
Dom. Mas Cremat L' Envie
  => NIEUW!!!

Herkomst: Côtes du Roussillon, Frankrijk            
Druiven: grenache, syrah, mourvèdre en carignan
Stevige wijn met zuiderse karaktertrekken. 
De donkere kleur geeft al meteen de stijl van de wijn 
weer: robuust en verfijnd. In combinatie met uw 
feesttafel is dit een topper!

Prijs: € 10,00

Artero Merlot / tempranillo
  => NIEUW!!!

Herkomst: La Mancha, Spanje                            
Druiven: tempranillo, merlot en syrah
Blend van drie bekende druivenrassen, elk met zijn 
typische eigenschappen. De wijn rijpt zes maanden 
op eiken vaten. Pittig en opwekkend van smaak. Te 
combineren met vlees-gerechten en kruidige scho-
tels.

Prijs: € 8,00

Grifo Nero Di Troja , Pulgia
  => NIEUW!!! 

Herkomst:  Puglia, Italië                                                    
Druiven: 100% nero di troia
Heerlijke, zachte wijn met geuren van volrijp fruit, 
licht gekruid met mediterrane toets.
In de mond proef je bosbessen, cassis, tijm en tabak. 
Mooi bij Italiaanse gerechten: pizza, pasta, enz…

Prijs: € 7,00
 

Merlot Resplandy 
Herkomst: Languedoc, Frankrijk 
Druiven: merlot 
Dat er nog schatten te vinden zijn in Languedoc 
staat buiten kijf na het proeven van deze Resplandy. 
Merlot wijnen zijn geliefd voor hun zijdezachte 
afdronk.
 Eten & drinken: past zowat bij alles.

Prijs: € 6,00

Rode wijnen  

Domaines de Lamy
Herkomst: Languedoc, Frankrijk
Druiven: cabernet franc
Fruitige roséwijn met lichte, heldere zalmkleur. 
Rijke aroma's van aardbeien en frambozen vullen de 
neus. Door zijn aangenaam zacht karakter kan deze 
wijn gecombineerd worden met verfijnde maaltijden 
en is evenzeer geschikt als aperitef- en drinkwijn.

Prijs: € 6,00

Rosé wijn  

Limoncello
Limoncello is ideaal als afsluiter voor een geslaagde 
avond bij de nieuwjaarswensen.

Prijs: € 16,50

Italiaanse digestief  

Druivensap Rood
Verfrissende dorstlesser en gezond op de koop toe.

Prijs: € 6,00

Non-alcoholic   

De Chiro van 
Klein-Vorst wenst u 

alvast een zalig 
kerstfeest en een 

gelukkig nieuw jaar!

WijnverkoopWijnverkoop

Klein-
Vorst

Zaterdag 
9 december 2017

Zaterdag 
9 december 2017


