Wegens het covid-19 virus kon onze jaarlijkse Kaas-Wijn- en Bieravond niet doorgaan zoals
gebruikelijk. In de plaats daarvan bieden wij onze KWB Zittaart leden graag pakketjes aan.
Wij leveren jouw bestelling bij je thuis op 10 april 2021 in de loop van de namiddag.
Je kan portie’s kaas en/of charcuterie bestellen. Alsook een witte wijn, een rode wijn en een
bierpakketje. Om het covid leed te verzachten geven we ieder betalend lid van KWB Zittaart een
éénmalige korting van 5 euro op zijn bestelling.
Een voorbeeld van een kaaspakket voor 2 personen:
En een portie charcuterie voor 1 persoon:

Inschrijven kan aan de hand van onderstaand formulier bij uw wijkmeester of via email aan
boets.erik@telenet.be en dit voor 27 maart 2021.
Gelieve het bedrag te storten op KWB rek. nr. BE97 78755496 5049
Betalen bij inschrijving aub! (niet vooraf betaald = niet besteld)
Artikel

Aantal

Prijs/Aantal

Portie kaas (aantal personen opgeven)

x 12,5

Portie charcuterie (aantal personen opgeven)

x 12,5

Witte wijn Chardonnay (75 cl)

x 6,5

Rode wijn Burlesque Zinfandel (75 cl)

x 8,0

Bierpakket (4 x 33 cl)

x 10,0

Korting bestellend lid

-5,0

Eindtotaal
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Totaal

Som
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………

De witte:
Maison Castel, Chardonnay van 2018, Grande Reserve (75 cl)
Frankrijk, Languedoc - Roussillon
Deze wijn heeft 4 maanden gerijpt op het vat.
De geur: Intense en complexe tonen van bloemen en exotisch fruit
met een subtiele toon van toast!
Complexe wijn geselecteerd uit de beste terroirs (Hérault, Gard en
Aude), afkomstig uit Zuid - Frankrijk. Deze streken zorgen voor
complexiteit en diepte van de wijn (Hérault), rijkelijke smaak en kracht
(Gard) alsook frisheid en body (Aude)
Fantastisch glas wijn, vol van smaak met de nodige finesse en een
lange finale die vanille subtiel laat proeven.

De rode:

Burlesque 'Old Vine' Zinfandel 2017
De druiven worden geselecteerd uit oude Zinfandel-wijngaarden in de Lodi-regio van
centraal Californië - echt het hart van de Zinfandel-productie in het moderne
Californië. Deze vintage heeft aroma's van vanille, gebarsten zwarte peper en donker
damastfruit. In de mond is deze wijn rond en vlezig, mooi uitgebalanceerd en vol met
robuuste aroma's van rood fruit en een vleugje eikenhout.
Zinfandel is een van de echt geweldige Amerikaanse wijnstijlen en de rijke, rijpe rode
druiven komen tot hun recht in deze heerlijk smaakvolle en karakteristieke fles van
Burlesque. De voor de hand liggende combinatie voor deze Zinfandel zijn allemaal op
vlees gebaseerd; varkensribbetjes, lamsbout en worstjes zijn allemaal een goed idee.
Als je echter een beetje buiten de kaders wilt denken, zul je merken dat deze wijn ook
heel goed werkt met sterke kazen, Indiase curries zoals Rogan Josh, Japanse curries
(vooral varkenskatsu) en vegetarische gerechten met geroosterde tomaten en rode
paprika's.

Het bierpakket (4 x 33cl)
Koolputter zwart: donker degustatiebier met een rode gloed; 10%; bevat gebrande mout
Chef-Prion: Rood bier; 6,3%; er werden blauwe bessen aan het bier toegevoegd welke de typische
kleur geven. Smaakt helemaal niet zoet.
Koolputter Goud: blonde tripel; 9,1%. Met 3 hopsoorten en een trappistengist.
Kempisch Vuur Tripel: Blonde tripel; 7,5%;

