Soroptimistclub Almere organiseert een wijnverkoop en wijnproeverij
voor 100xTrees4Life, een landelijk en internationaal project om bomen
te planten in Mali en Nederland. Voor een duurzame toekomst!

Wereldwijd vierden Soroptimisten in
2021 het 100-jarig bestaan. Soroptimist
International heeft het thema ‘Planting
trees for a brilliant future’ gekozen.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.soroptimist.nl/projectslocal/100xtrees4life/

Foto: Treeaid

Soroptimistclub Almere zet zich in voor
meisjes en vrouwen, wereldwijd. Met
fundraising ondersteunen we actief lokale,
nationale en internationale projecten, die
aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen
van de Verenigde Naties en de doelstellingen
van Soroptimist International. Kijk voor meer
informatie op: www.soroptimist.nl/almere

Bestellen kan tot uiterlijk zaterdag 2 juli 2022
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92 Brut SpumanteAzienda Agricola Cerrino
- Piëmonte - Italië
Deze Spumante is
medium mousserend en
gemaakt van de druiven
favorita en chardonnay.
Neus is fris en schoon met
tonen van witte bloemen
zoals linde, acacia, fruitaroma’s, zoals banaan en
perzik. De smaak is licht
en bloemig met appels en
amandelen. Een feestelijk
aperitief, maar ook
geschikt om aan tafel te
serveren bij bruschetta,
schaal- en schelpdieren.

€ 69,-

2

Bucólico - Cuatro
Rayas – Rueda –
Spanje (2021)
Stuivend en
aromatisch in de neus.
De wijn is heerlijk fris
met citrus tonen van
de sauvignon blanc
druif en het tropisch
fruit van de verdejo
druif. Een spannende
en aangenaam frisse
wijn.

€ 46,80

3

Vigne Lourac - Colombard
Sauvignon - Gaillac –
Frankrijk (2021)
Bekende druivenrassen uit
de regio rond Gaillac, dat is
waar de witte druivenrassen Colombard- en
Sauvignon Blanc staan
aangeplant. Het geeft
wijnen met een ongekende
frisheid en mineraliteit.
Aroma's van lychee,
groene appel en citrus. Fijn
voor bij visgerechten zoals
garnalen en een dorade
van de grill.

U kunt de wijn bestellen via onze webshop
www.orangetheworldalmere.nl/webshop

€ 46,80

4

Pinot Grigio DOC Ca'
Vegar - Castelnuovo del
Garda - Italië
Deze wijn mag je rekenen
tot de betere Pinot Grigio
in Italië. Rijk, karaktervol
en elegant. In de
complexe geur van de wijn
herken je gedroogde
bloemen, abrikozen, peer
en sinaasappel. De
wijnmakers van
Castelnuovo hebben voor
deze wijn een strenge
selectie van druiven
toegepast. Dit levert dan
ook een heerlijke en
kwalitatief hoogstaande
Pinot Grigio op.

€ 69,00

Wijnverkoop

5

voor het goede doel
Wij verkopen alle wijnen per doos van
6 flessen. De prijzen zijn inclusief een
opslag van € 1,55 per fles voor het
goede doel. De nummers 2, 3, 6 en 7
kosten € 46,80 per doos.
Nr. 1 is een doos heerlijke Spumante,
nr. 4 en 8 zijn fantastische wijnen in de
duurdere prijsklasse en nr. 5 onze
topper voor € 87,- per doos.
De Wijnkelder doneert
€ 0,50 per verkochte fles.

8

Grauburgunder trocken
Alte Reben - Weingut
Borell Diehl (2020)
Wat een prachtige
wijn. Deze Grauburgunder
heeft een krachtige
structuur en een enorme
body. Aroma's van honing
en meloen. Aan de
andere kant is zij subtiel
en zacht. Heel complex.
De druiven afkomstig van
ruim 35 jaar oude stokken
zijn extra lang uitgerijpt.

6

Vigné Lourac - Syrah
Rosé - Frankrijk
(2021)

Droge rosé
gedomineerd door
de armoma’s van de
syrah druif.
Hij biedt gul fruit van
zwarte bessen,
aardbei, kersen en
zelfs wat tropisch
fruit. Fijne rosé voor
bij de BBQ.

€ 87,-

€ 46,80

Viña del Oja Rioja Crianza - Bodegas
Señorio de Arana - Spanje (2017)

Vigne Lourac - Duras
Cabernet - Frankrijk (2018)
Deze wijn is een cuvee van 2
verschillende druiven, namelijk
de Duras en de Cabernet
Sauvignon druif. De Duras druif
komt uit het Zuidwesten van
Frankrijk en geeft donkerrode,
iets peperige wijn, met een
oranje gloed, een dichte
structuur en fijne tannines. De
Duras groeit, voorzover we
hebben kunnen nagaan, vooral
in Gaillac en mogelijk her en der
in een vergeten wijngaard elders
in de Franse Sud-Ouest.
De Duras is ook onder “kenners”
een onbekende druif. Niet alleen
omdat er niet veel van is
aangeplant. Ook omdat hij nooit
als cepage wordt gemaakt, maar
wordt gemengd met andere
druiven. In dit geval met de
Cabernet Sauvignon.

€ 46,80

Heldere, robijnrode kleur met een
neus van rijpe vruchten en hints van
donker rood fruit, een vleugje
vanille en wat geroosterde noten.
De smaak is mondvullend, met veel
fruitsmaak ondersteund door
zachte, rijpe tannines. Deze wijn
heeft 12 maanden rijping in
amerikaanse eiken vaten
ondergaan. Vervolgens nog 2 jaar
rijping op de fles.
Druiven 90 % tempranillo en 10%
mazuelo druif.

U kunt de wijnen bestellen via onze webshop
€ 75,-

7

www.orangetheworldalmere.nl/webshop

Bestellen kan tot uiterlijk zaterdag 2 juli 2022

U kunt de bestelde wijn afhalen op:
zaterdag 9 juli 2022 tussen 10 en
13 uur bij De Wijnkelder Almere,
Televisieweg 103,
1322 BD Almere
Mocht dit voor u niet mogelijk zijn,
dan kunt u uw contactpersoon vragen
om de wijn voor u op te halen.

