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   Uitnodiging Ouderraad 
Wijn- en Spaghetti  

Kunstbeurs 
15 november 2014 

vanaf 17 uur 

 

WIJNDEGUSTATIE van 17 uur tot 22 

uur 

 
Zoals elk jaar selecteerden wij voor U een aantal heerlijke wijnen die 

we U deze avond gratis laten proeven. Er is een Cava- en 

Proseccobar en wijnen van  Frankrijk, Chili , Italië, zelfs biowijnen. U 

hoeft geen kenner te zijn, wij geven deskundig advies. U brengt uiteraard Bob mee!  

U kan er niet bij zijn? Geen probleem? U vindt hierbij een bestelbon. U kan die faxen, 

mailen of eenvoudigweg in de bus aan het secretariaat deponeren. Let wel: uw bestelling 

moet ons bereiken vóór woensdag 12 november. Wij bewaren uw flessen dan op een 

veilig plekje en U kan de wijn daarna binnen de week op school komen afhalen aan het 

secretariaat. De opbrengst gaat ook dit jaar naar een project van 

de school. 

 
SPAGHETTI-AVOND 

om 18 uur en om 20 uur 

 
De ouderraad serveert lekkere spaghetti in een ongedwongen sfeer in de refter en 

studiezaal. Reserveren is verplicht !Er zijn 2 shiften. Er is ook vegetarische saus op 

aanvraag. 

 

 

 

KUNST &JUWELEN 

 
AnouckEberhaerd, één van onze leerkrachten, stelt haar 

zelfgemaakte juwelencollectie tentoon. Mien De Winter toont u graag 

haar creaties in keramiek. Ter plaatse kan u deze kopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZW Vrij Katholiek Onderwijs Lede 
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Ondergetekende,__________________________________________, vader / moeder  

van _______________________________________ uit________ (klas) bestelt hierbij: 

(Adres en telefoon/GSM:______________________________________________________) 

 

Aantal Soort 

… x 14,95=…… BIO Bonnefoy Beaumes de Venise 2012 

… x 14,95=…… BIO Bonnefoy Rasteau 2012 

… x 8,95=…… wit iLauriTavo -Pinot Grigio delle Venezie IGP 2013  WS 85/100 

… x 9,95= …… rood Villa Blanche – 100% Marselan IGP 2013 (11+1) 

… x 9,95=…… wit Villa Blanche – 100% Chardonnay IGP 2013 (11+1) 

… x 7,95=…… rood Domaine Bergon – 100 % Allicante prestige 2012 wit MorgadoSta Catherina ReservaArinto Portugal 2009  

… x 8,95=…… wit Domaine Bergon – 100% Vermentino sur lie Prestige    

… x8,50=…… rood Luc Pirlet Carignan vielles vignes “reserve” 2012 **Topper** 

… x 8,50=…… wit Luc Pirlet Chardonnay “reserve” 2013 ***Topper** (11+1) 

… x 9,95=…… rood Indomita Gran Reserva Carmenère 2012  

… x 9,95=…… rood Indomita Gran Reserva Carignan 2010 

… x7,95=…… dessert Indomita Late Harvest Gewürz /sauvignon blanc 2012 (500ml) 

… x17,95=…… rood Banfi Chianti Classico DOCG  2011  

   

… x 11,95=…… rood Porto Romariz Late Bottled Vintage 2005  

… x 12,70=…... prosecco I Lauri Prosecco *extra dry* SUPER 

… x 9 =…… cava Marques de Requena Brut (100% Macabeo) 

 

Bestelbon wijn -  reservatie spaghetti-avond 

Totaal bedrag:                                  ______                          

 

Korting vanaf 24 flessen  = -5% ______  

(niet op 11+1 wijnen) 

 

Te betalen                                         _____  

 

Contant betalen bij bestellen met cash of bancontact, dank u ! 

€ 

Handtekening 
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De opbrengst van dit eetfestij gaat 
INTEGRAAL naar een schoolproject  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservatie SPAGHETTI-AVOND 15 november 2014 
 

Ondergetekende, _____________________________________, vader / moeder  

 

van _______________________________________ uit ________ (klas) 

 

 

SPAGHETTI   ……………….X 10 € = ……………… 

 

SPAGHETTI VEGETARISCH …………….. X 10 € = ………………         

 

SPAGHETTI KINDEREN …………….. X   7 € = ……………… 

 

SPAGHETTI KIND VEGETARISCH………..x   7 € = ……………… 

                                                                    ___________ 

 

Te betalen   ………….  €  
         

 

 

Reserveren is verplicht 

 

 

Wij komen om   o=18u   (gelieve aan te kruisen aub) 

 

 

   o= 20u  (gelieve aan te kruisen aub) 

 

 

Graag gepast geld in gesloten omslag afgeven aan het secretariaat,  
ten laatste op woensdag 12 november. Dank u wel! 

