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Daar de vorige wijnacties een waar succes waren, selecteerde het team van de Sint-Amandusschool terug enkele 
knappe wijnen voor haar derde wijnactie,  in samenwerking met de gekende wijnhuizen  Mario en Plaque & Muselet 
uit Meulebeke. Deze actie loopt van 15 september 2014 tot 17 oktober 2014.   
 
Voor uw firma of onderneming is wijn het ideale relatiegeschenk, waarmee u tegelijk de kinderen van de Sint-
Amandusschool steunt.  Voor de ouders, grootouders of familie van de kinderen is dit dé ideale manier om onze 
school te steunen. Ook met de komende feestmaanden  in het vooruitzicht is het een geschikte gelegenheid om de 
wijnkelder aan te vullen.   
 
De aangekochte wijnen kunnen door u worden afgehaald op school op zaterdag 25 oktober  2014 tussen 10u. en  
12u. in het restaurant  van onze vestiging in de Schutterijstraat (ingang via de Bezemstraat).  
Uw wagen mag u op de speelplaats  parkeren. 
 
Indien u van plan bent om 6 flessen of meer aan te kopen, bent u van harte welkom op onze gratis wijndegustatie 
die doorgaat in het restaurant van de vestiging in de Schutterijstraat (ingang via de Bezemstraat) op vrijdag 10 
oktober 2014 vanaf 19u.  
Uw uitgekozen wijn kan u diezelfde avond bestellen en contant  betalen. De factuur ontvangt u dan achteraf. 
 
Indien u niet van plan bent om 6 flessen of meer aan te kopen , kunt u het bijhorende bestelformulier volledig 
invullen en indienen op het secretariaat (Schutterijstraat 6) of gewoon surfen naar de website van onze school en uw 
bestelling daar maken: www.sintamandusschool.be. 
 
Alvast bedankt voor uw steun.   
Het team en de leerlingen van de Sint-Amandusschool 
Bedankt voor uw steun.   
Het team en de leerlingen van de Sint-Amandusschool 
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BUBBELS 
 

□ Cava Pont de Ferro – Brut Reserva - Methode Tradicional    
Spanje   

     Rijping op fles van 18 maand, zeer lage dosage (3,4 gr). 
     Gelegen in Tiana, één van de   beste gemeenten voor Cava.  
     Cépages :Macabeu, Xarel-Lo, Parellada.  

 

Sint – Amandusprijs 
    €  10,45 per fles 

□ Pere Ventura Brut Reserva SPANJE   
Samenstelling: 35% Xarel-Lo, 35% Macabeo, 30% Parellada levert een groengele 
sprankelende cava.       
Dit domein (anno 1898) produceert in St Sadurni (hoofdstad cava) 35 km ten zuiden 
van Barcelona.      
Was de huiscava van Ell Bulli, jarenlang 's werelds nr 1 op de gastronomische ranking.
       
Serveertip: zijn complexiteit laat toe om deze wijn te serveren van aperitief  tot en 
met hoofdschotel (gevogelte).     
  

Sint – Amandusprijs 
    €  12,00 per fles 

□ Prosecco Treviso Permani D.O.C Italia  
Samenstelling : 100 % Prosecco levert een fruitige maar toch droge fijnparelende 
elegante aperitiefwijn.      
Het domein is gelegen in de provincie Treviso en de terroir behoort tot de beste in de 
Prosecco-streek.      
Deze D.O.C behoort tot de top en wordt in de meest gerenommeerde restaurants 
wereldwijd geserveerd.  
Serveertip: aperitief       
   

Sint – Amandusprijs 
    € 13,50 per fles 

□ Prosecco Lorenzon – DOC Brut Italië     
Aromatische kracht, met een schitterende pareling, deze Prosecco komt uit het steile 
heuvellandschap rond het stadje Conegliano, zo’n 50 km ten noorden van Venezia in  
de regio Veneto.Frisfruitige en bloemige aroma’s worden mooi ondersteund door 
fijne 
noties van appel en citrusfruit. Delicate, en zachte smaak met perfecte zuren in 
balans.   

