
Witte wijn (klasse betere huiswijn)

Finesse By Chardonnay (2019)

aantal flessen
x 9 € =

Witte wijn (klasse het betere werk)

Château Tour Le Pin - Blanc Tradition (2021)

aantal flessen
x 10 € =

Witte wijn (klasse fijnproever)

Château Tour Le Pin - Cuvée Prestige (2021)

aantal flessen
x 14 € =

Rode wijn (klasse betere huiswijn)

Les Truffier Rouge (2018)

aantal flessen
x 9 € =

Rode wijn (klasse het betere werk)

Bordeaux Rouge Tradition - Château Tour Le Pin (2018)

aantal flessen
x 10 € =

Een klassieke rode bordeauxwijn met hoofdzakelijk merlot, aangevuld 
met cabernet franc en cabernet sauvignon. Deze wijn heeft een mooie 
robijnrode kleur met glanzende en heldere reflecties. De openhartige 

neus, gekenmerkt door aroma's van rood fruit, met minerale tonen. De 
mond is soepel en rond, met tonen van rood fruit, die aanhouden in de 

afdronk.

Wijnverkoop 2022 TTC Hamme

Een gerijpte chardonnay (100%) met toetsen van exotisch fruit die 
perfect past bij de maaltijd.

Een traditionele witte bordeauxwijn met sauvignon blanc, sémillon en 
muscadelle. De openhartige neus drukt aroma's uit van wit fruit (peer, 
perzik, abrikoos), gecombineerd met bloemige tonen. De smaak is fris 
en sprankelend bij de aanzet, soepel met een goede zuurgraad en een 

evenwicht dat aanhoudt in de afdronk met frisse en fruitige tonen.

Een hoogwaardige witte bordeauxwijn bestaande hoofdzakelijk uit 
sauvignon gris aangevuld met sauvignon blanc. Deze wijn heeft een 
mooie gele kleur met transparante, heldere en briljante reflecties. De 
neus, openhartig, krachtig en elegant, geeft aroma's vrij van gegrild 
gedroogd fruit, dan minerale en rokerige tonen, maar ook citrus. De 

smaak is ruim en vlezig, met frisheid en volume. De afdronk is lang en 
smakelijk, met fruitige en houtachtige tonen.

Een Languedocwijn van Domaine Jérôme Calmes met rijpe, zwarte 
bessen. Deze wijn ligt zeer zacht in de mond, is weer een stuk fruitiger 
in smaak en heeft zelfs wat tonen van truffel in de afdronk. Een fijne, 

toegankelijke wijn.



Rode wijn (klasse het mag al iets meer zijn)

‘Château Vieux Bonneau’ uit de Montagne Saint-Emilion (2018)

aantal flessen
x 14 € =

Cava (klasse het betere werk)

El Celleret

aantal flessen
x 11 € =

aantal dozen
Vanille wafels (klasse vanille wafels in doos) x 7 € =

aantal dozen
Chocolade wafels (klasse chocolade wafels in doos) x 7 € =

aantal dozen
Schilfertruffels melk 200gr (klasse truffels in een doos) x 7 € =

Totaal aantal: Totale prijs:

Gelieve uw bestelling door te mailen naar: walter.derycke@skynet.be.
Betaling kan enkel gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE44 8538 6914 0745.
De verkoop sluit af op woensdag 7 december. Enkel wat op 7 december betaald is, wordt besteld.
Afhaling wordt georganiseerd rond half december. Concrete data volgen later.

Klassieke hoogwaardige wijn uit de Montagne Saint-Emilion met 
discrete houtlagering (70% van de wijn rijpt in gebruikte eiken vaten). 

Nog een aantal jaar bewaarpotentieel.

Cava 'El Celleret’ uit de buurt van Barcelona (Spanje) heeft minimum 
12 maanden rijping ondergaan. Hij heeft een heldere gele kleur met 
groene tinten en is zeer aromatisch & divers. De smaak is zacht en 

lekker met een frisse aangename afdronk.


