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Wij richten ons als Lionsclub Hilversum sinds onze oprichting in 1982 

op het organiseren van activiteiten en werven van fondsen voor 

hulpbehoevenden.

Dit jaar is het thema “water”, in het bijzonder drinkwater. 

Stichting 1000children.org zorgt voor waterpompen in India, Egra, 

waterpompen voor de lokale gemeenschap. Gebrek aan schoon 

drinkwater is een van de meest ontwrichtende factoren in de 

gezinnen van de armste kinderen in dit gebied Lionsclub Hilversum 

gaat dit jaar de samenwerking aan met 1000children. Een (goede 

gemotoriseerde) drinkwaterput kost ongeveer €1800 tot €2.000,- en 

voorziet gemiddeld 1.200 mensen van goed drinkwater. Wij hebben 

de ambitie om, met uw hulp, minimaal 6 waterputten te realiseren.
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VOOR HET GOEDE DOEL
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Spanje : José Galo Rueda 
Verdejo
Druivenras: 100% Verdejo

Intense frisse aroma’s van 

fruit zoals perzik, citroen, 

garpefruit en limoen. 

Daarnaast wat balsamico 

en minerale tonen.

Prijs per doos 47,70

Marokko: L’Excellence de 
Bonassia - AOC Beni M’Tir
Druivenras: Cabernet Sauvignon en 
Merlot, 8 maanden gerijpt in Franse 
barriques

Pittig rood en zwart fruit, 

caramel, vanille, romig en 

mooi afgerond door de 

houtrijping, zonnig. De 

afdronk is verfijnd en zacht 

door zoals ze dat noemen de 

‘afgeronde tannines’.

Prijs per doos 57,00

Frankrijk: Château Favray 
Pouilly-Fumé AOC
Druivenras: Sauvignon Blanc

Een frisse neus met 

kruiden, citrus, witte 

perzik, gemaaid gras. Vol, 

sappig en toch zeer mild. 

Spatzuiver. Aromatische 

afdronk.

Prijs per doos 107,70

Australië: Nugan Estate -
Third Generation 
Chardonnay
Druivenras: Negroamaro

Rijke aroma’s en 

smaaknuances van 

abrikozen, perzik, ananas 

en daarnaast mineralige 

accenten, toast en vanille 

door de houtrijping. 

Prijs per doos 51,00

Spanje: Valencia - Celler 
Can Leandro - La Vella 
Druivenras: Merseguera (80%), 
Malvasia en Tortosi

Een intrigerende en 

spannende witte wijn. 

Frisse aanzet, ziltig en 

mineralig, elegant, vrolijk, 

lengte.  Frisse appel, zachte 

limoenen, amandel, tropisch 

fruit. Heerlijke balans tussen 

rijp fruit en frisse zuren.

Prijs per doos 69,00

Azienda Agricola Bedin - 
Prosecco Spumante Brut
Druivenras: Prosecco

Intens fruitig , veel limoen, 

wat peer en perzik, sappig 

en rijp, goede zuren, 

evenwichtig, mooi bittertje 

en verfrissend.

Prijs per doos 59,70



Italië: Gianni Tessari – Due
Druivenras: Merlot & Cabernet Franc

Robuust, gul en rijp fruit als 

kersen, bosbessen en blauwe 

bessen. Iets room, vanille en 

bloesem. De smaak is vol met 

een fluweelzachte afdronk. 

Prijs per doos 59,70

Kroatië: Dalmatië - Vina 
Carić - Bogdanjuša
Druivenras: Bogdanjuša

De wijn heeft een mooi 

groengele kleur en prachtige 

geuren van gele pruimen, 

anijs en kweepeer. De smaak 

is weelderig, droog en 

sappig met mooie zuren.

Prijs per doos 83,70

Frankrijk: Matayac Cahors 
Malbec AOC
Druivenras: Malbec & Merlot

Een wijn met tonen van 

vanille en geroosterd brood. 

De smaak is vol en robuust 

met aroma’s van zwarte 

bessen en hout. De wijn 

heeft een granaatrode 

kleur met paarse nuances 

en is goed in balans met de 

rijpe tannines en een lange 

afdronk. De wijn is gerijpt

op eikenhout.

Prijs per doos 56,10

Italië: Camporeale Ripasso 
Valpolicella Classico
Druivenras: 55% Corvina, 
5% Molinara, 20% Rondinella, 
Corvinone 20%

Intense aroma’s van bramen, 

zwarte kersen, kaneel en 

amandelen. De smaak is 

warm en rijk, fluwelig zacht, 

met kersen, specerijen en

een hint van vanille.

Prijs per doos 107,70

Frankrijk: Domaine Gayolle - 
Les Platanes Rosé
Druivenras: Cinsault, Grenache, 
Cabernet Sauvignon

Fris en zacht rood 

fruit, sappig, elegante 

mediterrane kruiden, puur, 

crispy.

Prijs per doos 58,50

Italië: Unico Brindisi 
Riserva Puglia
Druivenras: 80% Negroamaro, 
20% Primitivo

Een heerlijk zachte wijn. 

Gestoofd fruit, bramen, 

zwarte bessen, aardbeien, 

rijpe kersen, kaneel en wat 

vanille. Zwoel met een 

pittige afdronk. 

Prijs per doos 51,00


