
Wijn voor het goede doel

Om onze projecten in Gambia verder te kunnen uitbouwen gaan we, voor de tweede 
zomer op rij, wijn verkopen. U kan bij ons niet alleen terecht voor witte, rode of rosé 
wijnen. Dit jaar hebben we ook een voortreffelijke Cava geselecteerd.  
We kunnen jullie deze Zuidafrikaanse wijnen en de Cava tegen een zeer voordelige 
prijs aanbieden. 
Meer informatie over de wijnen en Cava kan u hieronder vinden in de technische 
fiches. 

1. Douglas Green Beach House Range ( Regio Paarl)

The Beach House White : Per fles € 8,50
Druif : Sauvignon Blanc 

Lichtgele kleur in het glas. Aroma’s van lemongrass, witte pompelmoes, groene 
appel, kruisbes en verse ananas. Fruitige afdronk met krokante zuren. 

Gerecht : aperitief, oesters, krab, sushi, garnalen, BBQ, zomerse salades en zachte 
geitenkaas. 

The Beach House Rosé : Per fles € 8,50
Druif : Pinotage

Donker zalmroze van kleur. Aroma’s van rode bes, aardbei, framboos, rode pruim, 
kriek en witte peper. Goede balans. Zachtzoete en fruitige finish. 

Gerecht : aperitief, sushi, gerookte zalm, BBQ ribbetjes, pasta met romige kaas en 
ham, kipburgers, fruitsalades en romige kazen. 

The Beach House Red : Per fles € 8,50
Druif : Syrah Robijnrode 

kleur in het glas. Geur van warme zomerbessen en vanille. Royale smaak, soepele en 
fruitige stijl met sappige elementen van donkere bessen en vanille. 

Gerecht : gegrilde kruidige worstjes, ribbetjes op de BBQ, varkensvlees, sappige 
hamburgers, wild, pizza, pasta en kaassnacks 



2. Oudeskip (Regio Stellenbosch)

Oudeskip Chardonnay – Colombard – wit : Per fles € 8,50
Druif : Chardonnay en Colombard 

Citrus en tropische ananas aroma’s, combinatie van pittige perzik en knapperige 
citroensmaak. 

Gerecht : Gekoeld aperitief, gegrilde vis, kabeljauwhaasje, zalmgerechten, romige 
scampigerechten, koude zomersoep, gevogelte en vegetarische wokgerechten. 

Oudeskip rosé : Per fles € 8,50
Druif : Cinsault 

Rijpe aardbeien en rode kersen op het pallet. Frisse en fruitige rosé met een elegante 
finale. 

Gerecht : aperitief , verse salades, mosselen, vis of BBQ. 

Oudeskip Mourvèdre – rood : Per fles € 8,50 
Druif : Mourvèdre 

Volronde fruitige wijn met donkere bessen en pruimensmaak in de neus, je proeft 
delicate notities van koffie en kruiden met toetsen van eik, sterke afdronk met lichte 
vanilletoets. 

Gerecht : rode vleesgerechten, BBQ, ook ’s avonds in de zetel amusant. 

3. Cava – Josep Masach

Cava Cabaret Especial – BRUT : Per fles € 10,00
Druif : Xarel-lo, Macabeu en Parellada

Artisanaal geproduceerd, minimum 15 maanden gerijpt.
Aroma: Intens met zachte evenwichtige smaak

Gerecht : Zeer aangenaam als aperitief. Speciaal geschikt voor bij wit
vlees en vis.



Bestelling
Bezorg onderstaand formulier aan:

• Ingrid Van poyer (ivp@warmegloed.be – 0472/96 07 13)
• Bernie Van Rompaey (bernie.vanrompaey@warmegloed.be – 0477/ 58 63 95)
• of een van de bestuursleden.

Schrijf het verschuldigde bedrag over op de rekening van Warme Gloed vzw BE02 1030 4736 2340. 
Van zodra het geld op de rekening staat, is de bestelling definitief. 

Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

Douglas Green Beach House Range
Aantal WIT Aantal ROSE Aantal ROOD

Oudeskip 
Aantal WIT Aantal ROSE Aantal ROOD

Cava  
Aantal

Totaal aantal flessen wijn (x 8,50):
Totaal aantal flessen Cava  (x 10,00): 

Totaal te betalen:

mailto:ivp@warmegloed.be
mailto:bernie.vanrompaey@warmegloed.be

