Beste vriendinnen, vrienden en sympathisanten van Kiwanis,
Net zoals vele andere organisaties die zich inzetten voor sociale doelen, is 2020 ook voor onze
club een atypisch jaar geweest. Voor onze traditionele activiteiten, waarop we u telkens enthousiast
mogen verwelkomen, hebben we onze ambities moeten bijstellen.
‘Ambities bijstellen’ betekent dan ook dat we onze leuze ‘Serving the Children of the World’ met
kleinere budgetten hebben moeten vervullen, net in een periode waar er veel nood aan is. Dat
vinden we bijzonder jammer.
Het hoofd laten hangen, zit niet in ons DNA. We presenteren u daarom graag deze eindejaarsactie.
We hebben een aantal geschenkpakketten samengesteld met bier, wijn, of
voor zij die niet kunnen kiezen, allebei. Zoals u dat van ons gewoon bent,
vindt u in elk pakket enkel topkwaliteit aan een eerlijke prijs. Elk pakket
bevat 3 flessen van 75 cl.
Feestelijk verpakt, dus dat is weeral een zorg minder.
We zouden het bijzonder op prijs stellen mocht u één of meerdere
pakketten bestellen en zo onze projecten steunen. Deze actie loopt tot
10 januari 2021. U doet er niet alleen uzelf een plezier mee maar ook
familie en vrienden aan wie u ze cadeau kan doen.
▪ Bier: Selectie van de Meester Brouwer – 18 Euro
▪ Bier en wijn: Best of Both Worlds – 45 Euro
▪ Italiaanse wijnen 'Bella Italia' – 65 Euro
▪ Franse wijnen 'La Douce France' – 60 Euro
▪ Champagne – 63 Euro
Op de volgende pagina’s vindt u details over de inhoud van elk geschenkpakket.
Bestellen kan op verschillende manieren:
▪ via de website van Kiwanis Zottegem Egmont
▪ via een lid van onze club
▪ door het bestelformulier op volgende pagina af te drukken, in te vullen en te mailen naar
wijn@kiwanis-zottegem.be.
Samen met u hopen we op enigszins normale eindejaarsweken met al wie ons dierbaar is en dat
volgend jaar voor iedereen een mooie herstart mag zijn, meer dan ooit met een goede gezondheid!
Dank je wel!
Namens Kiwanis Zottegem Egmont
Marnic De Roose,
Voorzitter 2020-2021
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BESTELBON
Bestellen kan tot 10 januari 2021

Facturatiegegevens
Voornaam:
Naam:
Bedrijf:
BTW nummer:
Straat & huisnummer:
Postcode & plaats:
e-mail:
Telefoon:
Contact Kiwanis:
Bestelling
Pakket
Selectie van de Meester Brouwer
Best of Both Worlds
Bella Italia
La Douce France
Champagne

Prijs
18,00 €
45,00 €
65,00€
60,00 €
63,00 €
TOTAAL:

Aantal

Totaal
€
€
€
€
€
€

U zal na bestelling een factuur ontvangen via e-mail. Vergeet dus zeker niet uw
e-mailadres te vermelden. De levering zal gebeuren na ontvangst van uw betaling.
De eerste leveringen kunnen gebeuren vanaf 14 december 2020.
Levering (duid uw keuze aan)
Afhaling bij Brouwerij Van den Bossche, Sint-Lievensplein 16, 9550 Sint-LievensEsse op werkdagen (behalve woensdag): 8-12u & 13u-17u; zaterdag: 10u-12u
Via bovenvermeld Kiwanis-lid (deze persoon zal u contacteren om af te spreken)
Op mijn adres (wij contacteren u om af te spreken)
Op een ander adres (wij contacteren u om af te spreken)
Afleveradres:

