
 

    
BubbelsBubbelsBubbelsBubbels    
Cava Palau, BrutCava Palau, BrutCava Palau, BrutCava Palau, Brut    
Herkomst    : Penedes (Spanje)    Smaak: 

Droog met een strak middengedeelte waar het 
fijne fruit een tandje bijsteekt. De mousse is 
zeer zacht – in tegenstelling tot de echt 
goedkope Cava’s – en prikkelt niet in de keel. 
Het einde is aangenaam en zorgt voor een 
frisse afdronk.    

Druivensoort(en)    : Macabeu, Parellada en Xarell-Lo    
Wijnproducent    : Cavas Y Vinos Mont Marçal    
Gastronomie    : Aperitief of om zo van te genieten    
Kleur    : Licht geel 
Geur : Appel, geel fruit, bloesems, brood- 

en gisttonen en limoen    

    
CaCaCaCava Rambla, Brutva Rambla, Brutva Rambla, Brutva Rambla, Brut    
Herkomst    : Penedes (Spanje) Smaak: 

Je proeft onmiddellijk de vatrijping. Vollere 
aanzet met een zeer fijne pareling.    

Druivensoort    : Macabeu, Parellada & Xarell-Lo 
Wijnproducent    : Cavas CBL 
Gastronomie    : Aperitief of om zo van te genieten 
Kleur    : Licht geel 
Geur : zachte, licht houterige aroma’s 

    
Prosecco Ca’spineda brutProsecco Ca’spineda brutProsecco Ca’spineda brutProsecco Ca’spineda brut    
Herkomst    : Italië Smaak: 

Fijne pareling met hinten van perzik en licht 
getoast    

Druivensoort    : 100% Prosecco 
Wijnproducent    : Loredan Gasparini 
Gastronomie    : Aperitief of om zo van te genieten 
Kleur    : Zeer licht geel 
Geur : Rijp fruit, perzik, citrus en ananas 

    

    
GinGinGinGin    
Two Wings GinTwo Wings GinTwo Wings GinTwo Wings Gin 
Begin 2014 is er bijna 3 maanden 'gewerkt' aan de samenstelling van de Two Wings Gin".  
De basis is een selectie van uitstekende granen, aangevuld met 7 (geheime) kruiden en de toevoeging van ... 
klaproosextracten. Dit laatste geeft deze Gin zijn specifieke geur en smaakpatroon ! 

    
    
 
 

     

Optima 
Wijndegustatie 

21212121    oktober 2017oktober 2017oktober 2017oktober 2017    
         van 16u30 tot 23u    

 

Wijnen Euro-Vin 

bvba 

Import en distributie wijnenImport en distributie wijnenImport en distributie wijnenImport en distributie wijnen    

 

Wijnverkoop ten voordele van de jeugdwerking van BBC Optima Tessenderlo.  

Met uw steun geven we meer dan 100 kinderen en jongeren uit Tessenderlo en 

omgeving plezier in het basketten én samen sporten. 

 

 

 

 

 

 

    

Wedstrijden 
16u00  BBC Optima C – Peer BBC vzw Z 

18u00  BBC Optima B – Hasselt BT C 

20u30  BBC Optima A – Hasselt BT B 

 

Wie deelneemt aan de wijnverkoop maakt kans op een 

magnum fles Cava of een pakket met cava, rode en witte wijn. 



Rode wijnenRode wijnenRode wijnenRode wijnen    
Oude Heerengracht, PinotageOude Heerengracht, PinotageOude Heerengracht, PinotageOude Heerengracht, Pinotage    
Jaar    : 2015    Smaak: 
Herkomst    : Wellington, Zuid-Afrika    “Easy drinking” wijn ! Zeer zacht, niets dat 

tegen steekt… De Pinotage is een kruising 
tussen de Pinot Noir en de Cinsault, en een 
echte specialiteit uit Zuid-Afrika. Een wijn met 
een eigen, expressief karakter. Een mooie 
dieprode kleur en een intense,  kruidige neus.  
In de mond komt zijn volle, zachte en ronde 

smaak goed tot uiting.    

Druivensoort(en)    : 100% Pinotage    
Wijnproducent    : DGB Winery    
Gastronomie    : Bij “alledaagse” gerechten    
Kleur    : Violet rood  
Geur : Zwarte bessen, kruiden, mokka    

    

De Bos, MerlotDe Bos, MerlotDe Bos, MerlotDe Bos, Merlot    
Jaar : 2014 Smaak: 
Herkomst  : Stellenbosch (Zuid-Afrika) Heel zachte Merlot ! Aangenaam bij heel wat 

gerechten maar ook om zo van te genieten.  
 
 

Druivensoort(en) : 100% Merlot 
Wijnproducent : Bosman Winery 
Gastronomie : Bij krachtigere gerechten, Steak 

met krachtige sauzen, 
‘zwaardere’ kazen,… 

Kleur : Robijnrood  
Geur : Kruiden, kersen en rood fruit  
    

CCCCastello d'Alba Tinto Reservaastello d'Alba Tinto Reservaastello d'Alba Tinto Reservaastello d'Alba Tinto Reserva        
Jaar    : 2015    Smaak: 
Herkomst    : Portugal Een karmijnrode wijn waar aroma’s cassis en 

zwarte bes de wijn typeren. 12 maanden 
vatrijping op Amerikaanse houten barriques 
geven deze ‘volronde’ wijn extra structuur en 
body. Een rijkelijke mond-vullende wijn met 
versmolten evenwicht van fruit, vanille en 
tannine. 
    

