Wijnverkoop
Wij, de aspiranten van Chiro Bethanie, verkopen heerlijke wijnen om ons buitenlands kamp te steunen! De
wijnen worden geleverd door Boutique Barrique, een wijnhandelaar die ook in de wijk Bethanie gevestigd is.
Meer informatie over deze wijnhandelaar vind u op https://www.boutique-barrique.be.
Ons aanbod bestaat uit een rode wijn, een witte wijn, een rosé wijn en een cava.
Cava 'ELEONORA' BRUT - €12
• Spanje
• 30% Xarel·lo, 45% Macabeu, 5% Chardonnay, 20% Parellada
• Een door Boutique Barrique geselecteerde én geïmporteerde cava die door hun vaste klanten enorm wordt
gesmaakt. Schitterende, frisse cava met stro-bleke kleur, met aroma's van fris, wit fruit en kleine patisseriegebakjes. In de mond: fris, droog met een heerlijk zachte afdronk.

Witte wijn DOMAINE DE MEDEILHAN BLANC TRADITION 2017 - €10
• Frankrijk
• 80% Chardonnay, 20% Viognier
• Deze wijn presenteert een aroma van abrikozen en voelt sierlijk en fijn aan in de mond. De ideale wijn voor
een aperitief, bij vis, wit vlees en fruitige desserts.
Rode wijn DOMAINE DE MEDEILHAN ROUGE TRADITION 2017 - €10
• Frankrijk
• 50% Merlot, 50% Petit Verdot
• Een zachte wijn voor elke dag, als aperitief, bij het eten of gewoon voor de TV. Een allemansvriend. Het
smakenpalet is fruitig, vol , en gebalanceerd. Deze wijn combineert de smaak van rijp fruit met de
complexte aroma’s van de twee gebruikte druivenvariëteiten.
Rosé wijn DOMAINE DE MEDEILHAN ROSÉ GRENACHE 2017 - €10
• Frankrijk
• Grenache, Syrah
• Heerlijke, heldere rosé met fuchsiaroze reflecties. De expressieve neus ademt een mooie mix van rood fruit
uit. De smaak is een harmonieuze mix van aardbeien- en frambozensmaken.
Als u graag wijn zou bestellen, mail dan naar aspi@chirobethanie.be . Wij helpen je verder met de bestelling
en de betaling!

Hartelijk bedankt
voor de steun
Namens alle aspiranten en hun leiding

