
Fietsclub 53x11 vzw 

WIJNACTIE 2017 

Beste leden en sympathisanten, 

Ook dit jaar organiseert Fietsclub 53x11 een wijnverkoop. Hiermee steunt u onze kledijpakket en 

ontvangt u wijn/cava met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Ideaal voor uw 

eindejaarsfeesten of om als cadeau te geven.  

  ROOD: Shiraz – One bottle Arithmetics -Australië 

Wordt al 3 jaar op rij verkocht bij onze wijnactie! 

Streek: Adelaide – Riverland - Druiven: 100% Shiraz 

 

Kleur: Mooie donkere kleur met paarse reflecties. 

Boeket: Rijpe vijgen, cederhout, kersen, specerijen. 

Smaak: De smaak is kruidig, krachtig, warm en mond vullend, intens, subtiele 

tannine middellange afdronk  

 

Passend bij: 

Rundssteak, grillades van lamsvlees, wit en rood vlees, pasta met getomateerde 

sausen, lamscarré. Harde kazen.  

 

 WIT: Chardonnay – One bottle Arithmetics - Australië 

Wordt al 3 jaar op rij verkocht bij onze wijnactie! 

Streek: Adelaide – Riverland - Druiven: 100% Chardonnay 

Smaak: Mooie rijke en zachte wijn, aangename geur, met gele pruimen en 

nectarine, rijp en exotisch, aangenaam citrus, met fijn fruit in de smaak, puur en 

zuiver, sappig en fris. 

 

Passend bij: schaal- en schelpdieren maar ook sushi, verse geitenkaas, een salade 

met kip of gerookte zalm. 

Heerlijke wijn voor elke dag, als aperitief en schenkwijn bij iedere gelegenheid. 

 

 

CAVA: Vallbona Brut  

Wordt al 5 jaar op rij verkocht bij onze wijnactie! 

Een frisse cava met toetsen van citrus, peer en amandel. Vallbona is elegant en 

complex met een levendig en toch licht mousserend rond smaakpallet. De lengte is 
persistent met gebalanceerde minerale en fruitige toetsen. 

   

Beide wijnen worden verkocht aan €7 per fles, en per 5 verkochte flessen krijgt u 1 fles gratis (dus 

€35 per doos van 6 flessen). Je mag ook een doos gemengd kopen. Wit en rood door elkaar. 

De cava zal verkocht worden aan €7,5 per fles of €45 per doos. 

Bestellen kan tot zondag  19 november 2017 bij bestuurslid Kris Meys. Telkens geeft u het 

gewenste aantal flessen wit, rood of cava door. Dit wordt telkens gemaild naar kris_meys@yahoo.com 

en je schrijft het juiste bedrag over op de CLUBREKENING BE64 6528 0475 7552, met als melding 
“wijnaankoop en naam”. 
De wijn kan afgehaald worden door de leden vrijdagavond tussen 19u en 22u op 8 december 2017. 

Deze afhaalplaats wordt later nog doorgegeven! LEDEN gelieve zeker iets te laten weten als de 

afhaling NIET lukt op deze avond aan de wijnverantwoordelijke Kris Meys 0494/23.19.39 !  

Alvast bedankt!           Zie ook alle info op onze SITE >>   www.53x11.be   << 
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