Hartelijk dank voor uw steun. Prettig eindejaar!
www.kiwanis-zottegem.be
wijn@kiwanis-zottegem.be
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Hemelse bieren, in onze streek gebrouwen, door u gezwelgd.
Brouwerij Van den Bossche presenteert:
Lamoral
Tasting: In het glas is deze tripel licht goudblond met een lichte pareling;
afhankelijk van het uitschenken is het bier helder tot licht gesluierd wegens de
hergisting in de fles.
De geur wordt overheerst door mout, alcohol, maar ook door gember en
mandarijntjes; complex dus. De smaak is een geheel van pompelmoesbitter,
peperachtige kruidigheid en licht zoetig, dat alles in een goede balans. Lamoral is
een volmondig en karaktervol bier. De afdronk wordt gekenmerkt door een fijne
bitterheid die het verhemelte vult en dan verder uitvloeit.
Bier & Gerecht: heerlijk bij een stukje vis
8 vol %
Kerstpater
Tasting: De Kerstpater is diep donkerbruin met een streepje rood en heeft een
beige schuim. Zoals bij de bruine Pater Lieven wordt ook hier de geur overheerst
door chocolade met panachévulling, maar daar komt nog zoet bij van kandij en
karamel en de warmte van alcohol. In de mond overheerst kandijzoet, maar een
bitterheid zoals in zwarte chocolade of cacao verhinderen dat het zoet plakkerig
wordt. De afdronk is lang, vooral het zoet blijft hangen.
Bier & Gerecht: lekker bij winterse stoofpotjes
9 vol %
Buffalo Bitter
Tasting: Goudblond en bekroond met een dikke, witte en fijne schuimkraag, zo
presenteert dit bier zich in het glas. In de neus overheersen fijne aroma's van
kruidige hop, aangevuld met een tikkeltje alcoholzoet. De smaak is hoofdzakelijk
bitter, maar ook volmondig. Die mooie bitterheid blijft lang hangen op het
gehemelte zodat het bier als het ware de mond opdroogt.
Bier & Gerecht: uitermate geschikt met een stukje oude gouda.
8 vol%

€
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Bier? Champagne?? Wijn??? Voor wie alles lust, is het moeilijk kiezen.
Maar waarom zou je kiezen?
Lamoral
Tasting: In het glas is deze tripel licht goudblond met een lichte pareling;
afhankelijk van het uitschenken is het bier helder tot licht gesluierd wegens de
hergisting in de fles.
De geur wordt overheerst door mout, alcohol, maar ook door gember en
mandarijntjes; complex dus. De smaak is een geheel van pompelmoesbitter,
peperachtige kruidigheid en licht zoetig, dat alles in een goede balans. Lamoral is
een volmondig en karaktervol bier. De afdronk wordt gekenmerkt door een fijne
bitterheid die het verhemelte vult en dan verder uitvloeit.
Bier & Gerecht: heerlijk bij een stukje vis
8 vol %
Kiwanis Champagne Grand Cru François Hubert Brut
Tasting: Aroma’s van zomers rijp fruit. De pinot noir levert een krachtige
champagne aangevuld met een frisse toets van de chardonnay.
Wijn & Gerecht: Aperitief en rijke visgerechten met saus (bvb. Kabeljauw met
mousseline)
Druiven: 81% pinot noir, 19% chardonnay

Fief de La Haye 2017
Tasting: Deze schitterende Saint-Estèphe wordt gemaakt van druiven geoogst op
wijnstokken van 30 tot 40 jaar oud. De vinificatie gebeurt 12 maanden op
eikenhouten vaten. Zijn fruitigheid en mooie tannine bieden een harmonieuze
wijn die typerend, typisch en gemakkelijk te waarderen is vanaf jonge leeftijd.
Wijn & Gerecht: varkensrollade, entrecôte, gebraden fazant, lamskoteletten, …
Druiven: 55% cabernet sauvignon en 45% merlot

