Samen sterk!
wijnbox

N i g h t

Boxprijs
€ 79,95

C l u b

ZUTPHEN

L a t e

Corona raakt ons allemaal, zo ook de Voedselbank en haar klanten.
De aanvoer van producten is drastisch afgenomen,
terwijl juist met sinterklaas en de feestdagen voor de deur,
de mensen iets extra’s gegund wordt.
Daarom biedt Rotaryclub RIO aan de IJssel
deze fantastische wijnbox aan!
6 kwalitatief hoogwaardige wijnen.
Vraag jij je wel eens af wat jij in Coronatijd kunt betekenen voor een ander?
Koop de Samen Sterk! wijnbox.
Door deze te kopen, zet jij niet alleen een heerlijke wijn op tafel,
maar help je ook nog eens je medemens.
Dus niet langer wachten, maar meteen even bestellen:
info@rioaandeijssel.nl
de wijn wordt thuisbezorgd voor de feestdagen.
Zo kan ook jíj iets doen voor een ander!
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Samen sterk!
wijnbox à €79,95

opbrengst t.b.v. de Voedselbank
PORTIUM, CAVA DO BRUT
45% Macabeo, 20% Parellada, 30% Xarel-lo, 5% Chardonnay
Een perfect alternatief voor Champagne! De fijne bubbels en de volle smaak,
gecombineerd met frisse zuren, maken van deze cava een heerlijk aperitief.

2019 DOMAINE GIBAULT, TOURAINE AC SAUVIGNON BLANC
100% Sauvignon Blanc
Zeer aromatische wijn met een optimale fruitconcentratie. In de neus aroma’s
van groene appeltjes en buxus. Heel fris, sappig en smakelijk.

2019 PANAMERA, CALIFORNIA CHARDONNAY
100% Chardonnay
De Chardonnay wordt gekenmerkt door intense aroma’s van appel, abrikozen, vanille en kaneel.
De aanzet is rond en romig met levendige zuren en de afdronk is zacht en fruitig.

2018 MÉTAIRIE, PAYS D’OC IGP LES BARRIQUES, PINOT NOIR
100% Pinot Noir
Een edel sap met aroma’s van bosbessen en kersen. Een rijke en elegante Pinot Noir.

2017 VILLA CAVARENA, VALPOLICELLA DOC RIPASSO
70% Corvina en 30% Rondinella
In de neus aroma’s van zoete specerijen, rood fruit en kruiden. De aanzet is rijk
met een prachtige structuur. De afdronk is vol, lang en intens met levendige zuren.

2017 BODEGAS ANADAS, CARIÑENA DO CARE MOSCATEL DE ALEJANDRIA
100% Muscat d’Alexandria
De Moscatel de Alejandria heeft een strogele, intense kleur. De neus geurt naar witte bloemen
en intens fruitig. De rijping in Frans eiken zorgt voor een zeer romige complexiteit.
De aanzet is vol en romig, zoet, zeer goed in balans, afsluitend met een explosieve afdronk.
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