
CHOCOLADE & WIJNACTIE 2021
DE VIER TUINEN



Beste ouders, sympathisanten, wijnliefhebbers en chocoladefans,

Wij stellen jullie met plezier onze chocolade- en wijnactie voor.
Een verkoop van (h)eerlijke wijnen en chocolade. Het assortiment
werd hier en daar vernieuwd en door ons voorgeproefd. Wij
hopen dat jullie onze keuzes kunnen smaken.

Door wijn te kopen steun je de school en haar werking met
ongeveer 2 euro per fles. Weet dat je daarmee nog steeds de
winkelprijs betaalt.

Bestellen kan door deze QR-code te scannen.
Of de bestelbon in te vullen en af te geven aan
Ann. Je kan zowel online als met de bestelbon
kiezen om achteraf te betalen. We vragen wel om
te betalen voor je de wijn komt afhalen.

Op dinsdag 21 december van 15u tot 20u houden wij onze
wijnwinkel open voor take away. Je kan dan de wijnen die jij en/of
jouw familie bestelden, afhalen op school. Hoe dit coronaproof zal
verlopen laten we nog weten. 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) zullen vullen.

Met vriendelijke groeten

De feestbende

Katinka, Heleen, Céline, Annelien, Veerle



OVERZICHT



PAARDENKOPPEN, HERMES

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
grondsto�en om gevulde chocolades te vervaardigen.
Alle vullingen (karamel, 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.

2019 VIEIRA DE SOUSA ALICE TINTO
RESERVE RONCÃO PEQUENO DOURO
PORTUGAL

Hier worden de druiven allemaal met de hand geoogst,
wat wel arbeidsintensief is, maar op deze manier kan er
al een selectie gemaakt worden. Vergist in inox citernes,
nadien een opvoeding op gebruikte oude Franse vaten.
Op dit domein wordt gewerkt met respect voor mens
en natuur.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
gedroogd fruit, rijk, barbecue, lamsvlees
rode bessen rundsvlees, stoofpotjes

Prijs: 9,5 euro per fles of 57 euro per 6 flessen



2018 CHÂTEAU VENTENAC RÉSERVE DE
GEORGES AOP CABARDÈS FRANKRIJK

Een cuvée van 40% Cabernet Sauvignon en 40% Syrah
aangevuld met 20% Merlot. Een zeer lange vergisting
met perfect rijpe druiven, gevolgd door rijping van 12
maanden op verschillende soorten vaten. Complexe
neus van rood fruit, zwarte bessen, kruiden en een fijne
houttoets. Elegant en uitgebalanceerd maar wel
krachtig.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
complex, ko�e   rundsvlees, stoofpotjes
rode bessen

Prijs: 11,5 euro per fles of 69 euro per 6 flessen.

2020 MAISON VENTENAC EVE SYRAH
ROUGE IGP PAYS D'OC FRANKRIJK

Een heerlijk levendige rode wijn die een aromatische
fruitigheid combineert met de typisch zuiderse
kruidigheid. De Syrah is afkomstig van een terroir dat
bedekt ligt met witte keien. Olivier vergist deze wijn
met de autochtone gisten en zonder enige toevoeging
van sulfiet.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
bosvruchten, soepel  barbecue, gevogelte

Prijs: 7,5  euro per fles of 45 euro per 6 flessen.



2020 MAISON VENTENAC CAROLE
CHARDONNAY GROS MANSENG BLANC
IGP PAYS D'OC FRANKRIJK
Een Chardonnay waar men aan de ene kant een
minerale toets kan herkennen en aan de andere kant
veel exotisch fruit, honing en zelfs een botertoets. De
fijne zuurtjes van de Gros Manseng geven de wijn een
verfrissende finale. Zeer zachte persing, enkel het
allerbeste en fijnste sap, klassieke vinificatie, 2 maanden
rijping 'sur lie’.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
romig, tropisch fruit, vol Arabische keuken, vis

Prijs: 7,5 euro per fles of 45 euro per 6 flessen.

2020 MAISON VENTENAC PRÉJUGÉS
CHARDONNAY BLANC VIN DE FRANCE
FRANKRIJK

Olivier Ramé wil met deze wijnen zijn vakkennis nog
eens extra verf zetten. Hij is geen fan van houtgerijpte
witte wijnen. Na lang twijfelen heeft hij het toch
geprobeerd. Het was een onterecht vooroordeel,
vandaar de naam van de wijn. De wijnstokken staan op
een kalkrijke bodem. De lage opbrengsten en strenge
selectie zijn evident. De vinificatie gebeurt in grote
houten vaten met eigen gisten.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
kruidig, romig, tropisch fruit vette vis, zuiderse keuken

Prijs: 10  euro per fles of 60 euro per 6.