€
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Italië: eeuwen vol cultuur, overweldigende landschappen, zalig weer, magistraal
eten en vooral… de liefde voor de druif!
Vernaccia di San Gimignano DOCG Biscondola 2018
Tasting: De Vernaccia 'Biscondola' is de topwijn van het huis! Deze Vernaccia
druiven zijn afkomstig van Vulkanische gronden van San Gimignano. Deze wijn
heeft een intens strogele kleur, een delicaat bouquet gevuld met bloemenaroma's
en een toets van vanille, zorgt voor een rijkelijk gevulde smaak in de mond en een
mooi evenwicht. Deze Vernaccia heeft een opmerkelijke structuur en diepgang.
Wijn & Gerecht: de milde houtlagering maakt deze Italiaan geschikt voor de
complexere visgerechten. De wijn geeft genoeg tegengewicht aan rijke sauzen als
mousseline of béarnaise, hij harmonieert prachtig met bv een gebraden parelhoen.
Druiven: 100% Vernaccia
Barbera d'Alba Superiore Amalia 2019
Tasting: Robijnrode kleur met paarse reflecties in het glas. Delicate aroma's van
zwarte bessen. Harmonieus en fluwelig in de mond met fijne aanwezige zuurtjes.
Wijn & Gerecht: Uitermate geschikt voor alle gerechten met lamsvlees. Ook pasta
met pesto, lasagna, carpaccio van rundsvlees
Druiven: 100% Barbera d’Alba

Barolo DOCG Amalia 2014
Tasting: Pure finesse en rond in de mond. Typische aroma's van kruiden maar ook
vanille door de rijping van 24 maanden op vat. Na een maceratie van 30 dagen en
door het gebruik van de techniek van de 'délestage' wordt een intense kleur
verkregen en voldoende structuur om 2 jaar vatrijping moeiteloos te doorstaan.
Het is een moderne Barolo met een mooie balans tussen elegantie en structuur.
Wijn & Gerecht: Ideale wijn voor het wild gevogelte (fazant, patrijs, …) of
gebraden everzwijn. Bij verdere veroudering worden de tannine nog zachter en zal
de wijn perfect passen bij ragout van everzwijn.
Druiven: 100% Nebbiolo

€
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Frankrijk… waar je kan leven als een god. Maar voor deze goddelijke flessen hoef
je niet eens zo ver te gaan.
Pouilly Fumé Les Cérisottes – J. Pabiot 2018
Tasting: Helder, strogeel met uitbundige aroma's van citrusfruit en exotische
vruchten. De lichtjes rokerige ondertoon (turfbodem) geeft de wijn een extra
dimensie. De aanzet in de mond is fris en krachtig. De evenwichtige zuren
getuigen van finesse. In de afdronk komt de mineraliteit duidelijk naar boven.
Wijn & Gerecht: Gerookte of gebakken zalm, mosselen in de witte wijnsaus,
bereide oesters, …
Druiven: 100% Sauvignon blanc
Vacqueyras – J.Quiot Sélection 2017
Tasting: Deze rode wijn heeft een diepe kleurspiegel. De wijn geurt in zijn geheel
naar rijpe vruchten, zwarte kers en steenvruchten en een lichte toets zoethout. In
de mond is hij vlezig, romig en krachtig. Hij heeft een delicieus evenwicht tussen
de frisheid van het fruit en de kruiden. Kan 5 tot 7 jaar bewaard worden.
Wijn & Gerecht: Alle soorten wildschotels en rood vlees in het algemeen
(hertekalf, hazerug, côte-à-l’os, …). Bij veroudering ook stoofpotjes, ragout.
Druiven: Grenache, Mourvèdre en Syrah
Girardin Cuvee St. Vincent Bourgogne 2018
Tasting: De druiven worden geteeld op de velden in Puligny, Montrachet en
Beaune. Omdat de druiven uit verschillende dorpen komen, krijgt de wijn geen
naam van een 'Village'. Fris, opwekkend van smaak met aroma's die doen denken
aan aardbeien, zwarte kersen, frambozen, aardse tonen en een aangenaam volle,
frisse afdronk. Très pinot noir!
Wijn & Gerecht: edel gevogelte als fazant of patrijs of kalfssteak.
Druiven: 100% Pinot Noir

€
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De meest adellijke bubbels komen nog altijd uit die éne streek. Jouw beste wapen
om dit ‘jaar om snel te vergeten’ op onvergetelijke wijze af te sluiten.
3x Kiwanis Champagne Grand Cru François Hubert Brut
Tasting: Aroma’s van zomers rijp fruit. De pinot noir levert een
krachtige champagne aangevuld met een frisse toets van de
chardonnay.
Wijn & Gerecht: Aperitief en rijke visgerechten met saus (bv.
Kabeljauw met mousseline)
Druiven: 81% pinot noir, 19% chardonnay

€
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