 

Sint – Amandusprijs 
    € 14,15 per fles 

□ Locret-Lachaud Hautvillers - logo Plaque & Muselet 
         
Samenstelling: 33% Pinot Munier, 33% Chardonnay, 33% Pinot Noir leveren een 
klassieke blend.        
  
Deze betaalbare frisse champagne is fris en gebalanceerd met een aroma van groene 
appel. 
Dit familiedomein produceert met zorg in Hautvillers, de wieg van de Champagne 
(klooster Dom Perignon)       
   
Serveertip: van aperitief tot hoofdschotel.     
       

Sint – Amandusprijs 
    € 24,95 per fles 

□  Champagne Deutz Classic -  Brut               
Gelegen in de gemeente Aÿ. Prachtige balans tussen de frisheid van de chardonnay 
en de rijke smaak van de Pinot Noir. Uitstekende fijne parel met inhoud en finesse.
      

 

Sint – Amandusprijs 
    € 35,95 per fles 
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APERITIEF– DIGESTIEF 
 
 

 

 
 
 

□ Sherry Pavon  Fino                                                           
Stro-kleurige wijn met een zuivere en lichte noottoets in het aroma, frisse, 
droge smaak. 

Sint – Amandusprijs 
    €  9,45 per fles 

□ Château Peyruchet  (zoet) 2011/2012   1er   Côtes de Bordeaux 
– France  
Gemaakt van Sémillon en Muscadelle. Complexe neus met fruitige frisheid en 
noties 
van gekonfijte vruchten. Aangename finale met veel fruit en zalfachtige 
zoetheid.                                            

Sint – Amandusprijs 
    €  9,49 per fles 

□ Porto Burmester                               

Elegante en zeer zachte porto’s met een licht massieve 
mondvulling. 
 

o Tawny Sint – Amandusprijs 
    €  9,70 per fles o White 

□ Porto Ramos Pinto        
Deze port met amberkleurige tinten is samengesteld uit Tinta Roriz en Tinta 
Cäo en levert een rijp, warm en zacht aroma.    
    
De port wordt geproduceerd met wijnstokken tot 80 jaar oud en wordt gerijpt 
op kleine houten vaatjes in de Douro regio.    
    
Dit is één van de oudste gerenommeerde Port domeinen (° 1900). 
       
Serveertip: met meloen en gedroogde ham maar ook met gerookte zalm en 
tomaat gevuld met verse kaas.      

Sint – Amandusprijs 
    €  14,60 per fles 

□   Broker's Gin       
  
Deze gin wordt geproduceerd nabij Birmingham en wordt tot 3 maal 
gedistilleerd in een koperen ketel.     
    
Dit distillaat heeft meerdere prijzen gewonnen o.a. "gold medal" in 2006 in 
Chicago, "Platinum" in 2007 in World Competition.   
      
Was de eerste gin die geserveerd werd in een Martini in de James Bond film 
Casino Royal.         
Dit 200 jaar oud recept is gemaakt op basis van graan, sinaasappelschil en 
kruiden die 24 uur weken alvorens te distilleren.  

Sint – Amandusprijs 
    €  28,40 per fles 
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WITTE WIJNEN 

□ Domaine Bel – Olivier 2013    VDPays  Frankrijk   
Sauvignon-Colombard.Perfect gevinifieerde wijn,mooi evenwicht tussen 
molligheid   en finesse.Aangename geuren van rijp fruit met een lichte 
kruidigheid in verweven. 

Sint – Amandusprijs 
    €  6,85 per fles 

□ Paparuda Roemenia wit (Sauvignon Blanc) Roemenia 
100% Sauvignon Blanc is een strogele intens fruitige wijn, allemans vriend 
Soepele en zuivere wijn die zeer toegankelijk is voor iedereen.   
Geproduceerd in het westen van Roemenië ; heeft zijn naam te danken aan 
Roemeens regenritueel.       
Serveertip: bij lichte salades met gegrilde kip, bij geitenkaas of lichte gegrilde 
visgerechten.         

Sint – Amandusprijs 
    €  8,40 per fles 

□ Chardonnay – Viognier 2013 – Laurent Miquel     South of 
France    
Een leuke blend van 65% Chardonnay en 35% Viognier. 
Fris, licht bloemig karakter van exotisch fruit, mooi expressief met verfijnde 
citrustoets. 