 
 

Dank U voor uw massale steun ! 

€ 
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Wijnbespreking 

 
1. Caroline Bonnefoy – Beaumes de Venise 2012  -- 75% Grenache + 25% Syrah 

Beaumes de Venise geeft een van de laagste opbrengsten per hectare van alle Rhône wijnen. Dit 
zijn mooie gespierde en kruidige maaltijdwijnen, perfect om Mediterraanse gerechten te begeleiden, 
maar ook wild of gerechten met truffel! De wijngaarden worden beschermd van de Mistral door het 
bergmassief « Les Dentelles de Montmirail ».  
 

2. Caroline Bonnefoy – Rasteau 2012  RP 88/100 Decanterbronze --  60% grenache + 40% Syrah 

Caroline zweert bij traditionele gisting, in cementen 'cuves' met temperatuurcontrole in haar semi-

ondergrondse kelder. Kenmerkend is het gebruik van uitsluitend delicate 'délestages', met als resultaat 

intense, krachtige wijnen en een zuivere fruitexpressie. Het domein is “en conversion à l’agriculture 

biologique. Het label verschijnt volgend jaar op de flessen. 

 

3. I Lauri Tavo – Pinot Grigio delle Venezie IGP 2013 – 100% Pinot Gris  -  WS 85/100 

Een heerlijk frisse wijn geurend naar rijpe appel en perzik en met een mooie mineraliteit. Een bescheiden 

topper uit het noorden van Italië. 

 

4. Villa Blanche -100 % Marselan IGP 2013 

Deze wijn heeft een geweldige harmonie tussen fruit, soepelheid en finesse. Doordat de wijn van erg oude 

druivenstokken gemaakt is proef je elke keer wat nieuws. De wijn blijft je verbazen. De Marselan druif 

(kruising tussen Cabernet Sauvignon en Grenache Noir) is een vrij kleine druif die vroeg rijpt en complexe 

wijnen geeft met veel kleur en aroma's van onder andere cassis, kruiden, frambozen en cacao. 

 

5. Villa Blanche – 100% Chardonnay IGP 2013 

Er werden 908 verschillende Chardonnays uit 34 landen blind geproefd en de Villa Blanche eindigden op 

de 5e plaats. Een Chardonnay die zo mooi, vol en rond is dat eigenlijk iedere wijnliefhebber deze wijn een 

keer gedronken moet hebben. 

 

6. Domaine Bergon – 100% Allicante prestige 2012 

De Alicante Bouschet is een negentiende eeuwse kruising van de Petit Bouschet en Grenache. Het is een 

van de weinige druivenrassen ter wereld met rood vruchtvlees. Je komt hem vanwege zijn donkere kleur 

meestal tegen in combinatie met andere druiven maar deze wijn is dus 100% puur. 

 

7. Domaine Bergon – 100% Vermentinosurlie Prestige 2013 

De rijping "surlie" bestaat uit het laten gisten van de most in het vat en in het behouden van de wijn op 

deze fijne "lies" van gisten gedurende enkele maanden. Deze wijn is ziltig, neutraal, niet te vol en 

aromatisch (appeltjes, meloen en kweepeer) en heeft een mooie mineraliteit. Lekker bij een Salade 

Niçoise of bij zeevruchten. 

 

8. Luc Pirlet Carignan ‘vieilles vignes”  Reserve 2012 

Een outsider van de druivenrassen. Een tijdlang enkel gebruikt als verbeteraar van de andere rassen is dit 
ras mits goed gemaakt een topper. Lage rendementen, een goede snoei, oude stokken en veel warmte. 
Ideaal om een top wijn te maken. Ik hou van de speelsheid van de wijn in de mond gecombineerd met de 
kracht van de tannine. Een wijn om te drinken met vrienden. 
 

