijn van de florale Torrontés druif. Voor een zomers
terrasje. Ook goed bij kruidige gerechten.
403
€14.30,Chakana Estate Selection Chardonnay, Mendoza, 2014
Stevige, minerale Chardonnay met mooie houtlagering. Elegante topper uit
Argentinië.

Rosé

404
€8.95,-		
Chakana Malbec Rosé, Mendoza, 2017
Fruitige, helderrode rosé van de typisch Argentijnse malbec druif met een volle en
lange afdronk.

Rode wijn

405
€7.95,-		
Caoba Tempranillo, Mendoza, 2016
Zeer toegankelijke wijn van de Spaanse tempranillo druif in een Argentijns kleedje.
Soepel, rond en zacht. Makkelijk te combineren bij allerlei gerechten.
406
€8.95,-		
Chakana Malbec, Mendoza, 2017
Donker fruit, een lichte kruidigheid en soepele tannines maken van deze wijn de
perfecte partner voor uw kaasschotels.
407
€10.25,Caoba Oaked Bonarda, Mendoza, 2015
Donkere bessen, ledertoetsen, mooi versmolten tannines en een evenwichtige portie
eik zorgen ervoor dat deze wijn ideaal smaakt bij een gegrilde steak.
408
€14.00,Soluna Fair Trade Malbec, Salta, 2012
Volle, rijpe Malbec met elegante fruittoetsen en een mooi geïntegreerde houtlagering.
Laat het BBQ seizoen maar komen!

In de wijnbar

Caoba Oaked Bonarda, Mendoza, 2015

Chili

www.chileboutique.be

Aperitief

501
€9.95,-		
OX Brut, Leyda
Frisse, fruitige bubbels uit de koele kustvallei van Leyda in Chili. Ideaal als aperitief
en voor feestjes!

Witte wijn

502
€7.97,-		
In Situ Vineyard Selection Sauvignon Blanc, Aconcagua, 2016
Mooie frisse zuren en geuren van citrusvruchten en gedroogd gras. Zeer geschikt bij
zeevruchten en schaaldieren.
				
503
€9.26,-		
Vistamar Sepia Reserva Chardonnay, Casablanca, 2015
Volle, toegankelijke Chardonnay met exotische fruitaroma’s en een lichte eiktoets. Bij
visgerechten, gevogelte.
				
504
€11.25,In Situ Signature Riverside Blend, Aconcagua, 2017
Minerale Chardonnay aangevuld met kruidige Viognier en een mooi versmolten
houtlagering. Schitterende complexiteit. Bij eendeborst, kalfsvlees en stevige
visgerechten.

Rode wijn

505 €9.26,-		
Vistamar Sepia Reserva Malbec, Cachapoal, 2014
Soepele, kruidige Malbec met fijne tannines en mooie afdronk. Bij rood vlees.
			
506 €10.24,- In Situ Reserva Carmenere, Aconcagua, 2016
Vol, pittig en tegelijkertijd soepel, elegant. Een absolute prijs/kwaliteit topper. Geeft
uw (wild)gerechten een extra dimensie!
				
507
€14.00,In Situ Gran Reserva Cabernet Sauvignon, Aconcagua, 2015
Donkere bessen, ledertoetsen en stevige, maar mooi versmolten tannines maken van
deze wijn de perfecte partner voor een gegrilde steak.
				
508
€18.27,Matetic Corralillo Winemaker’s Blend, San Antonio, 2013
Dieprode wijn met intense geur van donkere kersen, fijne zuiderse kruiden en vanille.
Sappig met zijdezachte tannines en verfijnde zuren.
Een wijn met een grote persoonlijkheid! 			

In de wijnbar

In Situ Signature Riverside Blend, Aconcagua, 2017

www.festivino.be
Catalunya & South Africa
www.chileboutique.be

Aperitief

601
€8.98,-		
Cava Quomo Brut, Penedés, Catalunya
Fris, droog en mondvullend! Fijne pareling door 2de rijping op fles. Topverhouding
prijs/kwaliteit!

Witte wijn

602
€6.68,-		
Saba Blanco, Catalunya, 2016
Een mooie mix van Catalaanse en internationale druivenrassen. Fris, toegankelijk en
zonder pretentie. Geschikt bij allerlei visgerechten.
603
€10.95,Haven Chardonnay, Coastal Region, South Africa, 2017
Volle, smeuige Chardonnay met exotische fruitaroma’s. Bij kazen, visgerechten,
gevogelte.

Rode wijn

604
€9.97,-		
Terra de Panal Tinto, Terra Alta, Catalunya, 2015
Soepele, lichtkruidige assemblage van typische druivensoorten uit Terra Alta met fijne
tannines en mooie afdronk. Bij rood vlees.
605
€10.95,Haven Shiraz, Coastal Region, South Africa, 2015
Pakken fruit, animale randjes, lichte houttoets. Een zeer vlotte drinker met stevige
afdronk!
606
€12.49,I Tant Garnacha, Montsant, Catalunya, 2016
Vol, pittig en tegelijkertijd soepel, elegant. Lange afdronk en zachte tannines. Kan
zeer breed ingezet worden bij allerlei (vlees)gerechten
607
€20.26,Glen Carlou Grand Classique Blend, Paarl, South Africa, 2013
Dieprode wijn met intense geur van donker fruit, ledertoetsen, fijne kruiden en
vanille. Sappig met fluwelen tannines en verfijnde zuren. Een wijn met een grote
persoonlijkheid!

Dessert

Dessert
608
€14.65,Glen Carlou The Welder Chenin Blanc, Paarl,
			South Africa, 2015
Een dessertwijn van de typisch Zuidafrikaanse druif Chenin Blanc. Neus van
gedroogde vijgen en noten. Zoet, maar blijft verfrissend. Ideaal bij desserts, maar
ook bij blauwe kazen en wildpaté.

In de wijnbar

Cava Quomo Brut, Penedés, Catalunya

