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Oudenaarde, november 2018 

Beste ouders, sympathisanten, wijnliefhebbers en chocoladefans, 

Wij stellen jullie met plezier onze nieuwe actie voor. Een verkoop van 
(h)eerlijke wijnen en als kers op de taart Paardenkoppen van Hermes. Het 
assortiment werd volledig vernieuwd en door ons voorgeproefd. Wij hopen 
dat jullie onze keuzes kunnen smaken.  

Door wijn en/of chocolade te kopen steun je de school en haar werking 
met 2 euro per fles, 4 euro per doosje zonder daarbij de winkelprijzen te 
overschrijden.  

Bestellen kan via de bestelbon achteraan of via deze link. 

Van zodra we jullie bestelling binnen krijgen maken wij een factuur op met 
de betaalgegevens. Deze leggen we in jullie bakje of sturen we op met de 
post als je geen ouder van de school bent. Wij vragen de betaling in orde 
te brengen voor de afhaling van de wijnen/chocolade. 

Gebruiken jullie a.u.b. de gestructureerde mededeling bij betaling? Het 
maakt de verwerking zoveel makkelijker.  

Bestellen kan tot 30 november. Vermits we werken met wijnen van kleine 
wijnboeren vraagt de verwerking van de levering 2 weken.  

Op dinsdag 18 december, tijdens de oudercontacten op school, houden 
we onze wijnwinkel open voor afhaling. Wie losse flessen bestelt, en niet 
per 6, vragen we om een doos mee te brengen die wij ter plaatse met veel 
liefde (en wijn en chocolade) zullen vullen.  

De feestbende 
Margo, Katinka en Lies 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbk4gN6UXfom1y1YiPOWxpyKrtXUbY_uj5BPVvZEMzPyxe2Q/viewform


2017 Venea - VITALI - Trebbiano d’Abruzzo - Italië 

WITTE WIJN 

Abruzzo in Italië is de groenste regio van Europa. Het telt 3 nationale 
parken, een regionaal park en meer dan 30 natuurreservaten. De 130km 
kust en de nabijheid van de Apennijnen maken het een prachtige plek om 
te wonen. Maar, dit gevarieerde landschap zorgt ook voor heel 
verschillende klimatologische omstandigheden, ideaal voor de wijnbouw. 
Trebbiano d’abruzzo is de plaatselijk meest aangeplante druivensoort. Wat 
maakt het verschil met veel andere wijnen uit deze mooie regio? Het feit 
dat de druif in optimale gezondheid geoogst wordt en dat de vergisting op 
lage temperatuur gebeurt in inox vaten. Lekker en dorstlessend. Op dit 
domein wordt er gewerkt volgens de principes van de bio-landbouw. 

Omschrijving: citrusvruchten, kruidig, levendig. Ideaal als aperitief, in lichte 
sauzen, bij magere vis en salades. 

Prijs:   7,5 euro per fles - 45 euro per 6 flessen  



2017 CARM Bispado Branco- Portugal 

WITTE WIJN 

Bispado Branco van het wijnhuis CARM in de Douro-regio (Portugal) is een 
uiterst aromatische wijn met indrukken van perzik, druif en witte bloemen. 
Voor deze wijn worden de druiven Rabigato, Viosinho & Moscatel gebruikt, 
typische druiven van die regio. Geen complexe wijn, maar wel een 
eenvoudige drinkwijn die iedereen kan bekoren. Bispado kan zowel als 
aperitief als bij tal van lichte visgerechten gedronken worden 

Prijs:   8,5 euro per fles - 51 euro per 6  



2017 Maison Ventenac - Préjugés Chardonnay - Vin de 
France (Languedoc) - Frankrijk 

WITTE WIJN 

Het domein ligt in het hart van de Cabardès, in de uitlopers van de 
Montagne Noir, tegenover de Pyreneeën. Het klimaat combineert de vele 
zonuren van de Languedoc, met de vochtigheid uit de Bordeaux. Alle 
wijnen dragen het Terra Vitis-label. Terra Vitis-wijnboeren houden zich, uit 
respect voor natuur, mens en milieu, aan een streng ecologisch concept. 
Van wijnstok tot botteling.   
Een houtgerijpte chardonnay, zeer strenge selectie in de wijngaard, 
vergisting op foudres van 20hl. Een perfecte wijn, ver boven de standaard 
die men verwacht uit de Languedoc. Het domein is in conversie voor het 
bio-label. 

Omschrijving: kruidig, romig, tropisch fruit, vol. Te drinken bij vette vis en 
bij de zuiderse keuken. 

Prijs:   10 euro per fles - 60 euro per 6  



2017 Bodegas Jordan de Assò  
Garnacha Barrica 3 meses - DO Carinena - Spanje  

RODE WIJN 

Karakteristiek door de blend van druiven, maar verfijnd dankzij de hoge 
ligging van de wijngaarden. Javier werkt zo natuurlijk mogelijk en klaart zijn 
wijnen niet met dierlijke producten.  
Javier laat met deze wijn zien, of beter gezegd proeven, wat hij met druiven 
kan verwezenlijken in deze warme wijnstreek. Vergisting van alle druiven in 
inox, met temperatuurcontrole, en een rijping van enkele maanden in oude 
eikenhouten vaten. Op dit domein wordt gewerkt met respect voor mens 
en natuur. 

Omschrijving: krachtig, specerijen. Te drinken bij lamsvlees, rundsvlees, en 
stevig gekruide gerechten. 

