
SOROPTIMISTCLUB AMERSFOORT 
75 jaar

Lustrum wijnactie voor het goede doel

Onze Soroptimistclub zet zich in om de rechten, de positie èn het leven van meisjes en vrouwen wereldwijd te verbeteren. 
Soroptimistclub Amersfoort is 75 jaar geleden opgericht en zet zich via acties, belangenbehartiging en bewustwording in voor 
ondersteuning van vrouwen. Soroptimistclub Amersfoort maakt deel uit van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, 
Suriname en Curaçao en is daarmee ook onderdeel van de wereldwijde netwerkorganisatie en NGO Soroptimist International.

STICHTING LEERGELD AMERSFOORT 
helpt schoolgaande kinderen van 4 tot 

18 jaar uit gezinnen met financiële 
problemen in Amersfoort om mee te 
doen met binnen- en buitenschoolse 

activiteiten. Het kan gaan om het 
betalen van schoolkosten, een 

schoolreisje of -kamp, een laptop, een 
fiets, huiswerkbegeleiding, of sport- of 

cultuurlessen. In Amersfoort leven 
4.500 kinderen in armoede. Alle 

kinderen moeten kunnen meedoen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Zo ontwikkelen zij zich om later 
volwaardig deel te kunnen nemen aan 

de samenleving. 

Wij willen als SOROPTIMISTCLUB 
AMERSFOORT graag Stichting Leergeld 
Amersfoort ondersteunen. Zo kunnen 
we eraan bijdragen dat ieder kind mee 
kan doen en kansen krijgt om zich te 
ontwikkelen. Daarom doneren we de 
opbrengst van deze wijnactie aan de 

Stichting Leergeld Amersfoort.
www.leergeldamersfoort.nl

Deze actie wordt mede mogelijk 
gemaakt door WIJNHUIS ALEXANDER in 

Hoogland: ‘Wie wijn schenkt, schenkt 
aandacht; wie van wijn geniet, smaakt 

het leven.’ De gloed van een warme 
avondzon, de frisheid van een lentebui; 

Er is een passende wijn voor elke 
gelegenheid. 

www.uwwijnspecialist.nl

Bestel je wijn 
of champagne 

voor de 
feestdagen 

en steun daarmee 
Stichting Leergeld 

Amersfoort



Bodegas Trenza Vino de España 
La Orphica Selección Aurora 
Yecla – Spanje

Cantine Due Palme Negroamaro del Salento 
Domiziano Collezione Privata 
Salento - Italië

Le Jade Viognier
Pays d’Oc - Frankrijk

Di Lenardo Vineyards 
Vino Rosso Ronco Nolè
Friuli - Italië

Abbotts & Delaunay Les Fruits 
Sauvages Chardonnay
Pays d’Oc - Frankrijk

Finca Aylés Cariñena Trasmontes 
Garnacha - Spanje

Champagne Royer Cuvée 
Prestige Brut
Champagne - Frankrijk

 

€ 47,50  / doos
(6 flessen)

€ 50,- / doos
(6 flessen)

€ 60,- / doos
(6 flessen)

€ 60,- per twee 
flessen

€ 55,- / doos
(6 flessen)

€ 75,- / doos
(6 flessen)

€ 50,- / doos
(6 flessen)

 
  

 
  

  
 

Overzicht wijnaanbod
  (')#!*""#%!OROPTIMISTCLUB



Bodegas Trenza Vino de España
La Orphica Selección Aurora 
Yecla - Spanje

De avontuurlijke Deense gebroeders Tofterup maken bijzonder verleidelijke wijnen in 

Ribeira del Jucar, Yecla. Deze verrassende witte Orphica Aurora bijvoorbeeld. Verrassend, 

want het hete klimaat in Yecla is vooral geschikt voor volle rode wijnen. De broers Tofterup

hebben hun macabeo, sauvignon, verdejo en moscatel echter aangeplant in wijngaarden

op wel 900 meter hoogte. Daar zijn de omstandigheden koeler, waardoor de druiven fris

en aromatisch blijven. Om dat ook in de wijn te behouden, oogsten de broers de druiven

bij dageraad (vandaar Aurora), wanneer zowel de buitentemperatuur als de druiven nog

koel zijn. Na de pluk worden ze meteen naar de kelder gebracht en vergist bij een koele

temperatuur in roestvrijstalen tanks. Zo slagen de broers erin een bijzonder expressieve, 

energieke en sappige witte wijn te maken in het hete Spaanse zuiden.

Met z’n geurige, fruitige en iets florale tonen en milde, rijpe smaak is de Orphica zowel heerlijk 

als borrelwijn als aan tafel. 

€ 47,50 
per doos



Le Jade Viognier
Pays d’Oc - Frankrijk

Cave de Pomerols is een grote, moderne coöperatie in de Languedoc, dicht bij de kust. 