2020 WEINGUT WALTNER GRÜNER
VELTLINER RIED HOCHREIN WAGRAM
OOSTENRIJK

De ondergrond van deze wijngaard bestaat
hoofdzakelijk uit zwarte aarde. Een belangrijke factor
voor de rijpheid van de druiven. Deze zwarte aarde
houdt na een regenbui het water langer vast, waardoor
de druiven die geoogst worden net iets frisser zullen
smaken. Op dit domein wordt gewerkt met respect
voor mens en natuur.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
appel, bloemig, levendig, aperitief, asperges
peer, witte peper  pure keuken, salades

Prijs: 9 euro per fles of 54 euro per 6 flessen.

2020 VENEA AZIENDA AGRICOLA PRISMA
IGT BIANCO TERRE DI CHIETI ABRUZZO
ITALIË

Pecorino, niet de kaas wel de druif. Hier laat Nicolino
zien dat hij heel goed weet wat wijn maken is. Het is
nog maar sinds 1980 dat deze druif, met zijn dunne schil,
is ontdekt. Meer dan 10 jaar heeft het dan geduurd
vooraleer de eerste wijnen op de markt kwamen.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
bloemig, harmonieus, asperges, vette vis
meloen, rijk, tropisch fruit Italiaanse keuken

Prijs: 10,5 euro per fles of 63 euro per 6 flessen.



2020 MAISON VENTENAC, AURE ROSÉ,
IGP PAYS D'OC, LANGUEDOC,
FRANKRIJK

Een licht gekleurde en heerlijke rosé. Ieder jaar
maakt Olivier een blend van de verschillende
Atlantische en Mediterraanse druivenrassen om
telkens weer de best mogelijke smaak samen te
stellen. Zeer aromatische neus van frambozen,
aardbeien en kersen aangevuld met fijne bloemige
aroma's. Fris en levendig in de mond met terug
het rode fruit dat domineert.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
framboos, soepel barbecue, salades

Prijs: 7,50 euro per fles of 45 euro per 6 flessen.

2020 CHATEAU DE GRÉZAN ROSÉ AOP
FAUGÈRES LANGUEDOC FRANKRIJK

Perfecte blend van 60% Grenache en 40% Syrah.
Heel fris en fruitig van smaak, met een vleugje
pompelmoes in de afdronk. Mooie, fijne finale.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
fris, lychee aperitief, barbecue 

Prijs: 11,50 euro per fles of 69 euro per 6 flessen.



FRASSINELLI PROSECCO, DI TREVISO
DOC SPAGO FRIZZANTE,  ITALIË

Frizzante verwijst naar de zachtere druk op de
fles. In dit geval slechts 2,3 bar druk, vandaar dat
de fles kan afgesloten worden met een gewone
wijnkurk. Schenk deze geurige wijn in een groot
wijnglas, en dus niet in een flute. Op dit domein
wordt gewerkt met respect voor mens en natuur.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
bloemig, levendig, perzik  aperitief

Prijs : 9,50 euro per fles of  57 euro per 6 flessen.

FRASSINELLI PROSECCO, CONEGLIANO
VALDOBBIADENE DOCG EXTRA DRY,
ITALIË

Ongeveer 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.

RUIK EN PROEF DRINK BIJ
fijn, levendig, peer  aperitief, risotto

Prijs : 13 euro per fles of  78 euro per 6 flessen.



BEDANKT



Wijn & chocoladeactie De Vier Tuinen 2021 - Bestelbon
Omschrijving Land Prijs Aantal Totaal
WITTE WIJN
Carole Frankrijk 7,5
Waltner Oostenrijk 9
Préjugés Frankrijk 10
Prisma Italië 10,5
RODE WIJN
Eve Frankrijk 7,5
Vieira de Sousa Alice Portugal 9,5
Réserve De Georges Frankrijk 11,5
ROSÉ WIJN
Aure Frankrijk 7,5
Grézan Faugères Frankrijk 11,5
BUBBELS
Frassinelli Prosecco Frizzante Italië 9,5
Frassinelli Prosecco extra dry Italië 13
CHOCOLADE
Paardenkoppen, Hermes 220g Ronse 9

Totaal
Naam, Voornaam
Contactpersoon*
Adres
E-mail
Telefoon
Factuur nodig Ja / Neen BTW-nummer:
Naam Bedrijf
Datum en handtekening


