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WIJNVERKOOP 

Zondag 4 december ’22 : Huis aan huis-verkoop 

in Zevendonk (vanaf 10u) 
 

Op onze Kaas- & Wijnavond kan je genieten van lekkere kazen en onze  
overheerlijke wijnen. Je kan kiezen tussen een kaasschotel met 6 verschillende 
kazen (er zal een heel assortiment van kazen zijn om uit te kiezen, bijhalen is mogelijk) 

of croque-monsieurs om je vingers bij af te likken!  
 

Om de avond vlot te laten verlopen kan je kiezen uit twee tijdstippen:  
17.30 uur of 19.30 uur. Betalen doe je op de avond zelf. 

Je kan je inschrijven tot en met 12 november 2021 via www.chirozevendonk.be of 
door het strookje binnen te brengen*.  

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 
Dit jaar is er voor de kinderen een leuke fotozoektocht op de Chiro. Bij het 

uiteindelijk inleveren van het juiste codewoord kunnen ze een prijs winnen! 
 

Bovendien is er ook Kaas- & Wijnavond aan huis. We leveren in Turnhout, 
Oud-Turnhout, Kasterlee, Vosselaar, Merksplas en Ravels. Bij de levering kan je 

kiezen voor een schotel met 6 verschillende kazen of Vidée. 
 

Voor onze Wijnverkoop komen we van deur tot deur met onze leden op zondag 
4 december 2022. Je kan dan wijn kopen en die wordt direct geleverd. 

Natuurlijk kan je ook wijn bestellen via onze website www.chirozevendonk.be of 
door bijgevoegd bestelformulier in te vullen en te bezorgen aan de Chiro. De wijn 

wordt dan tussen zondag 4 december en zaterdag 10 december thuis geleverd. 
Wijn bestellen kan je doen tot en met 4 december. 

 
 

Je kan je inschrijven voor de Kaas- & Wijnavond, Kaas- & Wijnavond aan huis of 
wijn bestellen op de volgende manieren:  

 
● Bijgevoegd inschrijvingsformulier invullen en  bezorgen op Kapelweg 

54b te Turnhout (witte brievenbus aan de poort van de Chiro)  
○ voor de Kaas- en wijnavond kan dit tot en met 12 november  
○ Voor de wijnen kan dit tot en met 4 december 

● via www.chirozevendonk.be voor de Kaas- & Wijnavond/levering aan 
huis.  

 
De betaling mag overgemaakt worden naar BE11 733-3451860-48 op naam van 
Chiro Sint-Apollonia. Vergeet daarbij zeker niet om je naam te vermelden. 
 
  

 



	
   
 

 
   
 

Kaas- & Wijnavond 

Wij komen naar de kaas-en wijnavond op 19 november met 
___ personen om 17.30u / 19.30u (doorstrepen wat niet past). 

We kiezen voor : 
De selectie kazen    ___ x 12 € = ______€ 

 
De kleine croque (1 stuk)  ___ x 6 € = ______€ 

 
De grote croque (2 stuks)     ___ x 9 € = ______€ 

 

Kaas- & Wijnavond aan huis 
___ personen . 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

Ik zou mijn levering graag hebben tussen 17u en 18u/ of tussen 18u en 19u 
(doorstrepen wat niet past). 

We kiezen voor : 

 
De selectie kazen    ___ x 12 € = ______€ 

Vidée klein    ___ x 6 € = ______€ 

Vidée groot     ___ x 9 € = ______€ 

 

 
 
Inschrijven kan tot en met 12 november ’22 door: 
in te schrijven op www.chirozevendonk.be of 
Strookje binnenbrengen op de Chiro, kapelweg 52b  – Turnhout 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestelformulier Wijnen 
Mijn naam en adres : _____________________________________ 
____ x Cava Flor de Raïm brut   x 11 €  = ______ 

____      x Casa Coller spumante brut (rosé)  x 11 €  =  ______ 

 
____     x Guillaman  (rosé)    x 9 €  =  ______ 
____ x Guillaman Colombard sauvignon (wit) x 9 €  =  ______ 

____ x MAN Muller’s Valley (wit)  x 10 €  = ______ 

____ x Valdelagunde Cuvee Especial (wit)  x 10 €  = ______ 

 
____ x Douglas green Ribshack (rood)  x 9 €  = ______ 
____ x Montgras carmenère reserva (rood) x 10 €  = ______ 
___ X Posta Piana primitivo (rood)   x 10 €    = ______ 