Het bedrijf maakt wijn voor een groot aantal wijnboeren uit de omgeving en speelt zo een 

belangrijke rol in het voortbestaan van kleine bedrijven. Cave de Pomerols is vooral sterk 

in het soort frisse, lichtverteerbare wijnen waarvan iedereen zegt: ja, graag nog een 

tweede glas. Dat vereist een serieuze en professionele aanpak. De wijnen van Le Jade, 

maar ook die van Domaine Saint-Peyre, die bij de coöp gemaakt worden, zijn er een 

prachtig voorbeeld van. Cave de Pomerols ligt niet alleen dicht bij de Middellandse Zee, 

maar ook bij het bassin de Thau, een groot meer dat door een smalle strook land van de 

zee gescheiden wordt. Deze ligging heeft invloed op het weer: doordat de watermassa 

langzaam opwarmt en ook langzaam weer afkoelt, is het klimaat hier gematigder, met 

minder extreme uitschieters naar boven en naar beneden. Dat is goed voor de druiven, 

want die kunnen ongestoord en op hun gemak rijp worden. Een ander voordeel van al dat 

water is dat er oesters in gekweekt worden. 

€ 50,-
per doos



Abbotts & Delaunay Les Fruits 
Sauvages Chardonnay
Pays d’Oc - Frankrijk

Wie beter dan een kundige Bourguignon kan een mooie Chardonnay maken in Zuid-Frankrijk? 

Laurent Delaunay, telg uit een Bourgogne-wijnfamilie, kocht in 2005 de kleine ‘boutique winery’ 

van de getalenteerde Australische Nerida Abbott in het dorpje Marseillette en bouwde sindsdien 

het gamma uit.

De houtgerijpte Chardonnay is Delaunays ‘signatuurwijn’. Hij selecteert hiervoor druiven in hoger 

gelegen percelen in onder meer de Cevennen en Limoux. Een derde deel van de opbrengst 

vergist hij in nieuwe eikenhouten vaten. Dat deel ondergaat ook de voor Bourgogne zo 

kenmerkende tweede vergisting.

Vervolgens assembleert Laurent de in eiken vergiste wijn met de in roestvrijstaal vergiste wijn. De 

uiteindelijke assemblage laat hij tot slot nog zo’n negen maanden ‘sur lie’ rijpen met periodieke 

batonnâge. Het resultaat is een knap gemaakte Chardonnay met heerlijke eikenhouttonen en een 

volle, zachte smaak.

Elegante en mooi getypeerde Chardonnay om te drinken als aperitief, of bij lichte (vis)gerechten. Fraai 

bij een salade met garnaaltjes en avocado, gepocheerde forel of gerookte kipfilet met limoensalsa.

€ 60,-
per doos



Cantine Due Palme Negroamaro del 
Salento Domiziano Collezione Privata 
Salento - Italië

Helemaal in de hak van de laars van Italië, dicht bij Brindisi in de streek Salento (regio Puglia), ligt Cantine Due Palme. Deze

coöperatie werd in 1989 opgericht en is nu, met 1000 leden en 2200 hectare wijngaarden, een van de grootste en actiefste 

coöperaties van Zuid-Italië.

Het leuke van deze grote coöp is dat ze de Salentijnse wijnbouwtradities in ere wil houden, zoals het oeroude gebruik om 

de wijnstokken in gobeletvorm te snoeien. Ook verwerkt men oude, inheemse druivenrassen zoals negroamaro, aleatico, 

fiano, malvasia nera en susumaniello. Dat laatste ras is heel productief in zijn jonge jaren, terwijl de opbrengst later 

drastisch afneemt. Dat is, zo denken de wijnboeren hier, de reden waarom hij susumaniello heet, wat ‘beladen als een ezel’ 

betekent.

De Domiziano Collezione Privata komt voort uit het succes van de Domiziano Negroamaro, de veelvuldig bejubelde volle 

rode wijn uit Salento in Apulië. De beste druiven werden apart gehouden en vergist. Deze wijn heeft meer smaakdikte en 

concentratie en rijpt bovendien zeven maanden in kleine eikenhouten fusten van Franse origine. Deze kostbare rijping geeft 

een luxe smaak aan de Collezione Privata en zet de wijn op een flink hoger niveau. Na de botteling volgt nog een rijping van 

een paar maanden in de fles waarna de wijn wordt geëxporteerd. Direct na openen toont de wijn zich al optimaal, met een 

warme, volle smaakinzet en de zo herkenbare tonen van het Franse eikenhout.

Gambero Rosso (Italiaanse Wijnbijbel) heeft Due Palme uitgeroepen tot Best Cooperative Winery van 2023!