Sint – Amandusprijs 
    €   8,65 per fles 

□ Sauvignon de Touraine 2013 – Domaine Gibault   Loire  
Een zeer geraffineerde vinificatie bij lage temperatuur. Fris sprekend en 
geaccentueerd    door treffend fruit. Aroma’s van abrikoos, appelsien en 
rozenbloesems. Boterige toets door de elevage op de gistcellen. Fris getint, 
met een opvallend evenwicht in de afdronk. 

Sint – Amandusprijs 
    €   9,46 per fles 

□ Chardonnay Lindenhof 2013/2014     Paarl      Zuid – Afrika 
Na de gisting rijpt deze wijn voor korte tijd op kleine eikenhouten vaten. De 
geur en  smaak zijn zeer gedoseerd aanwezig, waardoor de wijn een mooie 
frisheid behoudt.Fijn aroma van eikenhout, fruit en toast, de smaak is sappig, 
rond en romig. 

Sint – Amandusprijs 
    €   9,80 per fles 

□   Domaine du Tariquet  (Chardonnay) Frankrijk   
100% Chardonnay uit de Côtes de Gascogne : zeer aromatische wijn  
Deze krachtige frisse wijn heeft goud behaald op Mundus Vini in 2007 en 
heeft een ronde rijke smaak.       
De wijn wordt gerijpt op Franse eiken vaten die een lichte smaak van verse 
boter aflevert.       
Serveertip: Bij romige kazen en volle visgerechten met roomsaus (tong met 
blanke botersaus)        

Sint – Amandusprijs 
    € 9,90  per fles 

□  Orestiadi Molino a Vento Insolia Italia    
Samenstelling : 100 % Insolia levert een frisse, fruitige wijn met fijne minerale 
structuren.        
Het domein is gelegen tussen de heuvels in een zonovergoten regio van Sicilië 
met Mediterraanse zeewind.       
Deze unieke druif levert de frisheid van fruitige appels en florale invloeden 
waardoor een uniek smakenpallet gevormd wordt.  
Serveertip: Deze frisse wijn wordt koel geserveerd bij Siciliaanse lichte 
visgerechten zoals pasta Vongolé.      

Sint – Amandusprijs 
    €  10,10 per fles 

□   SCAIA BIANCO 2013 – IGT Veneto    Italiê   
Chardonnay, gedroogd op stro (apasito),. De kleur is strogeel met groene 
tinten, boeket 
met geuren van jasmijn, acacia met hints van citrusfruit zoals ananas, 
sinaasappel, appel  
en mango met een lichte geur van banaan. Frisse, volmondige smaak met 
fijne zuren.   

Sint – Amandusprijs 
    €  11,70 per fles 
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□ Allram Oostenrijk        
 100% Grüner Veltliner levert een kruidige, minerale wijn met sterke tonen 
van groene appel met een licht pikante eindtoets.    
Deze fruitige wijn wordt meer en meer geappreciëerd in culinaire kringen 
door zijn pittig karakter.       
Het wijndomein is gelegen in The Kamptal en is de meest gerenommeerde 
wijnstreek van Oostenrijk die echte topwijnen levert.   
Serveertip: De wijn is een all round wijn van aperitief tot gerechten met 
asperges en lichte vleesgerechten.      

Sint – Amandusprijs 
    €  13,20 per fles 

□  Dornier Donatus white Zuid-Afrika     
Samenstelling : Chenin Blanc en Semillon     
Deze complexe wijn heeft de frisheid van de Chenin die zich vermengd met 
de volheid van de Semillon .       
De wijn ligt 10 maanden op vat en levert aroma's van pompelmoes, witte 
perzik en een vleugje honing.       
Serveertip: bij Sole Munière, gebakken roggevleugel met kappertjes en 
andere warme gebakken visgerechten.      