9. Luc Pirlet Chardonnay “reserve” 2013  

9 maanden vatrijping op voor 50% nieuwe Franse eik uiten zich mooi in de neus, samen met impressies 

van citrus en rijp tropisch fruit waaronder ananas. Ook bij het proeven vinden we dit tropische fruit terug, 

maar vooral de houttoets valt op. Op jonge leeftijd is de halflange afdronk licht scherp door de pittige 
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frisse zuren, maar door het volle karakter van de wijn stoort dit zeker niet. Vanaf zijn tweede à derde jaar 

is dit scherpe kantje echter volledig afgerond en is deze 'Les Barriques' op zijn absolute top. Hij bewaart 

dan nog zeker tot zijn vijfde jaar. Serveren op 11 à 12 graden Celcius, bij schaaldieren en gevogelte of 

zoete desserts. 

 

10. Indomita Gran Reserva Carmenère 2012 

De druiven zijn afkomstig van de beste percelen in de Maipo Valley. Na een traditionele wijnbereiding rijpt 

de wijn gedurende 12-14 maanden in nieuwe eiken vaten (70% Frans eiken, 30% Amerikaanse eik). Een 

donkerrode wijn met edele aroma's van bramen, zwarte bessen, pruimen en sigaren. Een vlezige wijn 

ondersteund door rijpe tannines en een evenwichtige zuurtegraad. Een lange intense afdronk maken van 

deze wijn een topwijn! Gaat perfect bij gegrilde Entrecôte, roastbeef, lamsbout vergezeld van een 

ratatouille van pittige kruiden en paprika's. 

 

11. Indomita Gran Reserva Carignan 2010  

Meestal hebben wijnen op basis van carignan toetsen van kruiden met daarbovenop vooral impressies 

van rijp fruit (zeker pruimen), bramen of zwarte kersen. Na een rijping op eik worden deze toetsen 

aangevuld met tonen van toast, gegrilde amandelen of leder.  

 

12. Indomita Late Harvest Gewürztraminer/sauvignon blanc 2012 (500 ml) 

De Gewurztraminer is een wijn zeer geparfumeerd en zoet maar evenals de Sauvignon Blanc fris. Het 

belangrijkste van deze wijn is een verleidelijke combinatie van bloemen, zoete aroma's (zoals confijt 

meloenen en perziken) en zuur in gehemelte. Honingkleurige, diep, elegant en heerlijk zoete wijn. De 

sauvignon blanc is iets minder laat geplukt waardoor er nog een mooie aciditeit over blijft. 

 

13. Banfi Chianti Classico DOCG 2011 

De unieke bodem van arme klei- en kalkgesteenten met lagen gefossiliseerde schelpen in combinatie met 

het Toscaanse klimaat geven de wijnen van Banfi een subtiel en elegant karakter. Sangiovese 

hoofdzakelijk met een klein deel cabernet sauvignon en canaiollo nero. Aanzet van overvloedig boeket 

donker fruit en violetjes, met kers en pruimen en leder. Soepele tannines en een mooie aciditeit. Ideaal als 

begeleider van een stevige maaltijd. 

 

14. Porto Romariz Late Bottled Vintage 2005  

Een 'Late Bottled Vintage' is afkomstig uit slechts één zeer geslaagd oogstjaar. Hij wordt pas na vijf jaar 

gebotteld, daarvoor rijpt hij rustig ter plaatse op eiken vaten. Zowel het oogstjaar als het jaar dat hij 

gebotteld werd, moeten op de fles vermeld staan. Een LBV is drink klaar vanaf hij op de markt komt en 

heeft geen bezinksel.  

 

15. IlauriProsecco “extra dry”  

Dit is de meest traditionele versie van prosecco. Prosecco is begonnen met deze variant en Extra Dry is 

nog steeds de versie die in Italië het meest wordt gedronken. De resthoeveelheid suiker in de fles bij een 

Extra Dry ligt tussen 12 en 17 gram per liter. Deze frisse en elegante wijn heeft een rijke, fruitige geur vol 

appel en peer en een vleugje citrus, wat wegvloeit in een bloemige ondertoon. De Extra Dry prosecco is 

het perfecte aperitief.  

 

16. Cava Marquès de Requèna Brut 

Deze elegante Cava heeft een strogele kleur met overvloedige stromen van bleek-gouden bubbels. Hij 

heeft een prachtige aanwezigheid op de mond, droog en heeft een krachtige en onderscheiden nasmaak. 

Perfect voor een aperitief of bij zeevruchten. Gemaakt van 100% Macabeo. 
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