____ X Porto Fine White (wit)   x 10 €   = ______ 
____ X Porto Tawny (rood)                     x 10 €   = ______  

Wijn bestellen kan tot en met 4 december ’22: 
Strookje binnenbrengen op de Chiro, Kapelweg 54b – Turnhout of  

inschrijven via de website,( www.chirozevendonk.be )  
Wijn zal geleverd worden tussen zondag 4 en zaterdag 10 december  

Betalen doe je bij de levering 
Je kan ook wijn bestellen tijdens de kaas- & wijnavond.* 	



	
   
 

 
   
 

Onze	wijnkaart	
Witte	wijnen	

Naam: Domaine Guillaman Colombard Sauvignon  
 
Druivensoort: Colombard, Ugni-Blanc	Colombard 
Alcohol: 11,5% 
Land: Frankrijk - Cotes de Gascogne  
Prijs: 9 euro  

Beschrijving: Geurige, mooie open wijn. De voorjaarsbloemen 
komen naar boven bij deze wijn, met heerlijk exotisch fruit en een vleugje 
citrus. Dat een levendige en frisse smaak met aromatische, fruitige en (niet 

te) zachte droge witte wijn maakt. De afdronk laat je nog verrassen met 
opwekkende zuren! Heerlijk te genieten bij oesters, schelpdieren en garnalen. 
Maar evenals bij koude visschotels, vissoepen en bouillabaisse. Vergeet ook niet de 
gebakken of gegrilde vis, charcuterie  

 

Naam: VAldelangunde Cuvee Especial 

Druivensoort: Verdejo 
Alcohol: 13% 
Land: Spanje - DO Rueda, stadje La Seca 
Prijs: 10 euro  

Beschrijving: Bij het inschenken van deze Cuvee Especial valt direct de 
prachtige goudgele kleur op met de ‘’romige tranen’’ in het glas. Een zeer 
rijkelijke kleur voor Verdejo! De geur en smaak is intens en complex met 

veel fruit, indrukken van anijs en vanille.  De druiven wordt in de koelte 
van de nacht geoogst met inert gas over de druiven om zuurstof weg te 
houden en maximale frisheid te behouden. Een deel vergist op vaten van 
Frans en Amerikaans eiken, een deel vergist bij gecontroleerde, lage 
temperatuur op tanks van RVS en van een deel wordt de vergisting 
voortijdig gestopt, waardoor de wijn een miniem spoortje zoet heeft.  
Drink deze Verdejo uit Spanje op een temperatuur van 8-10°C.  Lekker bij 
vis, wit vlees en bij gevogelte.   Je kunt de wijn nu drinken en tot 2024 
bewaren 

	

Naam:	MAN Muller’s Valley White Blend  

Druivensoort: 72% Chenin Blanc, 24% Viognier en 4% 
Roussanne 

Alcohol: 13,5% 

Land: Zuid-Afrika - Westkaap 
Prijs: 10 euro  

 

Beschrijving: MAN, al jaren gekend onder ons wijnaanbod bij de rode wijnen.  
Dit jaar bij de WITTE wijnen.  Onder een apart label wordt er afgestapt van de 
zuivere monocépages van MAN en gaat men hier voor een assemblage van 72% 
van hun geliefde Chenin Blanc, 24% Viognier en 4% apart houtgerijpte Roussanne.  
Het is een zeer gestructureerde witte wijn geworden met body en diepgang. Een 
toffe, frisse, originele blend. De Chenin Blanc geeft zijn fruitige karakter met 
aroma’s van guava, meloen en een zachte minerale aciditeit. De houtgerijpte 
Viognier zorgt voor het aroma van bloemetjes en was. De houtgerijpte Rousanne 
brengt body en lengte bij aan het palet en aroma’s van kruiden en viooltjes in het 
boeket.																																																																																												



	
   
 

 
   
 

Rode	en	rosé	wijnen		
	

Naam:	Douglas Green Ribshack Red	

Druivensoort: Shiraz/Syrah, Pinotage	

Alcohol: 13,5% 

Land: Zuid-Africa – Western Cape 

Prijs: 9 euro  
Beschrijving: Een volle, rode wijn met rijke, rijpe donkere 
bessenaroma's en weelderige rokerige eik specerij na rijping van het 
hout. Dit is een gedurfde en expressieve mix die het beste van beide in 

evenwicht brengt.  Pinotage en Shiraz variëteiten met stijl en complexiteit tot en 
met een glad en sappig getextureerde afdronk. 

