ATLETIEKVERENIGING
KNOKKE-HEIST V.Z.W.
Reeds voor de 27ste maal biedt Atletiekvereniging Knokke-Heist (kortweg A.V.K.H.) u ook dit jaar
de mogelijkheid om enkele uitstekende wijnen aan te schaffen. Allemaal wijnen met een uitstekende
prijs/kwaliteitverhouding. Echte aanraders voor de eindejaarsfeesten.
Werd dit jaar voor twee franse witte wijnen gekozen (Les Cinq en de Macon Fuissé) werd voor de
rode wijnen naar het buitenland getrokken met de Chasing Clouds uit Australië en de Boschkloof
(Stellenbosch) uit Zuid-Afrika.
Als rosé-wijn is er opnieuw de “Coquelicots” Domaines Saint-Lannes.
Net zoals de voorbije jaren hebben wij ook nog de rode “Porto Barros Tawny" en de cava Palacio de
Palau brut in ons aanbod.
De opbrengst van deze wijnactie komt ten goede aan de werking van onze vereniging, nl. de aankoop
van materiaal, de organisatie van wedstrijden/scholenveldloop, het verzorgen van trainingen, …
Wekelijks volgen heel wat jongeren de oefensessies op woensdag- en vrijdagavond of (zaterdagmorgen). Voor de jongsten is er de initiatiecursus atletiek op woensdagnamiddag, waar ze op een
speelse wijze kennis maken met de atletieksport.
In haar 31ste werkingsjaar stond A.V.K.H. in 2017 opnieuw in voor de organisatie van de 30ste
meeting voor vakantiepleinen, de 32ste scholenveldloop en de 21ste Paas- en Zomermeetings.
Op de keerzijde van dit blad vindt U een beknopte omschrijving.
U kunt bestellen door onderstaande strook terug te bezorgen bij :
• Desnyder Luc/Borgers Sandra, Smedenstraat 111 te Knokke (tel.: 050/62.41.93)
• Vanparys Joseph, Jonckheerestraat 20 te Ramskapelle (tel.: 050/51.48.37)
• Vanparys Julien, IJzerstraat 25 te Heist (tel.: 0477/57.05.96).
• Wisse Gino/Ackx Tamara, Zeezwaluwstraat 18 te Lissewege (tel.: 050/55.11.75).
of door het bedrag te storten op rekening nr. BE84 7381 2710 2859 van Atletiekvereniging KnokkeHeist vzw met opgave van welke en hoeveel wijn je wenst te krijgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende … … … … … … … … … ...
Wonende : … … … … … … … … … ... … … … … … … … … … ...
Bestelt en betaalt hierbij :
… x Terroir et Talent, Les Cinq, Frankrijk (wit)
… x Macon Fuissé, Le Moulin a Vent, Frankrijk (wit)
… x Chasing Clouds, Central Ranges, Australië (rood)
… x Boschkloof, Stellenbosch, Zuid-Afrika (rood)
… x Domaine Saint-Lannes ‘Coquelicots’ Gascogne (rosé)
… x Porto Barros Tawny (rood)
… x Cava Palacio de Palau Brut

à 5,60 euro
à 11,25 euro
à 6,85 euro
à 12,10 euro
à 6,25 euro
à 10,50 euro
à 8,80 euro
Totaal

Handtekening

Datum.

= ……… euro
= ……… euro
= ……… euro
= ……… euro
= ……… euro
= ……… euro
= ……… euro
= …….... euro

A. Terroir et Talent, Les Cinq, Frankrijk
Deze wijn is een doordrinker voor elke dag. De neus heeft florale aroma’s
gecombineerd met wat steenfruit zoals witte perzik. Anders dan de nsuesdoet
vermoeden heb je in de mond als eerste indruk veel citrusfruit, dit wordt
versmolten met de bloemige aroma’s. Het is een volle wijn die door de vele
druivensoorten ook breed van smaak is.
Een passe-partout voor vele eenvoudige gerechten zonder al te veel poespas.
PRIJS : 5,60 euro/fles.
B. Macon Fuissé, Le Moulin a vent, Frankrijk - 2015
Dit kleine familiale domein uit Charnay-Les Macon biedt al vele generaties
lang bijzonder zuivere en eerlijke wijnen met respect voor de Bourgondische
traditie. Macon Fuissé heeft mooie gele kleur met groene reflecties. In de
neus eerst citrusaroma's en bloemen gevolgd door zachte, elegante hazelnoot.
Schaal- en schelpdieren, visbereidingen met lichte sausen, …...
PRIJS : 11,25 euro/fles.
C. Chasing Clouds, Central Ranges, Australië - 2016
De wijnen tonen al het goede van Orange, het hoogst gelegen wijnbouwgebied van Australië. Deze krachtige en kruidige rode wijn is zéér elegant en
levendig, met een typisch gerookt aroma, kruidig, met zwarte peper, zwarte
bessen, frambozen en kersen in de mond..
Gebraden en gegrild varkens- en rundsvlees, cassoulet, stoofpotjes,
barbecue, Griekse- en Indische gerechten, lamsvlees….
PRIJS : 6,85 euro/fles
D. Boschkloof, Stellenbosch, Zuid-Afrika - 2013
De 25 ha wijngaarden liggen op nauwelijks enkele kilometers ten westen van
Stellenbosch. Deze rijke rode wijn is gemaakt van de klassieke blend die vaak
bij Medoc wijnen wordt gebruikt: 60% cabernet sauvignon en 40% merlot. De
wijn is gerijpt in Franse eikenhouten vaten.
Kalfsvlees, rood vlees, wildgerechten.
PRIJS : 12,10 euro/fles.
E. Domaine Saint-Lannes ‘Coquelicots’ Gascogne - 2015
Deze wijn heeft aroma’s van vers en gekonfijt rood fruit (framboos, aardbei,
enz.), levendige frisse smaak, evenwichtig met een lange afdronk. Rond en
intense finale.
Aperitief, tapas, frisse slaatjes, gekruide exotische gerechten.
PRIJS : 6,25 euro/fles.
F. Porto Barros Tawny
Het huis Barros werd gesticht in 1913 en is bekend om zijn topkwaliteiten..
PRIJS : 10,50 euro/fles.
G. Palacio de Palau Brut
Deze cava werd gemaakt van de hiervoor typische druiven volgens de
‘méthode traditionelle’ d.w.z. via een tweede gisting op fles. Zeer levendig
met een zeer fris en fruitig boeket en hints van groene appel. In de mond zeer
aangenaam met een mooie fraîcheur en een droge afdronk.
PRIJS : 8,80 euro/fles.

