
Ouderraad SG De Graankorrel Melsen – Schelderode 

Verkoop WIJN & APERITIEFBOXEN 
 

 

 

Beste ouders, 

Beste sympathisanten van de school, 
 

De temperatuur buiten wordt aangenaam en de COVID maatregelen worden stap voor stap teruggeschroefd,… 

Iedereen kan terug plannen maken om er een mooie zomer van te maken! 

De ouderraad helpt hierbij graag en biedt u via onze wijnverkoop de mogelijkheid om het de komende weken heel 

gezellig te maken!  

Er is voor elk wat wils in onze selectie wijnen en bubbels.  Neem gerust een kijkje op de volgende pagina’s. 

Om het plaatje compleet te maken, bieden we ook een aperitiefbox aan met een combinatie van dips, tapenades, 

kaas, fijne vleeswaren,… 

De kinderen kunnen meegenieten met de speciale KIDS box! 

Bestellen kan vòòr vrijdag 04/06/2021 via het online bestelformulier https://forms.gle/ToWnsx7n3bjTpjYAA 

of scan onderstaande QR-code. 

Uw bestelling zal klaarliggen op school in Schelderode op zaterdag 19/06/2021. 

Afhalen is mogelijk van 16u tot 18u. Betalen kan bij afhalen (cash of payconiq). 

Alvast bedankt voor uw steun! 

Ouderraad SG De Graankorrel Melsen – Schelderode 
volg ons op facebook 

 

  

https://forms.gle/ToWnsx7n3bjTpjYAA


WIJNEN & BUBBELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen vòòr 04/06/2021 

Doos = 6 flessen 

  

LA CROIX BELLE Caringole (rood) 

Frankrijk – Languedoc  

Een wijn op basis van Syrah en Carignan 

druiven. Hij heeft een volle dieprode kleur, 

met fruitige aroma’s en pepertoetsen in de 

afdronk. Breed genuanceerde smaak van 

kersen en bramen is soepel en pittig tegelijk. 
 

Prijs: € 9 / fles - € 54 / doos 

Justo by Cesari (rood) 

Italië – Veneto  

Een bijzondere elegante wijn. De druiven 

worden een korte periode gedroogd op 

strooien matten waardoor een uiterst finesse 

en sappige wijn verkregen wordt. Ideale 

begeleider van vitello tonato, salades,… 

Prijs: € 10,50 / fles - € 63 / doos 

DOMAINE HORGRLUS  

Colombard-Sauvignon (wit) 

Frankrijk – Côtes de Gascogne  

Opwekkend fris met een aangename 

concentratie van fruitige aroma’s. Lekker als 

aperitief of bij salades en schaal & 

schelpdieren. 
 

Prijs: € 7,50 / fles - € 45 / doos 

Reverdito Barbera D’Alba (rood) 

Italië – Puglia 

Pure verleiding uit het noorden van Italië. Deze 

zuivere Barbera is een expressie van rood 

fruit. Prachtige all-rounder van het huis. Lekker 

bij diverse vleesgerechten, kalfsvlees en fijne 

pasta’s. Op dronk! 
 

Prijs: € 11,75 / fles - € 70,50 / doos 

CHAT LA CROIX BELLEVUE 2016 (rood) 

Frankrijk – Lalande de Pomerol  

Prachtige klassieker van formaat! Aroma’s van 

zwarte bessen en rood fruit.  Zeer vol in de 

mond, maar fijn. Krachtig door elegante en 

soepele tannines.  

 

Prijs: € 19 / fles - € 114 / doos 

CHATEAU CLAMENS Sauvignon bl. (wit) 

Frankrijk – Fronton 

Typische toetsen van pompelmoes en lychee 

in de neus. Aanrader bij fruits de mer, gegrilde 

gamba’s en vegetarische groenteschotel met 

venkel of als aperitief. 