 

	
Naam:	Posta Piana 	

Druivensoort: Primitivo 

Alcohol: 13,5% 

Land: Italië - Puglia 

Prijs: 10 euro  
Beschrijving: Vol, sappig en kruidig. Deze wijn werd voor de helft (6 
maanden) gerijpt op eiken vaten. De andere helft (6 maanden) rijpte 

hij op inox. Op deze manier is de vatlagering niet te dominant en mooi verweven.  
Mooie smaken van rijpe rode vruchten en gedroogde dadels. 

	

	

Naam:	Montgras Reserva Carménère	

Druivensoort: Carménère	

Alcohol: 13,5% 

Land: Chili – Central / Rapel / Colchagua Valley 

Prijs: 10 euro  
Beschrijving: Diep robijnpaarse kleur. Met mooie aardbei- en 
framboosaroma's sierlijk gecombineerd met subtiele kruiden. Een 
sappig en frisse wijn, met een mooie rondeur.  

	
Naam:	Domaine de Guillaman Rosé de presse	

Druivensoort: 80% Carbernet Sauvignon, 20%  

Alcohol: 12,5% 

Land: Frankrijk - Gascogne 

Prijs: 9 euro  
Beschrijving:	 Na het overweldigend succes van de voorbije jaren,  
bieden we ook dit jaar deze Franse rosé wijn uit de Gascogne streek aan.  
De wijn  heeft aroma’s van aardbei. Hij smaakt heel fruitig en fris en zal 

u ongetwijfeld verleiden door zijn zachtheid. Past bij schelpdieren en garnalen, 
koude visschotels, gebakken of gegrilde vis, oosterse keuken, slaatjes en koude 
schotels. Als je hem op zijn best wilt hebben moet je hem koel serveren. 



	
   
 

 
   
 

Cava	en	Porto’s	voor	de	feestdagen	
Naam:	Casa Coller Spumante Brut (Rosé) 	

Druivensoort: Garganega, Pinot Noir, Trebbiano  

Alcohol: 11,5% 

Land: Italië - Veneto 

Prijs: 11 euro 
Beschrijving:	 
Deze mousserende rosé van Casa Coller wordt gemaakt van de 

Garganega en de Pinot Noir druif en die geven elk hun bijdrage aan deze top rosé. 
In de geur is duidelijk de Garganega aanwezig want je ruikt direct het rijpe rode 
fruit zoals aardbeien en frambozen, maar ook een hint van citrus en grapefruit.  
Fruitig karakter, met een ziltige toets en een frisse afdronk.   

 

Naam:	Casa Flor de Raïm Brut (wit) 	

Druivensoort: Garganega, Pinot Noir, Trebbiano  

Alcohol: 70% Macabeo en 30% Parellada 

Land: Spanje - Catalunya 

Prijs: 11 euro 
Beschrijving: fruitige aroma’s met ouderdomstoetsen. De cava kreeg 
een 2de fermentatie op de fles na de traditionele methode. Hij giste 

minimum 9 maanden op de fles.  Mooi van structuur en bijna eenzelfde dosering 
van restsuikers. 
	

 

Naam:	Quinta Favaios Monge Ruby	

Druivensoort: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinat 
Amaerla 

Alcohol: 19,5% 

Land: Portugal - Porto 

Prijs: 10 euro 
Beschrijving: Deze port van robijnrode kleur heeft een intens aroma 

naar rood en zwart fruit. In de smaak is het vol en evenwichtig met de nadruk op 
de fruitige tonen zoals kersen of zure kersen. Het eindigt lang met een intens einde 
van de mond. 
	
	
	

Naam:	 Quinta Favaios Monge White  

Druivensoort: Moscatel Galego, Codega De Larinho, 
Gouveio, Rabigato, Viosinho, Marvasia Fina 

Alcohol: 19,5% 

Land: Portugal - Porto 

Prijs: 10 euro 
Beschrijving:  Het heeft een heldere en aantrekkelijke gele kleur met 
een grote aromatische intensiteit die de bloemige aroma's, wat tropisch	

fruit en noten benadrukt. In de mond valt het op door de harmonie, met een 
zoetheid die goed in balans is door de frisheid van de zuurgraad.  