Sint – Amandusprijs 
    €   13,85 per fles 

□  Soave "Otto" DOC Italia       
Samenstelling: 100%  Garganega is één van de traditionele druivenrassen van 
de Soave Classico en levert een fijne frisse wijn.     
Dit relatief jonge domein weet zich sinds zeer kort te handhaven tussen de 
topdomeinen van de streek.       
De combinatie van kennis, passie en ervaring levert een frisse elegante jonge 
verrassende wijn.        
Serveertip: deze frisse wijn wordt aanbevolen bij lichte voorgerechten, risotto 
met zeevruchten,tortillia, …       

Sint – Amandusprijs 
    €  14,20 per fles 

□  Côtes  du Rhône blanc Domaine Usseglio & fils" Les Claux" 
(FR)        
Samenstelling : 60% Grenache, 20 % Rousanne, 20 % Clairette levert een volle 
krachtige minerale Rhône blend .      
De biodynamische wijn met aroma van abrikoos  wordt geproduceerd met 
dezelfde zorgen als een Châteauneuf du Pape     
Dit klein familiedomein werd opgericht in 1963 door de Italiaanse inwijkeling 
die zich nabij Chateauneuf vestigde.      
Serveertip: deze volle witte wijn wordt geserveerd bij gegrilde vissoorten als 
gegrilde tarbot met Dyonaise saus.      

Sint – Amandusprijs 
    € 14,50  per fles 

□  Pouilly Fumé "Les Loges" domaine Pabiot (FR)  
Samenstelling: 100% Sauvignon Blanc levert een fruitige wijn met sterk 
minerale finale en aroma's van exotisch fruit.     
Dit familiedomein produceert sedert 4 generaties -  de jongste opvolger 
wordt aanzien als aanstormend talent.      
Het domein ligt in het centrum van de appellatie en heeft wijngaarden die 
behoren tot de hoogste in die regio.      
De volle, soepele wijn heeft een zeer lange afdronk van exotisch fruit met een 
enorme, krachtige finale vol mineraliteit.     
Serveertip: Past uitstekend bij asperges met tongrolletjes en andere 
platvisgerechten, ook met zalmgerechten.     

Sint – Amandusprijs 
    € 15,60 per fles 

□   Sancerre Cuvée Exeptionelle 2013 – Domaine Henri Bourgois     
Loire  
Henri Bourgois, cultiveerd zijn wijnen op de beste hellingen in het hartje van 
Sancerre, 
gelegen te chavignol. Heldergele kleur met een rijk, mooi geschakeerde neus 
van mineralen, kalk en vuursteen. De mond is rijkelijk gevuld en tegelijk strak, 
met pittige zuren, veel terrior.    

Sint – Amandusprijs 
    €  17,45 per fles 
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RODE WIJNEN 
□ Domaine Bel - Olivier 2013 – Cabernet Sauvignon  VDPays 

Robijnrode kleur, met mooi versmolten tannines, neusaroma’s van primair 
fruit,kleine donkere vruchten en gekruide impressies. 

Sint – Amandusprijs 
    €  6,85 per fles 

□ Château Piochet  2010/2011        Bordeaux      Frankrijk 
Gemaakt van 45% Merlot en 55% Cab.-Sauvignon is dit een soepele 
volmondige wijnmet mooi versmolten tannines en fijne zuren.Fruitig boeket, 
kers, aardbei en getoast. 

Sint – Amandusprijs 
    €  7,49 per fles 

□  Syrah – Cabernet  2013 – Laurent Miquel    South of France 
Supersmakelijke, lichtromige wijn met een kruidige Syrah en een fris fruitige 
Cabernet. 
Cépages :60% Cabernet-Sauvignon en 40% Syrah. 

Sint – Amandusprijs 
    €  8,65 per fles 

□ SIRIUS 2011/12 – Bordeaux  Peter Sichel ( Château Palmer – 
Margaux)  
Dieprood kleur, complex en elegant, geur van rode bes, kersenpit met rijk 
verhemelte. 
Cépages : 40% Cabernet-Sauvignon en 60% Merlot. 