Druivensoort(en)    : Tinta Roriz, Touriga Franca & 
Touriga National    

Wijnproducent    : Castello d’Alba 
Gastronomie    : Heerlijke begeleider bij stoverij, 

rood vlees of BBQ    
Kleur    : Karmijnrood  
Geur : Aroma’s van cassis en zwarte bes     
    

Santa Ema, Merlot ReservaSanta Ema, Merlot ReservaSanta Ema, Merlot ReservaSanta Ema, Merlot Reserva    
Jaar    : 2014    Smaak: 
Herkomst    : Maipo Valley (Chili)    Fruitig en expressief maar vooral vol. Hij heeft 

een heldere donkerrode kleur. Rijpe fruit-
aroma’s (pruim, braambessen) met wenken 
van chocolade, koffie en vanille. De smaak is 
complex met hints van kers en vanille, de 
zachte tannines zorgen voor een goede 
structuur en evenwichtige wijn. De afdronk is 
lang en zacht. Serveertemperatuur:16 à 18 °C 

Druivensoort(en)    : 100% Merlot    
Wijnproducent    : Vina Santa Ema    
Gastronomie    : Bij krachtige vleesgerechten    
Kleur    : Diep robijnrood  
Geur : Chocolade, vanille, gebrande 

koffiebonen en rood fruit.    

 

Belangrijk: Het is mogelijk dat bepaalde jaartallen tijdens de wijnverkoop uitgeput raken, zodat 

we een daaropvolgend jaar zullen voorzien tenzij er een aanzienlijk kwaliteitsverschil is.  

In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte brengen.  

WitteWitteWitteWitte    wijnenwijnenwijnenwijnen    
Oude HeerengOude HeerengOude HeerengOude Heerengracht, Chracht, Chracht, Chracht, Chardonnayardonnayardonnayardonnay    
Jaar : 2016 Smaak: 
Herkomst : Wellington (Zuid-Afrika) Fris, vlot drinkend en droog maar toch licht 

fruitig in de mond. Zeer zachte en 
aangename, ‘easy drinking’ wijn.   

Druivensoort(en) : 100% Chardonnay 
Wijnproducent : DGB 
Gastronomie : Bij vis en gevogelte gerechten 
Kleur : Licht strogeel  
Geur : Fruitig & licht ‘houterig’ 
    

Les Fontenelles, Moelleux (zoet)Les Fontenelles, Moelleux (zoet)Les Fontenelles, Moelleux (zoet)Les Fontenelles, Moelleux (zoet)    
Jaar : 2016 Smaak: 
Herkomst : Frankrijk (Bergerac) Mollige, zoete wijn met de nodige frisheid. 
Druivensoort(en) : 60% Semillon, 40% Sauvignon 

Blanc 
Wijnproducent : Château des Fontenelles 
Gastronomie : Desserten, kaas & foie gras 
Kleur : Licht goudgeel 
Geur : Overrijp fruit (perzik, abrikoos) 
    

Sacred Hill, ChardonnaySacred Hill, ChardonnaySacred Hill, ChardonnaySacred Hill, Chardonnay    
Jaar : 2015 Smaak: 
Herkomst : Yarra Valley (Australië) je proeft de (beperkte) houtrijping in deze 

wijn. Zeer zacht, licht mollig in de mond en 
een uitstekende wijn om zo van te genieten. 
Een aanrader voor mensen die houden van 
(licht) houtgerijpte Chardonnay. 

Druivensoort(en) : 100% Chardonnay 
Wijnproducent : De Bortoli Winery 
Gastronomie : Wit vlees, salades en pasta’s 
Kleur : Licht goudgeel 
Geur : Licht rokerig, tabak en mokka 
    

Santa Ema, Sauvignon BlancSanta Ema, Sauvignon BlancSanta Ema, Sauvignon BlancSanta Ema, Sauvignon Blanc    
Jaar : 2016 Smaak: 
Herkomst : Maipo Valley (Chili) De 2016 is excellent ! Zeer fris pallet met een 

fruitige finale van groene appels, kruisbessen, 
ananas en lychee. De wijn heeft een licht 
zurige afdronk met een fruitig karakter. Een 
aanrader voor de verfijnde wijngenieter. 

Druivensoort(en) : 100% Sauvignon Blanc 
Wijnproducent : Vina Santa Ema 
Gastronomie : Vis- en schaaldiergerechten 
Kleur : Lichtgeel 
Geur : Citrus, meloen, buxus en florale 

tonen 

RoséRoséRoséRosé    
Calcu Reserva RoséCalcu Reserva RoséCalcu Reserva RoséCalcu Reserva Rosé    
Jaar : 2016 Smaak: 
Herkomst : Colchagua Valley – Chili Zeer smaakvolle rosé ! Subtiele, bloemige 

aroma's van pompelmoes en wilde aardbei. 
De smaak is zuiver en levendig fris. Elegant 
met mooie verfijnde zuren en een spannende 
lichtkruidige afdronk. Lichte tannines. 

Druivensoort(en) : Malbec (70%) – Cabernet 
Sauvignon (30%) 

Gastronomie : Aperitief of bij scampi’s, 
gamba’s,… 

Kleur : Licht rose 
Geur : Framboos en banaan 


