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Tijdens onze spaghettiavonden 2021 en recent ook op 1 oktober 2022 werkten we samen met ELITRA 
'Elite Wines' voor het aanbieden van enkele lekkere Portugese wijnen en porto. De reacties van de 
klanten en de fijne samenwerking stimuleerde ons om een nieuwe samenwerking op te zetten: een 
wijnverkoop. Dankzij een stevige korting en jullie steun, hopen we met deze wijnverkoop weer wat 
extra centen te verzamelen voor de inrichting van de nieuwe gymhal en danszaal aan de Rekke. 
 
In deze folder vind je een woordje uitleg over het aanbod, en achteraan een bestelformulier. 
De bestelde wijn kan na bevestiging afgehaald worden in hun winkel tegenover Esso Leugenberg. 
Op https://www.elitra.be/ vind je de openingsuren en contactgegevens. 
 
Wij danken je van harte voor de steun! 
En wensen je veel plezier met deze lekkere wijnen of porto. 
 
Bestuur en lesgevers 
  

WIJ ORGANISEREN DIT NAJAAR EEN 

WIJNVERKOOP 
voor de inrichting van de nieuwe gymhal 

 

 

In samenwerking met 

https://www.elitra.be/
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Wijnen 
 

Segredos (rood-wit-rosé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adro Da Sé reserva Encruzado (wit)   

 

 

 

 

 

 

 

Zeer soepele rode wijn van Herdade Sao Miguel uit de Alentejo regio (oostelijk van 

Lissabon). Een mooie blend van lokale druiven waaronder Alicante Bouschet, 

Aragonez, Touriga Nacional en Trincadeira. 10% van de wijn rijpte op houten vaten. 

In de mond krijgen we een zachte rode wijn met medium body. Rijp rood fruit en 

lichte, maar zachte tannines. Ideaal bij kip, pasta en lichte vleesgerechten.  

Top DOC wijn uit de Dao regio in het noorden van Portugal. Van het wijnhuis 

UDACA. Deze wijn werd verkozen tot de beste monocépage witte wijn gemaakt van 

100% Encruzado druiven. Een echte aanrader dus. In de mond zeer frisse nuances 

welke gecombineerd worden met een lichte houttoets. Door het hout wordt deze 

wijn wat complexer in de mond.  De Adro Da Sé reserva kan makkelijk als aperitief 

gedronken of bij visgerechtjes.  

Droge witte wijn met quasi geen zuren. Ook deze wijn is een blend van lokale 

druiven waaronder Antao Vaz, Arinto, Encruzado en Verdelho. In de mond krijgen 

we geen te complexe wijn, maar een allemansvriend. Zeer toegankelijk en ideaal 

als aperitief of bij slaatjes, sushi en andere visgerechten.  

Zeer toegankelijke en droge rosé wijn. De body is licht. In de mond krijgen we frisse 

tinten en mooi rood fruit. De kleur is vrij licht. De Segredos rosé is samengesteld uit 

Aragonez, Castelao, Touriga Nacional en Trincadeira. Makkelijk als aperitief, een 

BBQ, sushi, pasta en lichtere vleesgerechten. Met deze wijn kan je niets verkeerd 

doen in combinatie gerechten.  
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Deze porto is afkomstig van Caves Santa Marta, gelegen midden in de 

Douro regio.  In de mond krijgen we tinten van noot, rozijn en caramel met 

een hele zachte afdronk. Licht gekoeld is deze ideaal als aperitief of bij 

drinken op kamertemperatuur als degustief. Deze tawny porto is een 

streling voor de tong en gemaakt van Tinta Roriz, Touriga Franca en Tinta 

Barocca, de klassieke porto druiven. Deze moet je eens proberen. 

 

Coragem reserva tinto (rood) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto 
 

Porto tawny tinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijslijst 
 

  per fles per doos 

  Verkoopprijs Steun V&V Verkoopprijs Steun V&V 

Segredos rood             9,00  €             3,00  €           50,00  €           14,00  €  

Segredos rosé             9,00  €             3,00  €           50,00  €           14,00  €  

Segredos wit             9,00  €             3,00  €           50,00  €           14,00  €  

Coragem Reserva rood          11,00  €             2,75  €           60,00  €           10,50  €  

Adro Da Sé reserva wit          11,00  €             2,25  €           60,00  €             7,50  €  

Porto tawny          12,00  €             2,50  €           70,00  €           13,00  €  

 
  

Deze mooie rode wijn is afkomstig van Vidigal wines uit Leiria. De regio 

Lisboa (Lissabon). De Coragem reserva tinto is een stevigere wijn met 

houtlagering. De toevoeging van het hout is niet overdreven, maar mooi 

in balans waardoor de wijn toch zacht van afdronk is. De druiven in deze 

wijn zijn Syrah, Castelao & Aragonez. Een mooie mix tussen lokale en 

internationale druiven. Ideale tafelgenoot bij vleesgerechten of zelfs een 

pasta. Kracht en verfijning in één fles.   
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Bestelformulier 
 
 

Naam:  ................................................................................................ (voor + achternaam) 

Email:  ..................................................................................................................................  

GSM:  ...................................................................................................................................  

 

Ik plaats graag de volgende bestelling als steun voor Turnkring Vrank en Vrij Hoevenen vzw: 
 

PER FLES Aantal Prijs TOTAAL 

Segredos rood  9,00 € € 

Segredos rosé  9,00 € € 

Segredos wit  9,00 € € 

Coragem Reserva rood  11,00 € € 

Adro Da Sé reserva wit  11,00 € € 

Porto tawny  12,00 € € 

 SUBTOTAAL 1 € 

 

PER DOOS Aantal Prijs TOTAAL 

Segredos rood  50,00 € € 

Segredos rosé  50,00 € € 

Segredos wit  50,00 € € 

Coragem Reserva rood  60,00 € € 

Adro Da Sé reserva wit  60,00 € € 

Porto tawny  70,00 € € 

 SUBTOTAAL 2 € 

   

 

TOTAAL TE BETALEN 
(= subtotaal 1 + 2) 

€ 

 

Betaal dit bedrag op BE04 1850 2275 0131 met als mededeling "wijnverkoop + je naam" 

 

Bezorg dit formulier ten laatste 31 januari 2023 terug aan het secretariaat (mag ook digitaal). 

 
Wij laten je iets weten als de wijn klaar staat in de winkel! 