Sint – Amandusprijs 
    €  9,05 per fles 

□ Domaine Santa Duc - Les Plans 2010/2012 VDP – Côtes du 
Rhône   
Gemaakt van 50% Grenache, met assistentie van de kruidige Syrah 
30%,Merlot 20%. 
Robijnrode kleur gevolgd door een rijp bessenboeket, licht peperig met een 
vleugje 
kaneel. In de mond directe charmes van griottes en gekonfijte kers, rond en 
fruitig met vooral een opvallende zuurtegraad en lichte mokka. 

Sint – Amandusprijs 
    € 9,46  per fles 

□  Signal Cannon (Merlot) Zuid-Afrika     
100% Merlot met een dieprode kleur en het aroma van zwarte bessen en 
pruim met een lichte houttoets.      
De merlot wordt geoogst op het hoogste punt van de wijnboerderij die 
gesticht werd in de vroege jaren 1700 .      
Serveertip: pastagerechten met tomatensaus, bbq, geroosterde 
groentenschotels met gevogelte.     

Sint – Amandusprijs 
    €  9,80 per fles 

□ Château Haut Grelot Blaye Côtes de Bordeaux  
Samenstelling : 70 % Merlot - 30% Cabernet Sauvignon    
Deze wijn heeft een rijping gehad van 12 maanden op eiken vaten en heeft 
een aroma van dieprood fruit met lichte toasting .   
Dit domein (aan de rechterkant van de Gironde ) is een familiedomein 
opgericht begin jaren 1900 met aandacht voor kwaliteit.  
Serveertip: Deze wijn wordt geserveerd met rijpe volle kazen en rode 
vleesgerechten .       

Sint – Amandusprijs 
    €  10,70 per fles 

□  Dante Robinho Malbec 2011/2012  Bodega Mendoza   
Argentinië   
Zeer kenmerkend voor Argentiniê is de uitzonderlijke kwaliteit van de 
Malbec-druif. 
Ruby kleur met intens rijp fruit, elegant en harmonieus met volmondige 
smaak, licht kruidig.       

Sint – Amandusprijs 
    € 11,45 per fles 

□  SCAIA Rosso 2012/2013 -  Tenuta Sant – Antonio  Veneto   
Italië   
Gemaakt van 100% Corvina, zachtromig, mooi robijnrood , geurige soepele 
rode wijn.Sappige frisheid met zachte tannines.Geuren van rode rozen,violet, 
bessen en bramen.  

Sint – Amandusprijs 
    € 11,70 per fles 
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□  Vigneti Reale "Rudiae" Primitivo Italia   
Samenstelling : 100% Primitivo levert een uiterst volle wijn met grote 
gelijkenissen van de befaamde Zinfandel.     
Deze wijn heeft het aroma van dieprode, zwarte kersen en klein rood fruit, de 
wijn heeft 12 maanden op eiken vaten gerijpt.    
Deze is werkelijk de topwijn uit de streek in het zuiden van Italië met een 
uitzonderlijk klimaat.        
Serveertip: deze krachtige, sterke wijn serveert men met wildschotels en rode 
vleesgerechten.        

Sint – Amandusprijs 
    €  12,40 per fles 

□ Clos De Tafall Priorat Spanje      
Samenstelling: Granacha tinto, Carinera, Cabernet Sauvignon : levert een 
temperamentvolle robijnrode wijn.      
Een Priorat in deze prijsklasse is werkelijk uniek, deze kloeke rustieke cuvée 
kan werkelijk alles aan.        
De wijn heeft een diep intens aroma van gedroogde pruimen en tal van 
specerijen, hij heeft 12 maanden hout gehad.     
Serveertip: bij stevige vleesschotels en stoofpotten, bij blauw geaderde kazen 
en rijke kaasschotels.       

Sint – Amandusprijs 
    €  13,70  per fles 

□  Palazzo Maffei Valpolicella Ripasso     
Samenstelling: Carvino 70 %, Rondinella 20% en 10 % Malinara levert een 
donkerrode krachtige wijn met excellente structuur.    
De wijn heeft aroma's van zoete specerijen met hints van verse kruiden en 
heeft minimum 12 maanden eik gehad.      
Het nieuwe jonge wijndomein is gelegen aan de heuvels van het Gardameer 
en promoot een moderne stijl.      
Serveertip: bij kwartelgerechten, gegrilde runderfilets, gebraiseerde 
runderlende met Porchini en sjalot.     

