Kevoc

CHAMPAGNE & WIJN
CAMPAGNE 2016
Einde jaar en nieuwjaar fijn vieren met een glaasje champagne en een glaasje wijn bij kaarslicht!
Kevoc biedt u dit alles aan ter steun van de jeugdwerking van de Keerbergse volleybalclub.
Een totaal pakket! Want naast de traditionele Moutardier kwaliteitschampagne, de gekeurde en goed bevonden
wijnen bieden wij u nu ook de luxe kaarsen van Maria Buytaert uit Duitsland aan. En dit allemaal aan zeer
interessante prijzen dankzij onze groepsaankopen.
Bestelling worden vanaf 15 december door de KEVOC leden bezorgd.

Champagne

Champagne Moutardier

Carte d’Or Brut 75 cl EN 37,5 cl
Gilbert & Gaillard 2016 84/100 - Médaille de Bronze Challenge International du Vin 2016
85% Meunier – 15% Chardonnay
De grootste troef van het huis met 85% Pinot Meunier en 15% Chardonnay is lichtgeel met een
gouden tintje en met duizenden schitterende parels. Champagne Carte d’Or is gemaakt met
complex geel fruit (perzik, mirabel) en een toets van wit fruit (appel en witte druif), tegelijk soepel
en nerveus. De assemblage, in eiken vaten gerijpt, geeft de champagne een sterk karakter
met een niet te evenaren afdronk. Soepel en fruitig is hij de ideale gezel bij uw aperitief en
feestmomenten.
75cl

€ 17,50

75cl

€ 105

37,5cl

€ 10,50

37,5cl

€ 63

150cl

€ 38

150cl

€ 114

Champagne Moutardier

Carte d’Or Demi-sec 75cl
De Carte d’Or Demi-Sec bestaat net zoals de Brut uit 85% Pinot Meunier en 15% Chardonnay. Ze
is zijdezacht met een aroma van honing en rijpe kweeperen en een afdronk van licht geroosterd
kramiekbrood. Soepel en fruitig is hij de ideale gezel bij uw feestmomenten met foie gras, maar
ook bij zoete desserten.
75cl

€ 17,50

75cl

€ 105

Champagne Moutardier

Cuvée Rosé 75cl EN 37,5cl
Médaille d’Or Concours GMundus Vini 2016
Compositie : 80% Meunier waarvan 18 % rode Meunier van de Coteaux Champenois en 20%
Chardonnay.
Levendig en fris roze zacht parelende wijn met een neus van lentebloemen en verse wilde
framboos. Een lange zijdezachte afdronk, die overgaat naar rode vrucht. Een topchampagne!
De champagne past zowel als aperitief als bij gebraden vlees of een zoet dessert
75cl

€ 20

75cl

€ 114

37,5cl

€ 12

37,5cl

€ 72

Champagne Moutardier

Cuvée Millésimé 2007
Een lichtgele champagne met een gouden tint en een fijne ring van kleine bubbels. Licht
geroosterde aroma’s met een ondertoon van honing, kweepeer en peer. Een mooie mine- raaltoets. In de mond een soepele afdronk van bloemen en de expressie van de Meunier druif.
75cl

€ 20

75cl

€ 114

Champagne

Champagne Moutardier

Cuvée Pure Meunier Brut nature
Decanter 2012 : Médaille de Bronze / Guide Hachette des Vins 2013
100 % Meunier zonder enige toevoeging.
Een selectie van de Meunier druif uit de Surmelin vallei. Bleek maar toch lichtgeel met
levendige parels die schitteren en een licht zalvend schuim maken. Een prachtige, droge lichte
champagne. Absoluut niet agressief, met aroma’s van witte vruchten, een perfecte balans en
een complexe afdronk.
75cl

€ 25

Cava

75cl

€ 144

Cava Palau brut
Fijne belletjes, zacht fruitig met vooral aroma’s van groene appel en een heel zachte, ronde
afdronk. De cava krijgt deze kwaliteiten door de extra rijping, 12 maanden in plaats van de
verplichte 9 maanden.
75cl

€9

Witte wijn

75cl

€ 54

150cl

€ 19

150cl

€ 114

Belle Epine
Is een vin de Pays d’Oc. Afkomstig van de de kanten van Cabrières. Deze witte wijn werd
gemaakt met de druiven Chardonnay en Viognier. Het is een frisse en volle witte wijn. Ideaal als
aperitief of bij salades of zeevruchten… Zeer zuiver en lekker…

€ 6,20

€ 37,20

Escale Chardonnay
Is een vin de Pays d’Oc. Zeer zuivere,lekkere, chardonnay met lichte houttoets.

€8

€ 48

Jose Galo, Verdejo
Bekroond met een Zarcillo 2015 Gold Award! José Galo Rueda Verdejo is zinderend fris en
splinterend sappig. Deze wijn bestaat voor 100% uit de Verdejo druif. José Galo heeft een
helder groenachtig gele kleur. Een elegante neus met fruit, grapefruit, minerale aroma’s, met
hints van anijs en een licht bittere smaak kenmerkend voor het edele ras Verdejo, een briljante
aromaleverancier. Misschien wel het spannendste Spaanse wit op dit moment.