 
Prijs: € 10 / fles - € 60 / doos 

HUBER Grüner Veltliner (wit) 

Oostenrijk – Traisental 

Behoort tot de top van de Oostenrijkse 

wijnbouwers. De wijnen Vegan gecertificeerd. 

Deze wijn heeft een uitnodigende neus van 

citrus en witte bloesem. Subliem bij een 

assortiment van sashimi en tartaar van vis,… 
 

Prijs: € 13,50 / fles - € 81 / doos 

KLET BRDA Chardonnay Malvasia (wit) 

Slovenië – Brda 

Volle witte wijn, licht aromatisch met geur van 

appel en witte perzik. De smaak is zacht en 

elegant met fijne mineraliteit in de afdronk. 

Lekker bij gerookte zalm, koude visbereidingen 

en gegrilde groenten. 
 

Prijs: € 9 / fles - € 54 / doos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERITIEFBOX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen vòòr 04/06/2021 

Doos = 6 flessen 

APERITIEFBOX 

voor 2 volwassenen  

Uitgebreid, smaakvol en gevarieerd 

assortiment van dips, tapenades, kaas, 

vleeswaren, olijven, chips, crackers,… 

Alles voor een gezellig aperitiefmoment! 

 

Prijs: € 25 / box 

APERITIEFBOX KIDS  

voor 2 kinderen 

Kinderaperitief & fruitsap, mini-worstjes, 

chipjes, mini groentjes, kaasjes,…! Laat ze 

maar smullen!  

 

Prijs: € 15 / box 

DOMAINE HORGELUS Merlot (rosé) 

Frankrijk – Côtes de Gascogne 

Een intens en complex boeket, samengesteld 

uit de zoete aroma’s van wilde aardbeien, 
citrusvruchten en verse, sappige zwarte 

bessen. Perfect bij tapas op een zomeravond 

of gewoon om van te genieten op het terras. 

 

Prijs: € 9,00 / fles - € 54 / doos 

 

CHATEAU D’ASTROS  

Cuvée Aventure (rosé) 

Frankrijk – Côtes de Provence 

Licht gekleurde, rosé, bijzonder elegant en 

verfijnd met excellente frisheid. Op basis van 

Caladoc, Cinsault, Grenache en Ugni Blanc. De 

ideale aperitief bij lente/zomer dagen 
 

Prijs: € 12 / fles - € 72 / doos 

MONSIEUR PARADIS  

Grenache – Cinsault (rosé) 

Frankrijk – Pays d’OC 

Een prachtig stijlvolle rosé wijn met een 

elegant lichte kleur. Het fijne rode fruit 

domineert het smaakpalet, aangevuld met een 

licht kruidige toets.... 

Prijs: € 7,50 / fles - € 45 / doos 

PAUL LOUIS Brut  

Methode Traditionelle (bubbels)  

Frankrijk - Loire 

Paul Louis Blanc de Blancs is een klassieke 

mousserende wijn gemaakt om in zijn jeugd 

van te genieten. Een heerlijk aperitief op basis 

van de Chenin Blanc druif. 

 

Prijs: € 11 / fles - € 66 / doos 

BACQUART Brut  

ENTRE-DEUX-MONTS (bubbels) 

België - Heuvelland 

Een aromatische parelende wijn met toetsen 

van rijp steenfruit zoals abrikoos en perzik en 

een aangename fraîcheur. Topper als 

aperitief! De wijn behaalde in 2019 nog een  

Zilveren medaille –  ‘Beste Belgische wijn‘. 

Prijs: € 21 / fles - € 126 / doos 

CAVA JOAN SARDA Brut Nature (bubbels) 

Spanje - Penedès 

Typische assemblage van Xarel.Lo, Parellada, 

Macabeo.  Boordevol fruit aroma’s, licht 

vettige textuur en mooie mineraliteit. Stijlvol 

aperitief! Deze cava is een Brut Nature m.a.w. 

zonder toegevoegde restsuikers. 

 

Prijs: € 10 / fles - € 60 / doos 