Sint – Amandusprijs 
    €  14,50  per fles 

□  Château Puy Servain Veilles Vignes     
Samenstelling: 80% Merlot en 20% Cabernet Franc leveren een dieprode wijn 
vol karakter.        
Dit familiedomein produceert met grote zorg de fijnste wijntjes in de streek 
van Bergerac.        
Deze wijn heeft  15 maanden op eiken vaten gelegen en levert een aroma van 
donker fruit met een toets vanille.      
Serveertip: past uitstekend bij wildgerechten en gerechten met foie en 
truffel.         

Sint – Amandusprijs 
    € 15,00 per fles 

□ Château Rocher Corbin  2010/2011 – Montagne Saint-
Emilion              
Gelegen op de Oostelijke heuvel van de Calon heuvel. Een mooi gerijpte 
Merlot, geeft  
aan de wijn kleur, rondheid en soepelheid en een aromatische complexiteit 
van rode en 
zwarte bessen. De Cabernet Franc vult dit geheel subliem aan en verleent 
veel kracht. 
       

Sint – Amandusprijs 
    €  15,00 per fles 

□  Haut de Poujeaux Haut Médoc Bordeaux    
Samenstelling: 55 % Merlot, 45% Cabernet Sauvignon levert een hoogstaande 
kwaliteit met dieprode kleur (12 mnd eik).     
Deze wijn wordt door Gault Millau benoemd als Authentieke Aristocraat 
onder de Médoc-wijnen.       
Dit domein produceert sedert de 14e eeuw.    
Serveertip: Deze subtiele wijn kan geserveerd worden bij verschillende, edele 
rode vleesgerechten met karakter.     
    

Sint – Amandusprijs 
    €  17,50 per fles 
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□  Le Ferme Du Mont Vacqueras Le Rif    
   
Samenstelling: Grenache 50%, Syrah 30%,en 20% Mourvèdre leveren een 
robijn, violet donkerrode wijn.       
De wijnstokken zijn geteelt en manueel geplukt op de befaamde flanken van 
de Dentelles.       
Hij heeft een intens aroma van braambes, cassis met een vleugje thym en 
andere provencaalse kruiden.       
Serveertip : met hazenrug, everzwijn, estouffada van rund en andere winterse 
gerechten.       
       

Sint – Amandusprijs 
    €  17,80 per fles 

□ Château  Les Hauts Conseillants (Lalande-de-Pomerol) 
        
Samenstelling: 75% Merlot,15 % Cabernet Franc en 10 % Cabernet Sauvignon 
levert klassiek hoogstaande Bordeaux .      
Deze wijn met subtiele kleur levert een zeer gebalanceerde wijn met 
uitzonderlijke lengte.       
De druiven zijn afkomstig van wijnstokken van minimum 35 jaar oud wat zich 
vertaalt in een uitzonderlijke, zachte krachtige wijn.    
Serveertip: Deze wijn wordt geserveerd bij grote gebraden van rood vlees.

          

Sint – Amandusprijs 
    €  21,70 per fles 

□  Château Clarke 2011 – Baron Edmond de Rothshild      
Listrac-Médoc         
Machtige diepe kleur, een explosieve neus, fris met intense fruitgeuren 
subliem verweven 
met gerookt en gegrilde tonen (vanille, toast) Zeer mondvullend, met een 
rijke, krachtig, 
gekruide finale.Gemaakt van Cabernet Sauvignon en Merlot. 

 

Sint – Amandusprijs 
    €  25,45 per fles 
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ROSE  WIJNEN 
 
 
 

□ Baron Charcot 2013 – Vin de Pays L’Herault Frankrijk 
Schitterende Rosé met florale aroma’s en veel finesse, met een mondvullend 
karakter. 