€ 55,-
per doos



Di Lenardo Vineyards 
Vino Rosso Ronco Nolè
Friuli - Italië

Een echte Italiaan hoor, die Massimo di Lenardo van di Lenardo Vineyards. Knap, stijlvol, zelfbewust en een tikje ijdel. 

Van ons mag hij, zolang zijn wijnen maar goed zijn, en dat zijn ze. Heel goed zelfs.

Het schitterende wijngoed van zijn familie ligt in Friuli, in het noordoosten van Italië. De familie verbouwt daar al heel 

lang druiven, maar pas eind jaren tachtig zette het domein de stap naar het maken van eigen wijnen. Tegelijk werd er 

geïnvesteerd in kwaliteit, door de aanplant van andere druivenrassen, beter wijngaardbeheer en toepassing van 

nieuwe inzichten bij het wijn maken.

De druiven worden tegenwoordig, dankzij de inspanningen van voormalig volleybalspeler Massimo (‘noem me maar 

Max’), met de hand geplukt en de kelder staat vol met de allernieuwste apparatuur. Die maakt het mogelijk de witte 

wijnen bij een lagere temperatuur te laten gisten, waardoor ze lekker fruitig blijven. In het kader van duurzame 

bedrijfsvoering zijn zonnepanelen aangebracht, die het hele bedrijf van energie voorzien.

Het is een blend van de internationale merlot en cabernet (sauvignon én franc) en de autochtone refosco. De merlot 

zorgt voor smeuïgheid en rondeur, de cabernet voor structuur en kruidigheid en de laatrijpende refosco tot slot voor 

een opwekkende frisheid. De luxe vatrijping van twaalf maanden in kleine fusten van Amerikaans eikenhout maakt de 

wijn helemaal af.

De Ronco Nolé is dan ook verleidelijk en gebalanceerd, met een heerlijke nuance van rijp rood fruit in combinatie met 

romig eiken. De smaak is zacht en rond, met veel inhoud en aromatische lengte. Een fraaie wijn bij geurige, 

smaakvolle gerechten zoals ossobuco of pasta met rijke saus.

€ 75,-
per doos



Finca Aylés Cariñena Trasmontes 
Garnacha - Spanje

Kenners van Spaanse wijnen weten het al langer: de goed gemaakte rode wijnen uit de 

regio Aragón bieden een uitstekende prijs-plezierverhouding. Maar de door pers en 

wijnhandel verwachte grote doorbraak blijft nog uit. Te vaak zijn de massaal en goedkoop 

aangeboden coöperatiewijnen ondermaats door hun weinig verfijnde en zure smaak.

Hoe het anders kan, proeft u bij Finca Aylés van de familie Ramón Reula in Cariñena. Hier 

laat hun beroemde wijnmaker Jorge Navascués zien dat een veel betere kwaliteit maar 

een klein beetje meer kost. Zijn biologische garnacha (de Spaanse benaming voor 

grenache) groeit op ruim 600 meter hoogte en wordt optimaal rijp geoogst.

Na de vergisting rijpt deze volle rode wijn zes maanden in kleine fusten van Frans 

eikenhout. Dit geeft de wijn een nog wat rondere en complexere smaak, maar zonder dat 

de houttonen gaan domineren. Hierdoor is deze Garnacha breed inzetbaar, zowel aan 

tafel als buiten de maaltijd om. Een zeer aanbevolen trouvaille!

Toegankelijke, volle rode wijn voor vele momenten. Heerlijk om zo te drinken, of bij 

gekruide lamskoteletten met peultjes, gehaktbrood met knoflook of jonge, harde kazen.

€ 50,-
per doos



Champagne Royer Cuvée 
Prestige Brut
Champagne - Frankrijk

Georges Royer plantte in 1960 zijn eerste wijngaarden aan, op de heuvels van het dorpje 

Landreville, midden in de Côte des Bars. Zijn kinderen en kleinkinderen leiden nu het 

bedrijf, dat inmiddels tweeëntwintig hectaren wijngaard telt. Het is een kleine 

champagneproducent, zeker vergeleken met de grote, bekende handelshuizen. Deze 

Cuvée Prestige Brut wordt gemaakt van 20% pinot noir- en 80% chardonnaydruiven. 

Deze champagne wordt gemaakt van hun beste druiven en alleen de beste delen van de 

eerste persing worden voor deze Cuvée Prestige gebruikt. De wijn is ragfijn van smaak, 

intense geur van lichte biscuit tonen en wit fruit. Een stijlvolle champagne die het goed 

doet als apéritief, of bij bijvoorbeeld carpaccio van coquilles, langoustines van de 

grill…..mmmm.

Deze succesvolle champagne valt regelmatig in de prijzen bij internationale concoursen.

€ 60,-
per twee 
flessen


