
Beste,

Een goed glaasje wijn kan deugd doen, niet? Of gezellig

aperitieven met familie en vrienden, met een glas porto

of cava in de hand. Het is niet dat het moet, maar het

geeft het leven een extra pigment! Dat ietsje meer dat

het allemaal genietbaar en nog mooier maakt.

Vzw aPart, een organisatie die werkt met kwetsbare

jongeren en hun contexten, heeft de traditie om naar het

einde van het jaar een wijnactie te organiseren. Wij

nodigen u graag uit om bij ons uw bestelling te doen. Wij

bieden u alweer een kwaliteitsvol assortiment aan. Bekijk

gerust de folder…. Voor elk wat wils.

Tegelijk geven wij u de kans om al genietend van de

wijnen onze werking dat extra pigment te geven, dat

ietsje meer dat het allemaal nog beter en mooier maakt.

We zouden graag zeggen: “Het is niet dat het moet…”

Maar helaas, we moeten echt wel op zoek gaan naar

extra ondersteunende middelen om onze werking te

blijven verder zetten op de kwaliteitsvolle wijze die de

jongeren en hun contexten verdienen.

Onze jongeren en hun contexten leven vaak in moeilijke

omstandigheden. Mits goede begeleiding en ondersteu-

ning kunnen ook zij terug het goede spoor vinden, met

elkaar en de bredere omgeving, en volwaardig deelnemen

aan het maatschappelijk leven.

U maakt dit alles mee mogelijk, u zorgt dat we dat ietsje

meer kunnen doen in onze begeleidingen: een kamp, extra

aankopen, investeren in nieuwe methodieken, innoveren…

U kan dit doen door onze wijnen te kopen. Want… een

goed glas wijn, kan deugd doen, niet? Geef gerust uw

bestelling door!

Als ondernemer of organisatie is dit mogelijks een ideaal

eindejaar relatiegeschenk, of geeft dit een extra toets aan

uw eindejaarsreceptie of -feest.

Bent u niet echt geïnteresseerd in onze wijnactie, maar u

wil ons wel steunen, dan kan dit altijd via een gift op

rekeningnr BE71 8900 1499 0369, met vermelding ‘gift

voor aPart’. Voor giften vanaf 40 euro kan een fiscaal attest

afgeleverd worden.

In naam van vzw aPart alvast hartelijk dank voor uw steun!

U kan bestellen via
09 225 01 59

wijnactie@vzwapart.be

Betaling graag op rekeningnr.: 
BE97 1030 3854 5949

Vermelding = naam

Indien u een factuur wenst, gelieve 
dit in de vermelding te noteren bij de 
betaling of hiernaast aan te vinken en 

terug te bezorgen.

Champagne Nicolas Peccavet ………..…………. € 16 x ……

Cava L’Arboc 1919 ……………………..……..……… € 9 x ……

Porto da Silva Fine Tawny ……………………..... € 9,5 x ……

Chardonnay Dragon des Flandres 2016 ……. € 6,5 x ……

Paul Mas Sauvignon IGP d’Oc …………………..…. € 7 x ……

La Forge Estate Chardonnay IGP d’Oc ……….…. € 8 x ……

La Forge Estate Merlot IGP d’Oc ………………. € 8,5 x ……

Quattro Conti Primitivo 2016 ……………..……. € 7,5 x ……

Château des Graviers 2014 – Margaux …..…. € 18 x ……

Dragon des Flandres Rosé 2016 ……………….…. € 7 x ……

Witte wijnen

Rode wijnen

Rosé wijn

= € ……..……  (beperkte voorraad!)

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

= € ……..……

Champagne – cava - porto

€ ……..……TOTAAL :

Brandstraat 3 - 9000 Gent  - www.vzwapart.beWijnactie!

