
Parelende
wijnen

Najaarsactie

Bestelformulier

C O N T A C T

Suzanne Lambert 

suzanne.lambert@zonnehoeve.be 

0490 57 52 72 

Zonnestraat 13, 9810 Eke

Cava L'Arboç  
Brut

Cava L'Arboç  
Brut Rosé

Prosecco La
Jara Frizzante

Champagne E.
Michel Brut

51€ / doos van  
6 flessen

60€ / doos van
6 flessen

54€ / doos van  
6 flessen

25€ / fles

..... dozen

..... dozen

..... dozen

..... flessen

Wijn Prijs Ik bestel

Totaal € ..........

Straat + nr.

Naam

Postcode + plaats

E-mailadres

Contactpersoon ZL+

Gelieve het bedrag te storten op IBAN  
BE94 3631 5379 0914 vóór 26/11/2018 met vermelding
van voornaam, naam + najaarsactie parelende wijnen.
Afhaling op donderdag 29 en vrijdag 30 november
tussen 17u & 19u aan het onthaal van
Zonnehoeve|Living+, Zonnestraat 13 in Eke.

Zoals vorig jaar, koppelen we onze Najaarsactie
Parelende Wijnen graag aan de gekende

Studio Brussel actie,  
Music for Life.  De opgehaalde fondsen voegen

we toe aan ons solidariteitsfonds. 
 

Met het solidariteitsfonds helpen we cliënten
die financieel kwetsbaar zijn. Het fonds wordt

aangewend voor extra kosten voor
(para)medische hulp, voor vervoer of zelfs
dagbesteding. Het biedt cliënten ook de

mogelijkheid om toch nu en dan deel te nemen
aan leuke, betalende activiteiten zoals een

festival, een kerstmarkt, een concert,...   
 

Toegang tot de juiste ondersteuning en het
kunnen deelnemen aan activiteiten is enorm

belangrijk voor de levenskwaliteit van iedereen,
met of zonder beperking. Met uw steun kunnen

we dit voor alle cliënten mogelijk blijven
maken!  

 
Drink tijdens de feesten een heerlijke

parelende wijn en steun tegelijkertijd het goede
doel! 

 
Santé! 

 

Bestellen kan door het bestelformulier voor
26/11/2018 te bezorgen aan Suzanne Lambert.



L'Arboç

L’Arboç cava is een product van CELLERS

L’ARBOÇ (CASTELL D’OR) – Coöperatie. 

Deze bodega is de 3de grootste producent

van cava in de Penedes-streek. Een deel van

de oogst wordt verkocht (bv. aan Freixenet).

De beste druiven houden ze voor zichzelf

om uitstekende, frisse en heel genietbare

cava te maken. 

 

De brut-kwaliteit won de gouden medaille in

de categorie onder de 30 euro in het

tijdschrift Proefschrift (proeverij Wijn van

het Jaar).

Geur : Stuivend fris aroma van groene appel

en citrus. 

Smaak : Het mondgevoel zet strak aan en

is gelijkmatig omwille van de fijne pareling.

Een plezierige rinsheid van groene appel in de

mondfase. De afdronk is eerder zacht en geeft 

een rijpere impressie. 

Bewaren : Drink deze cava binnen het jaar na

aankoop, zo geniet u van zijn frisse fruitigheid! 

Bedruiving : Xarel-Lo (40%); Macabeo (40%);

Parellada (20%). 

Culinaire tip : Te serveren als aperitief, bij

voorgerechten en salades. Uitstekend om een

avond op te vrolijken en te genieten! 

 

 

L'Arboç 1919 Brut
Cava

Aantrekkelijke, kersenroze kleur met paarse

schittering. Fijne, aanhoudende pareling met

mooie kroonvorming.  

 

 

 

L'Arboç 1919 Rosada Cava

Geur : Een frisse en zuivere neus met de typische

complexiteit en fruitigheid van de Trepatdruif.  

Een overvloed aan rijpe en wilde vruchten,

vooral aardbei komt duidelijk naar voor. 

 

 

Smaak : Evenwichtig, fris en levendig. 

Bewaren : Deze cava is op zijn best binnen het

jaar na aankoop. 

Bedruiving : Trepat (100%). 

Culinaire tip : Ideaal aperitief, verfrissend en

eetlustopwekkend. Kan lichte, elegante voor-

gerechten aan en uiteraard feestjes en

recepties. 

 

 

‘La Jara’ is de benaming in het lokale dialect

van de kiezelondergrond die typisch is voor

deze streek. 

Degustatie : Lichtgele kleur met lichtgroene

toetsen. Mooie pareling. Ongecompliceerde

wijn om met volle teugen van te genieten. 

Bedruiving : Glera (Vroeger werd de naam

Prosecco gebruikt voor de basisdruif van

Proseccowijn, maar sinds recente oogstjaren

gebruiken veel wijnhuizen en ook het

consorzio de officiële naam Glera). 

Culinaire tip : Heerlijk bij een lichte lunch of  

als aperitief. 

 

 

 

 

Prosecco La Jara Frizzante
BIOLABEL

De E. Michel is het product van een familie-

geschiedenis. Het productiehuis,geleid door

Carol Duval, is gelegen in Vertus, in het hart

van de wijngaarden van de Côte des Blancs. 

 

Degustatie : Een evenwichtige, elegante

champagne. 

Geur : De geur biedt uitnodigende fruitige

tinten met een kleine florale toets. 

Smaak : Evenwichtig, elegant. De smaak is rijp

en gul met smakelijke florale aroma's.  

Bedruiving : Pinot (90%); Chardonnay (10%).  

Culinaire tip :  Met deze champagne kunt u al

uw aperitieven en feesten opfleuren. Hij houdt

ook voldoende aromatische intensiteit om

maaltijden te begeleiden met bijvoorbeeld

zeevruchten. 

Champagne E. Michel –
Brut DUVAL-LEROY


