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Wijnhandel Ghoos heeft ook dit jaar weer een smaakvolle 
selectie wijnen samengesteld voor ons.   

Deze selectie kan je terugvinden op onze website of op 
bijgevoegd bestelformulier.  

Omwille van de Covid-19 maatregelen zal er geen degustatie 
plaats vinden, maar gaan we over tot online verkoop via 

onze website.

Je kan je bestelling doorgeven tot en met vrijdag 11 december 2020. 
Het afhalen van de wijn zal doorgaan op zaterdag 19 december tussen 13.00u en 

17.00u in de cafetaria van onze sporthal.

Alvast bedankt voor jullie steun!



 Château Caroline

Moulis - Frankrijk
Merlot & Cabernet Sauvignon

Intense kleur. Uitgesproken aroma's van pruimen, 
tabak, bosvruchten en een elegante toets van getoaste 
eik.  Stevige, rijpe rode wijn, mondvullend en kruidig, 

met flinke ondersteunende  en geconcentreerde 
tannine. 

PASSIMENTO Rood

Veneto - Italië
 Merlot, corvina & croatina

Robijnrood van kleur. Fruitgedreven, zoetrijpe neus van 
gekonfijte kers, een vleugje blonde tabak.  Modern 
superfruitig qua smaak, met de puurheid van rode 

kersen en fijne specerijen en een elegante  afdronk.

Inktachtig paarsrode kleur.  Fantastisch parfum van 
zwarte peper, zwarte kers en cassis.  De smaak start 

kruidig en speels tegelijk.  Een gloedvolle wijn, 
evenwichtig met een warme afdronk. 

Cabernet Sauvignon | Syrah

100 % Tinta de Toro

BELLEVAUX Rood

Languedoc - Frankrijk

Intense diepe kleur met mooie tranen in het glas.  
Mediterraanse neus met een lichte kruidentoets.  Rijk, 
boordevol fruit in de mond.  Goed gestructureerd en 
alles mooi omlijnd met een verfijnde fluweelachtige 

afdronk. 

 DAMALISCO

Toro - Spanje



 Chardonnay

Licht strogeel in het glas.  Heerlijk geparfumeerd: wilde 
perzik, rijpe peren en licht boterachtig.  De smaak blijkt 

heerlijk fruitfluwelig en zalvend, boordevol rijpe 
nectarine en perzik om van te snoepen. 

PASSIMENTO Wit

Veneto - Italië
Garganega

Gezonde lichtgele kleur.  Abrikoos, gele perzik, 
kweepeer en rijpe appel, mooi.  In de mond blijven de 

exotische vruchten de boventoon voeren, maar de 
onderbouw is verrassend sappig en fris.  Loepzuivere 

wijn 

MACON FUISSE

Bourgogne - Frankrijk

Chardonnay & Colombard

Licht strogele kleur. Verrassende neus van licht 
exotisch fruit met een toets van gele bloemetjes.  De 
mond is frivool en uitdagend met veel fraicheur.  Ook 

het fruit komt mooi door met vooral toetsen van 
ananas en citrus.

SOLIO

Extremadura - Spanje
Cayetana

Florale en kruidige aroma's met tonen van tropisch 
fruit. In de mond sappig en vooral verfrissend met 

volume en  veel rijp fruit.   Elegant en lang in de 
afdronk.

 BELLEVAUX Wit

Languedoc - Frankrijk



Macabeo, Xarel-lo & Parellada

Zuiver lichtgeel met glanzende gouden tinten.  Zeer fijn 
en zuiver van neus, overheersend wit fruit.  

Evenwichtig en smaakvol in de  mond met een juiste 
dosage van fruit en zuren.  Mild en fris in de  afdronk 

met een uitstekende mondvulling.

Prosecco

Veneto - Italië
Glera

Parelende zachte mousse rond het glas. De veelzijdige 
geuren van perzik, peer en abrikoos prikkelen de neus. 

Zijdezachte aanzet met aangename smaken van 
tropisch fruit, gevolgd door citrus en vanille. Ook in de 

afdronk blijven de fruitsmaken domineren.

BALBAS 

Ribera del Duero - Spanje
Tempranillo

Lichte zalmroze kleur.  Een glas bomvol rode vruchten, 
bosaardbei, framboos en woudvruchten.  Deze 

plezierige fruitlading ontdekken we ook in de smaak.

Cava de Pro

Pénedès - Spanje

Château Les Fontenelles

Bergerac - Frankrijk
Merlot & cabernet franc

De blinkende lichtroze kleur verraadt al meteen het 
karakter van de wijn: jeugdig en fris met een rijk 

boeket van cassis, vanille, kersen en frambozen. Ook in 
de mond een smaakvolle, rijpe  fruitkorf met opnieuw 

smaken van aardbeien, frambozen en rode bessen. 


