Warm aanbevolen…
U kunt bij Sprinkle kwaliteitsvolle wijnen bestellen. De opbrengst gaat integraal naar het
Sprinkle Child Centre in Zuid-Afrika, een opvangcentrum voor Aids-weeskinderen. Een mooie
manier om uw voorraad aan te vullen of een idee voor een eindejaars-geschenk. Alvast heel
hartelijk dank. We hebben uw steun erg nodig want door de corona-crisis heeft Sprinkle vzw
heel wat inkomsten gemist…

Fair
trade
€ 60

€ 60
per doos
van 6
flessen

per doos
van 6 flessen

Frisky Zebras ‘Seductive’ Shiraz.
Frisky Zebras ‘Sensuous’
Sauvignon Blanc.
Deze fairtrade Sauvignon Blanc van de West-Kaap heeft
fijne toetsen van groene appel, kruisbessen en vers
gemaaid gras met een vleugje vanille met honing, aroma’s
die versmelten in een heerlijke citroen-limoen finish.

€ 66

per doos
van 6
flessen

Duke of Wellington N°1 Pinotage
Een heldere robijnrode Pinotage met elegante
aroma's van rijpe pruimen, kersen en
bramen afgerond met toetsen van aardbei en subtiele eik.
Een heerlijke wijn om van te genieten bij ovenschotels en
lam, of bij een sappige T-Bone.

Deze fairtrade Shiraz van de West-kaap heeft heerlijke
aroma’s van blauwe en zwarte bessen met
pepertoetsen en een vleugje vanille en fondant
chocolade die versmelten in een zacht fluwelen finish.

€ 66
per doos van
6 flessen

Duke of Wellington N°2 Chenin Blanc
Een klassieke Chenin Blanc met aroma's van guave en
meloen. De smaak van tropisch fruit en een knapperige
zuurtegraad zorgen voor een levendige en langdurige afdronk.
Deze veelzijdige wijn past bij zeevruchten en pasta, maar ook
bij pittige gerechten zoals curry’s en bij sterke kaas.

Feest !
Champagne
La Vie d’Olivier
‘La vie traditionnelle’ - Brut
80 % Meunier, 10 % Chardonnay, 10 %
Pinot Noir.
Een zeer fruitige en mollige Champagne,
met accenten van fris wit fruit en citrus met
een lichte textuur.
Ideaal als aperitief, past ook bij gekonfijte
kabeljauwhaas en cantharellen, bij eend
met kweepeer en bij abrikozentaart.

La Cave Pinotage
is een droge rode wijn gemaakt van de
typische Zuid-Afrikaanse pinotagedruif.
Het is een topwijn met mooie tannines,
een lange afdronk met smaken van
blauwe bes, kers, framboos en aroma's
van vanille en kruiden en met een
excellente balans tussen eik en fruit.
Deze wijn van La Cave kan
je serveren bij rood vlees zoals rund, lam
en wild, bij blauwe kazen of bij stevige
vis.

€ 120
per doos van
6 flessen

€ 144
per doos van 6
flessen

Onze zomerwijnen zijn ook nog steeds te verkrijgen!