 

Sint – Amandusprijs 
    € 6,95 per fles 

□ Cinsault Rosé  2013 – Laurent Miquel    South of France            
Gemaakt van 60% Cinsault en 40% Syrah.Delicate aroma’s van exotisch fruit. 
Frisse  
smaak, die proeft naar witte perzik, pompelmoes en geplette bessen.                                    
   

Sint – Amandusprijs 
    €   8,65 per fles 

□ Malvasia Rosato I.G.P. Salento Italia     
Samenstelling : 100% Malsavia levert een uiterst zachte Mediterraanse rosé. 
Deze wijn wordt geproduceerd op een streepje land omringd door 2 zeeën 
die duidelijk zijn sporen nalaat in de wijn.     
Puglia is een streek waar de druiven enorm vlug gerijpt worden in de finale 
fase van de oogst.        
Deze wijn wordt geserveerd bij zowel BBQ en andere lichte zomerse 
gerechten en koude schotels.      
  

Sint – Amandusprijs 
    € 10,00 per fles 

□  La Bergerie de l'Hortus Rosé Languedoc – Roussillon 
Samenstelling : 15% Syrah, 50% Grenache, 30 % Mourvedre, 5% Cinsault 
levert een krachtige vlezige rosé wijn.      
Dit familiedomein (25 km ten noorden van Montpellier) produceert met de 
grootste zorg kwalitatief hoogstaande wijntjes.     
De kenmerken van deze zomerse rosé wijn levert een aroma van aardbeien, 
framboos en klein rood fruit.      
Serveertip: bij salades in combinatie met merguez, kruidige vleesgerechten 
en ideaal bij BBQ.       

     
       

 

Sint – Amandusprijs 
    €  11,50 per fles 
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OVERZICHT 
 
  Sint-

Amandusprijs  
(incl. BTW) 

aantal 
bestelde 
flessen 

Totaal 
bedrag 
(incl. 
BTW) 

BUBBELS □ Cava Pont de Ferro – Brut Reserva - Methode Tradicional   
     Spanje   

 € 10,45 
per fles 

  

□ Pere Ventura Brut Reserva SPANJE  
  

€  12,00 
 per fles 

  

□ Prosecco Treviso Permani D.O.C Italia   
 

€ 13,50 
per fles 

  

□ Prosecco Lorenzon – DOC Brut Italië  € 14,15 
per fles 

  

□ Locret-Lachaud Hautvillers - logo Plaque & Muselet  €   24,95 
per fles 

  

□ Champagne Deutz Classic -  Brut       €  35,95 
per fles 

  

 

APERITIEF
– 
DIGESTIEF 

□  Sherry Pavon  Fino                                                        
   

 € 9,45 
 per fles 

  

□ Château Peyruchet  (zoet) 2011/2012   1er   Côtes de 
Bordeaux – France    

€ 9,49 
 per fles 

  

□ Porto Burmester     Tawny 
 

€ 9,70 
per fles 

  

□ Porto Burmester     White    
    

 €  9,70 
per fles 

  

□ Porto Ramos Pinto    
 

 €  14,60 
 per fles 

  

 □ Broker's Gin   
 

€   28,40 
per fles 

  

 

WITTE  
WIJNEN 

□ Domaine Bel – Olivier 2013    VDPays  Frankrijk 
     

€ 6,85 
 per fles 

  

□ Paparuda Roemenia wit (Sauvignon Blanc) Roemenia 
   

€   8,40 
per fles 

  

□ Chardonnay – Viognier 2013 – Laurent Miquel     South of 
France    

€ 8,65 
 per fles 

  

□ Sauvignon de Touraine 2013 – Domaine Gibault   
Loire      

€ 9,46 
per fles 

  

□ Chardonnay Lindenhof 2013/2014     Paarl      Zuid – Afrika
     

€ 9,80  
per fles 

  

□ Domaine du Tariquet  (Chardonnay) Frankrijk  
   

€ 9,90 
per fles 

  

□ Orestiadi Molino a Vento Insolia Italia   
    

€ 10,10   
per fles 

  

□ SCAIA BIANCO 2013 – IGT Veneto    Italiê  € 11,70 
 per fles 

  

□ Allram Oostenrijk   
 

€ 13,20 
per fles 

  

□ Dornier Donatus white Zuid-Afrika  
 

€ 13,85 
per fles 

  

□ Soave "Otto" DOC Italia    
    

€  14,20 
 per fles 
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□ Côtes  du Rhône blanc Domaine Usseglio & fils" Les 
Claux" (FR) 

