
Soroptimistclub Almere organiseert een wijnverkoop voor 
100xTrees4Life, een landelijk en internationaal project om bomen te 

planten in Mali en Nederland. Voor een duurzame toekomst!

U kunt wijn bestellen via onze webshop: webshop
www.orangetheworldalmere.nl/webshop

Wereldwijd vieren Soroptimisten in 2021 
het 100-jarig bestaan. Soroptimist 
International heeft het thema ‘Planting 
trees for a brilliant future’ gekozen. 
Kijk voor meer informatie op:
https://www.soroptimist.nl/projects-
local/100xtrees4life/

Soroptimistclub Almere zet zich in voor 
meisjes en vrouwen, wereldwijd. Met 
fundraising ondersteunen we actief lokale, 
nationale en internationale projecten, die 
aansluiten bij de Millenniumdoelstellingen 
van de Verenigde Naties en de doelstellingen 
van Soroptimist International. Kijk voor meer 
informatie op: www.soroptimist.nl/almere

21 Belles du Sud
Chardonnay - Les 
Domaines Auriol -
Languedoc/
Roussillon - Frankrijk
(2020)   
Mooie heldere lichte 
gele kleur, een 
aangenaam bouquet 
van exotisch fruit, 
walnoten en honing. 
Deze chardonnay is 
uitstekend geschikt 
als begeleider bij vis, 
wit vlees en div. 
pasta’s. 

Pinot Grigio -
Castelnuovo del 
Garda - Veneto -
Italië (2020)
Een rijk gefruite, 
mineraal zuivere 
en crispy Pinot 
Grigio met 
aroma's van peer, 
citrus, perzik. Bij 
uitstek geschikt 
als borrel- en 
terraswijn.
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Bestellen kan tot uiterlijk vrijdag 26 november 2021
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€ 45,- € 45,- € 45,-€ 45,-

Pinot Grigio Blush -
Castelnuovo del Garda -
Veneto - Italië (2020) 
De Pinot Grigio druiven 
worden na de oogst in 
eerste instantie soft 
pressed en er vindt een 
koude vergisting plaats. 
Hierdoor blijft het aroma 
van de pinot grigio
behouden. De licht roze 
gekleurde Pinot Grigio
Blush heeft een 
uitgesproken fris en 
fruitig geur- en 
smaakpalet. 

Rafale Cabernet 
Sauvignon (2019) 
Een aangename rode 
wijn van de cabernet
sauvignon druif. 
Vol, krachtig mooi 
met aroma's van 
zwart fruit zoals 
bramen en kersen. 
Zachte tannines
zorgen voor een 
heerlijke afdronk.

Fo
to

: T
re

ea
id

http://www.orangetheworldalmere.nl/webshop/
https://www.soroptimist.nl/projects-local/100xtrees4life/
http://www.soroptimist.nl/Almere


U kunt de bestelde wijn afhalen op:
zaterdag 18 december tussen 10 en 

13 uur bij De Wijnkelder Almere, 
Televisieweg 103, 
1322 BD Almere

Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, 
dan kunt u uw contactpersoon vragen 

om de wijn voor u op te halen.

5 6

De nummers 1 t/m 6 verkopen we 
per doos van 6 dezelfde flessen voor 
€ 45,- per doos. Nummer 7 is een 

mix van nummers 1 t/m 6. Nummer 
8 is een mooi kerstdinerpakket van 
een witte en een rode wijn plus een 

spumante (€ 37,- per doos), in 
feestelijke verpakking. 

Per fles betaalt u een opslag van 
€ 1,55 voor het goede doel. 

De Wijnkelder doneert daarnaast 
€ 0,50 per verkochte fles. 

Wijnverkoop
voor het goede doel Merlot - Cellier des 

Tourelles - Vignerons
Catalans - Languedoc/ 
Roussillon - Frankrijk
(2019)   
Heerlijke rode wijn voor 
alle dag uit het Zuiden 
van Frankrijk. 100 % 
merlot, een veelzijdige 
druif, die volle geurige 
wijnen geeft met 
aroma’s van zwart fruit 
en laurier. Zachte 
tannines en een lekkere 
sappige afdronk.

Rafale - Syrah -
Vignerons Catalans -
Languedoc/ 
Roussillon - Frankrijk
(2019)    
Rafale Syrah is een 
aangename rode 
wijn van de syrah
druif. Kruidige rode 
wijn uit Zuid 
Frankrijk. Veel 
aroma's van donker 
fruit, zachte tannines
en een prettige 
afdronk.

Chardonnay - Casa Saint 
Pierre - Vignerons
Catalans - Languedoc/ 
Roussillon - Frankrijk
(2019)
Wijnen uit het zuiden 
van Frankrijk kennen een 
stijgende populariteit. 
Casa Saint Pierre 
Chardonnay is een 
heerlijke witte wijn van 
de Chardonnay druif met 
1 jaar rijping op eiken 
vaten. Volle droge witte 
wijn met veel aroma's 
van wit fruit, mango, 
hazelnoot. Een mooi 
voorbeeld van een goede 
Pays d'Oc. Deze wijn is 
kwalitatief één van de 
beste in zijn prijsklasse.
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€ 45,-

€ 45,-€ 45,-

Mix van de nummers 1 t/m 6
Pinot Grigio - Castelnuovo del 
Garda; Belles du Sud
Chardonnay; Pinot Grigio Blush -
Castelnuovo del Garda; Rafale
Cabernet Sauvignon; Merlot -
Cellier des Tourelles; Rafale -
Syrah -Vignerons Catalans

Kerstdinerwijnen in feestelijke verpakking Grenache Noir - Casa 
Saint Pierre -

Vignerons Catalans -
Languedoc/ 

Roussillon - Frankrijk
(2019)

Casa Saint Pierre 
Grenache Noir is een 

heerlijke rode wijn 
van de Grenache Noir

druif. Deze wijn is 
voor 100% gemaakt 

van de Grenache Noir
druif. Veel smaak van 

geconfijt rood fruit, 
witte peper en 

garrigue.

Schenk deze wijn bij
een mooi stuk vlees.

€ 37,-

1x Chardonnay, 1x Grenache Noir, 1x Spumante
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92 Brut Spumante - Azienda 
Agricola Cerrino, Piemonte, Italië 
(2020)
Deze Spumante is medium 
mousserend. Neus is fris en schoon 
met tonen van witte bloemen zoals 
linde, acacia en fruit aroma's zoals 
banaan en perzik. Een feestelijk 
aperitief, maar ook geschikt om aan 
tafel te serveren bij bruschetta, 
schaal- en schelpdieren.

U kunt wijn bestellen via onze webshop: webshop
www.orangetheworldalmere.nl/webshop

http://www.orangetheworldalmere.nl/webshop/