Graag een factuur



Pittig aperitief afkomstig uit Catalonië, Noord-Spanje.
Briljante goudgele kleur, lichte en elegante smaak, door
de samenstelling Parellada, Macabeu en Xarel.lo. Ideaal
als aperitief en als begeleider van visschotels of sushi.
Te drinken vanaf nu tot 2020

Cava L’ Arboc 1919 - € 9
(verbluffende prijs-kwaliteitsverhouding)

Deze Champagne komt uit de gemeente Vertus, welke gekend is voor zijn
bekende Champagnehuizen als Veuve Clicquot, Duval-Leroy, Paul Goerg.
Het dorp is gelegen in het hartje van Blanc de Blancs. Fijne pareling en
goudachtige strogele kleur. Hoofddruif is Chardonnay aangevuld met de
Pinot Noir druif. Hierdoor ontdekt men een aroma van droge vruchten,
kweepeer en een toets vanille. Fruitvolle smaak en tonen van een brioche.
Lekker als aperitief of bij coquilles….
Een hartendief!

Champagne Nicolas Peccavet (topkwaliteit) - € 16
opgelet beperkte voorraad! op = op

WITTE WIJNEN

Chardonnay Dragon des Flandres - € 6,5

Rijk bouquet met aroma’s van tropische 
vruchten, ananas, hazelnoot, linde en kweepeer, 
met een gevannilleerde en geroosterde toets. 
Rijke en ronde smaak met lange afdronk

La Forge Estate Chardonnay IGP d’Oc - € 8 Paul Mas Sauvignon IGP d’Oc - € 7
Kruisbes, citrusvruchten , tropische vruchten met
licht gerookte toets. Fruitig levendig met een
lange afdronk. Heerlijk zowel als aperitief als bij
wit vlees en vis.

Porto da Silva Fine Tawny - € 9,5
Een eigen selectie verouderde Tawny Port, 
van één der beste Porto-huizen, 
nl. Quinta do Noval! 
Ronde en zachte smaak met een 
lange harmonische afdronk.
Bij gedroogd fruit en harde kazen.
Na openen, 6 m te bewaren

Lichte, fijne rosé afkomstig vanuit de regio 
Beziers gemaakt van 40% Grenache, 30% 
Cinsault en 30% Syrah druiven. Fijn aroma van 
rode vruchten, bessen en cassis. Frisse smaak 
van pompelmoes, rozen en aardbeien. Ideaal als 
aperitief of terraswijn. Heerlijk fris geserveerd!

Dragon des Flandres Rosé - € 7
Briljant diep robijnrode kleur en een rijke neus met 
aroma’s van cassis, framboos, pruim, cacao en toetsen 

van  specerijen, vanille en tabak. Volle rijpe 
smaak, ondersteund door zijdezachte 
tannine en uitstekende afdronk.

Fluweelzacht in de mond met 
aroma’s van rijp fruit en kruiden. 
Heerlijk bij rood vlees, pasta’s, 
kazen en vegetarische schotels.

RODE WIJNEN- ROSÉ WIJN

La Forge Estate Merlot, IGP d’Oc - € 8,5 

Château des Graviers 2014 – Margaux - € 18

Droge frisse, witte Loire-wijn gemaakt van Chardonnay-druiven, die hem 
volheid geven en een stevige afdronk. Past bij de meeste visbereidingen, 
ook met saus. Fris serveren. Te drinken vanaf nu tot 2019. 

Prachtige rode biologische Bordeauxwijn afkomstig 
uit Arsac, gemeente uit de appellatie Margaux.  Een 
diepgekleurde wijn met een subtiel en nobel boeket, 
stevig en tegelijk elegant.  Gemaakt van 61% 
Cabernet Sauvignon, 26% Merlot-druiven, aangevuld 
met Petit Verdot, Malbec, Carmenère en Cabernet 
Franc druiven.
Heerlijk bij wit vlees en bij gegrild rood vlees

onze klassieker!

Quattro Conti Primitivo - € 7,5