€9

€ 108

Arancio, Grillo
Feudo Arancio Grillo is een witte wijn voor elke gelegenheid. De Grillo druif brengt intense smaken van
exotische noten en mango afgewisseld met delicate tonen van witte bloemen en steenvruchten. Samen
met de tonen van Viognier van perzik, abrikoos en citrus met een lichte hint van wilde bloemen en verse
honing.

€ 9,10

€ 54,60

Kevoc
CHAMPAGNE & WIJN
CAMPAGNE 2016
Na het succes van vorig jaar behouden we dit jaar onze selectie van
bekoorlijke wijnen voor jullie eindejaarsfeesten.

Belle Epine

Rode wijn

De assemblage syrah met merlot is ongewoon volgens Franse normen. De merlot met zijn
vol en zacht karakter samen met de syrah met zijn kruidige en stevige smaak. Een succesvol
recept, dat onze Franse wijnbouwers afgekeken hebben van hun collega’s in Zuid-Afrika
en Australië. De bedoeling is om een soepele aangename drinkwijn te bekomen. De wijn is
diepdonker van kleur. De neus is vrij uitgesproken. Toetsen van rood fruit, voornamelijk kersen.
De afdronk is soepel en zacht. Ideaal als aperitief, bij spaghetti, stoofpotjes, buffetten.

€ 6,20

€ 37,20

Escale Syrah - Cabernet Sauvignon
Vin de Pays d’Oc. Lekker fruitig, mooie kersensmaak, lichte houttoets.

€8

€ 48

Arancio, Nero d’Avola
De Nero d’Avola heeft een mooie paarsrode kleur. In de neus vindt u aroma’s van zwarte
bessen, cranberry, chocolade en hazelnoot. De wijn heeft een goede evenwichtige en fruitige
smaak gevolgd door een intensieve en goed gestructureerde afdronk.

€ 9,10

€ 54,60

Puerto de la Majestad
Afkomstig van de streek Toro. 100 % Tempranillo. Mooie diepdonkere kleur. Zeer aromatische
neus, volle zachte afdronk. Ideaal bij gegrild vlees, zachte vette kazen, fondue en raclette.

€9
CADEAU TIP

€ 108
Comportillo Magnum Rioja

90% Tempranillo, 10% Garnacha, 12 maanden eiken vatlagering. Intens robijnkleurige wijn. In de
neus een mooi evenwicht tussen zwart fruit, houttoetsen en kruiden. In de mond een wijn met
aangename zuren en zachte tannine wat resulteer in een evenwichtige wijn tussen fruit en hout.
150cl

€ 20

150cl

€ 120

Dit jaar bieden wij u de luxe kaarsen van Maria Buytaert uit Duitsland aan.
Deze kaarsen zijn met de hand gegoten, branden naargelang de grootte van 90 (17cm)
tot 200 (37cm) uur. Zij dragen het RAL kwaliteitsmerk, druppen niet af en bij het
branden nemen ze een unieke vorm aan.
Wij bieden volgende kleuren aan:

Kaarsen

Van links naar rechts 3.1 Champagne, 1.5 Honing, 3.2 Kaneel, 3.4 Cognac, 4.2 Donkerbruin, 6.4 Oudroze,
7.2 Bordeaux, 7.4 Wijnrood, 8.2 Licht lila, 8.3 Donker lila, 11.6 Mosterdgroen en vooraan 15 Zand.

Geurkaarsen

lengte

17 cm

22 cm

27 cm

32 cm

37 cm

brandduur

90 uur

120 uur

150 uur

180 uur

200 uur

Kevoc prijs

€ 14

€ 16

€ 18

€ 20

€ 22

geschenkverpakking

€ 2 per verpaking van 3 kaarsen (17 + 22 + 27)

€ 2 per kaars € 2 per kaars

De kaarsen van 27 cm (150
uur brandtijd) zijn ook
beschikbaar als individueel
verpakte geurkaarsen aan de
fantastische prijs van € 19,5.
Wij bieden de volgende geuren
aan, samengesteld door
aromatherapeuten:
Linden:
Linden:

vrucht en bloemen met fijne kruiden en witte peper.

Meditation:
Meditation:

subtiel evenwicht van bergamot, kokosnoot, perzik, sandelhout, vanille en amber.

Oasis:
Oasis:

compositie van Indische citronella en lavendel.

Orange:
Orange:

zoete appelsien versterkt met bergamot, pompelmoes, munt en lavendel.

Oriental
OrientalSpa:
Spa:

sensuele oriëntaalse patchoeli van jasmijn, ceder, kruidnagel en kaneel.

Passion:
Passion:

zintuigelijk stimulerende energetische geur van citroen, ananas, ceder, patchoeli.

Peony:
Peony:

mooie creatie van kaneel, sinaasappelzeste, kruidnagel en fruitige muskus.

Sahara:
Sahara:

laat u leiden in de stilte van de woestijn met Marokkaanse munt, roos, agave
en groene thee.

Tuscany
TuscanySpa:
Spa: warme geuren van kaneel, rode appel, zoete honing, citrusvruchten en vanille.
Winter
WinterSpa:
Spa:

de kalmerende geuren van appel, mandarijn en aardbei gecombineerd met eucalyptus
en kaneel.

Meer info op de website van Maria Buytaert: www.buytaert-kerzen.de

