
Beste ouders, leden, vrienden & sympathisanten, 



Graag stellen wij - vrienden van de Vriendenkring Scouts Valaar 54 - onze  
kers(t)verse eindejaar wijnbrochure voor!

Je zal merken dat we voor deze 3e editie ons aanbod eens goed door elkaar 
hebben geschud: 6 nieuwe wijnen, 4 blijvertjes. Zorgvuldig gekozen, 
smakelijke wijnen voor elke gelegenheid.



De opbrengst van de wijnactie gaat dit jaar volledig naar ...energie. Ook 
onze Scouts kreunt onder de hoge energiefacturen én bovendien plannen 
we een heel aantal energiebesparende ingrepen aan onze lokalen.  



Nog niet overtuigd? 

Kom dan zeker eens proeven op zo 4 december, om 12u30 aan de ‘Poly’ in 
Gebr. de Wachterstraat! 

Scouts Valaar 54


Eindejaar

wijnactie

2022

De Vriendenkring is een groep van vrijwillige ouders die zich op de achtergrond inzetten met 
logistieke hulp voor een duurzame scoutsbeleving.  

Ontdek snel onze wijnselectie en steun Scouts 54 Valaar!



Hoe bestellen? 

Praktische info vind je op de laatste pagina.

de



Eindejaar wijnactie 2022 
Onze selectie feestwijnen 
en aperitieven

Onze traditionele Franse wijnen

Deze rosé bevat uitsluitend Syrahdruiven en geeft, typisch voor deze druif, fruitige tonen van perzik, framboos & cassis. Smaakvolle en frisse afdronk. Deze rosé komt uit de Pays d’Oc (Languedoc-Rousillon) 



bestelreferentie: #FWrosé 

La Bastille (Vignobles Foncalieu Zuid-Frankrijk)

Cabernet Rosé

Lichte, maar ook ronde rosé met een fruitige afdronk.  La 
Bastille rosé bulkt van het rode fruit en laat zich gemakkelijk 
drinken.



Als aperitief, bij dagelijkse keuken, bbq, pasta of om zo te 
drinken.

Omschrijving

Ref. #FWrosé

 € 7,00

Colombard/Ugni Blanc

Fruitig en licht van structuur, maar wel met voldoende body en 
karakter. Vooral citrus, grapefruit en perzik in de geur en 
smaak. Een frisse dorstlesser!



Passe-partout, aperitief, bij dagelijkse keuken, om zo te 
drinken.

Omschrijving

Ref. #FWwit

 € 7,00

Carignan/Merlot Rouge

Een minder klassieke blend voor een huiswijn in deze La 
Bastille Carignan/Merlot.  De Merlot geeft zachtheid en soepel 
fruit, de Carignan maakt het net wat pittiger en kruidiger.



Passe partout, om zo te drinken.

Omschrijving

Ref. #FWrood

 € 7,00

Nieuw

Nieuw

Nieuw



Eindejaar wijnactie 2022 
Onze selectie feestwijnen 
en aperitieven

Onze Suggestiewijnen

Boland Cellar Classic Selection (Zuid-Afrika)

Chardonnay Wit

De druiven van de Classic Selection Chardonnay komen van 
verschillende percelen rond de Paardeberg en de kuststreek. 
De wijn rijpt drie maanden "sur lie" wat zorgt voor een volle, 
romige afdronk. 

Levendige wijn met complexe citrusaroma's, vooral limoen en 
een boterachtige toets, typische voor de Chardonnaydruif.



Heerlijk met schaaldieren, wit vlees, vis of gevogelte.

Omschrijving

Ref. #SUGwit

 € 9,50

Château Haut-Roudier (Frankrijk)

Bordeaux Rood

Blend van Cabernet Sauvignon en Merlot die 9 maanden rijping 
kreeg op cementtanks. Neus van rijp fruit, kersen en 
frambozen. In de mond soepel met zachte tannine. Een goede 
onderliggende frisheid. Een easy-drinking Bordeaux voor een 
prikje.



Toffe passe-partout, zeker proberen bij wit vlees, een zomerse 
salade of een kaasschotel.

Omschrijving

Ref. #SUGrood

 € 9,50

Nieuw

Nieuw



Eindejaar wijnactie 2022 
Onze selectie feestwijnen 
en aperitieven

Onze Premium wijnen

Weingut Huber Terrassen (Oostenrijk)

Maddi Rioja Reserva (Spanje)

Grüner Veltliner Wit

De Terrassen is gemaakt van Grüner Veltliner van verschillende 
wijngaarden met wijnstokken van 5 tot 80 jaar oud en rijpt 
volledig op inox. Dit geeft een minerale, kruidige wijn met een 
neus van witte peper (typisch voor Grüner Veltliner).  