Prijs:   7,5 euro per fles - 45 euro per 6 flessen  



2015 CARM Bispando Tinto 

RODE WIJN 

Deze wijn gebruikt enkel de inheemse druiven van het Douro-regio, 
Touriga Nacional, Touriga Franca & Tinta Roriz. In de neus een enorm 
fruitbommetje. Vooral aroma’s van rijp rood fruit in combinatie met een 
lichte kruidigheid maken deze wijn een plezante, vlot drinkbare, 
aangename wijn met weinig tannines, een fijne aciditeit en een fruitige 
afdronk. Kan ingezet worden bij gegrilde vleesgerechten en bij winterse 
stoofpotjes. 

Prijs:   8,5 euro per fles of 51 euro per 6 flessen  



2016 Johanneshof Reinisch - Alter Rebstock - 
Thermenregion - Oostenrijk  

RODE WIJN 

De verkoop is een gezamenlijk project van Johannes, Christian en Michael. 
Hun leuze: "3 Brüder, 2 Terroirs, ein Ziel, feiner Wein". Op hun twee terroirs, 
Tattendorf en Gumpoldskirchen verzorgen ze hun druiven met een groot 
respect voor de natuur. De Thermenregio (de naam verwijst naar de 
warmwaterbronnen die typisch zijn voor de streek) is met ongeveer 2.000 
zonuren een van de warmste streken van Oostenrijk. Dankzij de warme 
zomers met een droge herfst worden de druiven hier perfect rijp. 
Alter Rebstock. Het zijn niet de alleroudste wijnstokken van het domein 
maar we spreken hier toch ook over wijnstokken van meer dan 30 jaar oud. 
Zweigelt, Blaufrankisch en Sankt Laurent zijn de basis. Vergisting in inox 
vaten, nadien rijping van enkele maanden in oude eikenhouten vaten. Het 
domein heeft het bio-label. 

Omschrijving: elegant, rode bessen, zwarte bes. Te linken bij moderne 
keuken, pure keuken, rundsvlees, varkens- of kalfsvlees. 

Prijs:   11 euro per fles van 0,75cl of 66 euro per 6 flessen 
    6,5 euro per fles van 0,375 cl of 39 euro per 6 flessen  



Sabartés Brut - Spanje 

BUBBELS 

Lichte, frisse en fruitige cava uit Pénédes (Spanje). Aroma’s van citrus en 
bloemetjes domineren in de neus. In de mond fijne pareling, levendige 
zuurtjes en een licht bittertje in de afdronk maken deze schuimwijn tot een 
perfect aperitief. Kan gedronken worden bij tal van hapjes. 

Prijs:   9 euro per fles - 54 euro voor 6 flessen  



NV - Prosecco Frassinelli - DOCG Conegliano 
Valdobbiadene - Extra dry - Italië  

BUBBELS 

Gianluca streeft naar zo zuiver mogelijke wijnen. Voor hem begint hiervoor 
alles in de wijngaard. Een wijnmaker kan enkel door zorgvuldige vinificatie 
de typische karaktertrekken van de druif verbeteren, als die druif in 
optimale conditie is. Azienda Frassinelli ligt tussen de Piave rivier en de 
Conegliano-Valdobbiadene heuvels in Veneto, Italië. De 15 ha wijngaarden 
van het domein liggen rondom de wijnkelder, verspreid over verschillende 
D.O.C.’s. De bodem van klei en kalksteen, de hoogte en de breedte van de 
heuvelachtige wijngaarden en de koele bries 's nachts zorgen voor 
mineraliteit, elegantie en een krokante smaak in het glas. 
Deze prosecco is 40 dagen vergist, volgens de méthode cuve close. Een 
explosie van parels op je tong, heerlijk evenwichtig. Heel veel rijp wit fruit, 
zeer subtiel. Op dit domein wordt gewerkt met respect voor mens en 
natuur. 

Omschrijving: fijn, levendig, peer. Te drinken bij aperitief, Italiaanse keuken, 
risotto. 

Prijs :   12,5 euro per fles - 75 euro per 6 flessen 



Paardenkoppen, HERMES 

CHOCOLADE 

Chocolaterie Hermes te Ronse wil met de merken ‘Hermes’ en ‘de 
Granvelle’ de kwaliteit en het vakmanschap in premium chocolade 
verderzetten die sinds 1958 in hun atelier wordt geproduceerd. De 
chocolatiers gebruiken alleen de beste natuurlijke grondstoffen om 
gevulde chocolades te vervaardigen. Al de vullingen (caramel, praliné, 
ganache, crême, …) worden vers gemaakt in eigen huis. Alleen zo kunnen 
ze garanderen de beste pralines aan te bieden. 

We voorzien een mengeling van 6 verschillende soorten. 

Prijs :  9 euro per doosje van ongeveer 220g 



* wie is je contactpersoon op school

Wijnactie De Vier Tuinen 2018 - Bestelbon
Omschrijving Land Prijs Aantal Totaal

WITTE WIJN

Vitali Italië 7,5

Bispado Branco Portugal 8,5

Préjugés Chardonnay Frankrijk 10

RODE WIJN

Jordan de Assò Spanje 7,5

Bispado Tinto Portugal 8,5

Johanneshof Reinisch 0,75l Oostenrijk 11

Johanneshof Reinisch 0,375l Oostenrijk 6,5

BUBBELS

Sabartés Brut Spanje 9

Prosecco Frassinelli Italië 12,5

CHOCOLADE

Paardenkoppen, Hermes België 9

Naam, Voornaam

Contactpersoon*

Adres

Telefoon

Factuur nodig Ja / Neen  BTW-nummer: 

Naam Bedrijf

Datum en 
handtekening