€  14,50 
 per fles 

  

□ Pouilly Fumé "Les Loges" domaine Pabiot (FR)  € 15,60  
 per fles 

  

□    Sancerre Cuvée Exeptionelle 2013 – Domaine Henri 
Bourgois     Loire             

€  17,45 
 per fles 

  

 

RODE 
WIJNEN 

□ Domaine Bel - Olivier 2013 – Cabernet Sauvignon  VDPays 
  

€ 6,85 
per fles 

  

□ Château Piochet  2010/2011        Bordeaux      Frankrijk
  

€  7,49 
per fles 

  

□ Syrah – Cabernet  2013 – Laurent Miquel    South of France
  

€  8,65 
per fles 

  

□ SIRIUS 2011/12 – Bordeaux  Peter Sichel ( Château Palmer 
– Margaux)   

€  9,05 
per fles 

  

□ Domaine Santa Duc - Les Plans 2010/2012 VDP – Côtes du 
Rhône  

€  9,46 
per fles 

  

□ Signal Cannon (Merlot) Zuid-Afrika    
 

€  9,80 
per fles 

  

□ Château Haut Grelot Blaye Côtes de Bordeaux 
    

€ 10,70  
 per fles 

  

□ Dante Robinho Malbec 2011/2012  Bodega Mendoza   
Argentinië   

€  11,45 
per fles 

  

□ SCAIA Rosso 2012/2013 -  Tenuta Sant – Antonio  Veneto   
Italië        

€  11,70 
per fles 

  

□ Vigneti Reale "Rudiae" Primitivo Italia      €  12,40 
per fles 

  

□ Clos De Tafall Priorat Spanje   € 13,70  
per fles 

  

□ Palazzo Maffei Valpolicella Ripasso    € 14,50  
 per fles 

  

□ Château Puy Servain Veilles Vignes   
 

€ 15,00  
per fles 

  

□ Château Rocher Corbin  2010/2011 – Montagne Saint-
Emilion 

€ 15,00   
per fles 

  

□ Haut de Poujeaux Haut Médoc Bordeaux   € 17,50  
per fles 

  

□ Le Ferme Du Mont Vacqueras Le Rif     €  17,80 
 per fles 

  

□ Château  Les Hauts Conseillants (Lalande-de-Pomerol)
  

€  21,70 
per fles 

  

□ Château Clarke 2011 – Baron Edmond de Rothshild      
Listrac-Médoc          

€ 25,45 
per fles 

  

 

ROSE 
WIJNEN 

□    Baron Charcot 2013 – Vin de Pays L’Herault Frankrijk 
  

€ 6,95 
per fles 

  

□    Cinsault Rosé  2013 – Laurent Miquel    South of France
               

€ 8,65 
 per fles 

  

□ Malvasia Rosato I.G.P. Salento Italia € 10,00 
 per fles 

  

□ La Bergerie de l'Hortus Rosé Languedoc – Roussillon € 11,50 
 per fles 
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Het team van de Sint-Amandusschool dankt u alvast voor  uw aankoop. 
 
Dankzij uw steun kunnen wij weer heel wat verwezenlijken op onze school. 
 
De aangekochte wijnen worden door u afgehaald op school op zaterdag 25 oktober 2014  
tussen 10u. en 12u. in het restaurant  van onze vestiging in de Schutterijstraat  
(ingang via de Bezemstraat).   
Uw wagen mag u op de speelplaats parkeren. 
 
Indien u van plan bent om 6 flessen of meer aan te kopen, bent u van harte welkom  
op onze gratis wijndegustatie die doorgaat op vrijdag 10 oktober 2014 vanaf 19u. in het 
restaurant  van onze vestiging in de Schutterijstraat (ingang via de Bezemstraat).   
Uw wagen mag u op de speelplaats  parkeren. 
 
Uw uitgekozen wijn kan u diezelfde avond bestellen en contant  betalen.  
De factuur ontvangt u wanneer u de wijn komt afhalen. 
 
 
 
Bedankt voor uw steun.   
Het team en de leerlingen 
van de Sint-Amandusschool 
 


