Daarom biedt Rotaryclub RIO aan de IJssel
deze fantastische wijnbox aan!
6 kwalitatief hoogwaardige wijnen.

Te bestellen via www.rioaandeijssel.nl

SAMEN
X

O
WIJNB

STERK

Late Night Club
ZUTPHEN

zodat u hier thuis van kunt genieten. Met de opbrengst ondersteunt u het ziekenhuispersoneel in Masanga.

Deze wijnen, die normaal worden geserveerd in de horeca, willen wij u graag aanbieden,

In het Masanga ziekenhuis in Siërra Leone
werkt het merendeel van het personeel als
vrijwilliger. Met Kerst voor de deur,
wordt hen iets extra’s
gegund: een zak rijst
waar ze maanden van kunnen eten.

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 draag je ook bij
aan een voedzaam kerstcadeau in het arme
Siërra Leone.
Dus niet langer wachten, maar meteen even
bestellen via info@rioaandeijssel.nl
Zo maak jij, het personeel van het
Masangaziekenhuis blij!
De wijn wordt thuisbezorgd
voor de feestdagen*.
Zo kan ook jíj iets doen voor een ander!

BOXPRIJS

€79,95

* binnen 30 km rondom Zutphen

een service actie in coronatijd, opgezet door Rotaryclub RIO aan de IJssel

2019 Adulation

California, USA | 100% Chardonnay
Fermentatie in RVS tanks. De wijn rijpt voor 6 maanden sur lie met Franse houten
staven erin.
In de mond romige aroma’s van toast en boter aangevuld met frisse exotische
aroma’s en gebalanceerde zuren.
Een goede combinatie met gegrilde zalm, roomsauzen, gevogelte en kazen.

2018 Angel-Christ, Costières de Nimes AOC
Côtes du Rhône, Frankrijk | 90% Syrah & 10% Grenache
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2020 Bodegas Pascual, Leira Reyero
Rias Baixas, Spanje | 100% Albariño

Fermentatie onder temperaturen van 18 graden Celsius, gevolgd door koude
stabilisatie en microbiologische filtering. De oogst geschiedt volledig manueel.
Complexe, intense aroma’s in de neus. De wijn is goed in balans, erg verfrissend en
heeft een elegante afdronk, die typerend is voor de druivenras.

2020 Cignomoro, Salento IGT
Puglia, Italië | 100% Susumaniello

Met de voeten worden de druiven op traditionele manier geperst.
De wijn wordt niet gefilterd.
In de neus typische Rhône aroma’s van cacao, drop en specerijen. In de mond een
goede structuur aan complexiteit, tannine en gebalanceerde zuren. Smaken van
zowel rood en zwart fruit zoals kersen, bramen.

Deze robijnrode wijn met paarse tinten heeft een fris bouquet aroma’s dat doet
denken aan de kleine vruchten van het bos. In de mond is hij rond, behoudt de
structuur en de zoetheid van het fruit zonder verlies van frisheid en diepte.
Een ideale begeleiding voor voorgerechten, eerste gangen, vis en gevogelte.

Wines & Winemakers by Saven, Dona Helena

Marsuret, Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Brut

Lichte schilinweking, gevolgd door alcoholische fermentatie onder gecontroleerde
temperaturen. Rijping gedurende 5 jaar in Amerikaanse vaten.
In de neus aroma’s van bloemen, sinaasappel en honing. De wijn heeft een goede
structuur, heeft verrassende zuren, en een zoete, langaanhoudende afdronk.
Past uitstekend bij romige kazen, ganzenlever en vele desserts.

De wijn is gemaakt van de beste selectie druiven uit de wijngaarden. De frisse
bergwind van de San Boldo pass vertraagt het rijpingsproces van de druiven.
In de neus een fijn en elegant bouquet van bloemen en fruit.
Een droge en frisse smaak, krachtig en goed in balans.
Ideaal als aperitief en bij visgerechten.

Setúbal, Portugal | 100% Moscatel

Veneto, Italië | 100% Glera
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