In de smaak wordt het kruidige afgewisseld met veel geel fruit 
en een rond mondgevoel.

Omschrijving

Ref. #PWwit

 € 12,00

Tempranillo Rood

Rode finishing touch!

Deze intense wijn komt uit Rioja, aan de oevers van de Ebro, en 
is gemaakt uit 95%Tempranillo en 5% Carignan. Na 18 
maanden houtrijping heeft deze rode karakterwijn veel kruid- 
en houttoetsen met een hint van aardbei en braambes.

 

Uitzonderlijk goede nasmaak.

Omschrijving

Ref. #PWrood

 € 14,00



Eindejaar wijnactie 2022 
Onze selectie feestwijnen 
en aperitieven

Onze feestbubbels

Dignitat Brut (Spanje)Cava

Heel stijlvolle cava met een frisse en fruitige afdronk, fijne 
schuimlaag. Na een flesrijping van een jaar krijgt zijn fijn fruit 
het goede gezelschap van een tintelende textuur.



Gegarandeerd een geslaagd aperitief!

Omschrijving

Ref. #BubCava

 € 10,00

Conca d’Oro Frizzante Rosato (Italië)Prosecco

Een speciale rosécuvée, gemaakt van een heel klein perceel 
temidden van de wijngaarden. Verfijnde en aanhoudende 
schuimvorming. Mooie combo tussen verleidelijk fruit en een 
goede structuur. In de neus elegant rood en exotisch fruit. 
Sappig, smakelijk palet, ondersteund door een goede structuur 
en mooie zuren. 



Elegant en fijn! Als aperitief, bij hapjes en/of vis.


Omschrijving

Ref. #BubPros

 € 10,00

Beaumet Cuvée Brut (Frankrijk)Champagne

Het huis Beaumet heeft ca. 80 ha eigen wijngaarden, wat 
uitzonderlijk veel is in dit gebied.  De eigen druiven komen 
grotendeels uit de Côte de Blancs,  het beste gedeelte van de 
streek. 

De champagne rijpt 3 jaar op fles en een half jaar in de kelder,  
is goudgeel van kleur met een complexe neus en tonen van 
mineraliteit, geroosterd brood en fruitigheid.

Omschrijving

Ref. #BubCham

 € 28,00

Nieuw



Eindejaar wijnactie 2022 
Onze selectie feestwijnen 
en aperitieven

Geschenkverpakkingen

Geschenkdozen voor 1, 2 of 3 flessen

Bestelreferentie Bestelreferentie Bestelreferentie

€ 1,50 € 2,00 € 2,50

#Ver1 #Ver2 #Ver3



Ondervind je problemen bij het bestellen of heb je een bijkomende vraag? 

Stuur ons gerust een mailtje naar  .wijnactie2022@hotmail.com

Eenvoudig bestellen

Zelf afhalen of levering

Betaling via storting of ter plekke via Payconiq 

Bestel veilig en eenvoudig via dit  of QR code t.e.m. zo 11/12. 



Betalen kan via storting van het totaalbedrag
 ten laatste 3 dagen voor afhaling/leverin
 op rekeningnr. BE55 0689 4042 6444 van Vriendenkring Scouts Valaar
 met mededeling: je naam + “Wijnactie”



of via Payconiq indien u pas betaalt bij afhaling (bij levering enkel optie overschrijving).  



Nieuw dit jaar: Indien gewenst kan er nu ook factuur opgemaakt worden. Handig! 

online bestelformulier

BESTELLEN & BETALEN

Vanaf een bestelling van 6 flessen kunnen we eventueel aan huis leveren,  op 
zaterdagochtend 17/12. 



Let op: 

Enkel mogelijk voor postcodes 2610, 2660 en 2020 (enkel rand Valaar-Kiel) . 

LEVERING AAN HUIS

Je kunt je bestelling afhalen aan de lokalen (kant Gebroeders De Wachterstraat) op 
za 17/12 van 10u tot 14u of zo 18/12 van 12u tot 14u.


AFHALEN aanbevolen

Scan me!

mailto:wijnactie2022@hotmail.com
https://forms.gle/THzVhXZrEkfEWkEu5

