
WIJNACTIE 2022-2023

Lionsclub Hilversum
41ste editie van de wijnactie voor Goede Doelen

WIJN BESTELLEN VOOR HET GOEDE DOEL
 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. 

In India is het gebrek aan schoon drinkwater een van de meest ontwrichtende factoren in de gezinnen van de armste 

kinderen. Stichting 1000children.org zorgt voor waterpompen in de armste gebieden van India, met name in en rondom 

Egra. Lionsclub Hilversum gaat dit jaar de samenwerking aan met 1000children. Een goede gemotoriseerde drinkwaterput 

kost zo’n € 2.000,- en voorziet gemiddeld 1.200 mensen van goed drinkwater. Wij hebben de ambitie om, met uw hulp, 

minimaal zes waterputten te realiseren.

B U B B E L S P O R T

13. DOMAINE SAUVEROY 
L’INSTANT PRÉSENT BRUT 
CRÉMANT DE LOIRE
Frankrijk, Loire
• Elegante en frisse bubbel met 
een zeer fijne mousse, gemaakt 
van chardonnay, chenin blanc en 
grolleau gris druiven.

• Aroma’s van wit fruit, 
citroenmelisse, amandel en vanille.

• Duurzaamheid en het behoud 
van biodiversiteit staan hoog in 
het vaandel bij Pascal Cailleau en 
zijn zoon Quentin. Zij werken al 
geruime tijd biologisch, binnenkort 
zijn alle wijnen van Domaine 
Sauveroy biologisch gecertificeerd.

• Hoog scorend in de jaarlijkse 
Telegraaf Bubbeltest (3e plaats)

Prijs € 13,75 EIGEN IMPORT!

14. CROFT RESERVE TAWNY
Portugal, Douro

• Samengesteld uit verschillende 
tawny’s, uitgekozen om hun zachte, 
soepele karakter. De smaak is rond 

en soepel met rijpe aardbeien, rode 
bessen, kardemom, butterscotch 
en noten. De afdronk is lang en 

zijdezacht. 
• Serveer licht gekoeld met 

geroosterde amandelen, harde 
kazen, blauwschimmelkazen met 

kweeperengelei, wild- of notenpaté, 
walnotentaart, zelfgebakken 

speculaas of pure chocolade met 
studentenhaver.

Prijs € 17,95



7. QUINTA DAS SETENCOSTAS TINTO
Portugal, Alenquer
• Donker fruit, chocolade, mokka, vanille, zoethout en laurier.
• Gemaakt van typische Portugese druiven, gerijpt op eikenhout: 
castelão, camarate, tinta miúda, preto-martinho.

Prijs € 9,25 LIONS CLUB HILVERSUM BESTSELLER!

10. FATTORIA LE TERRAZZE ROSSO CONERO
MONTEPULCIANO
Italië, Marken
• Diep robijnrode kleur, intens fruitig met zachte tonen van 
roodfruit. De druiven worden handmatig geplukt. De wijn rijpt 
15 maanden op grote eikenhouten vaten. 

• Lekker bij pastagerechten met rijke vleessauzen, geroosterd 
vlees of aubergine en stoofschotels.

Prijs € 13,50 EIGEN IMPORT!

8. DOMAINE SAUVEROY CUVÉE ANTIQUE
CABERNET FRANC
Frankrijk, Loire
• Fruitige en bloemige geur, gulle smaak van rood en zwart fruit 
• De cabernet franc druiven voor deze biologische wijn zijn 
afkomstig van wijnstokken van 25- 30 jaar oud.

• Breed inzetbaar bij verschillende vleesgerechten en 
vegetarische stoofschotels.

 
Prijs € 10,50 EIGEN IMPORT!

11. TENUTA SANT’ANTONIO VALPOLICELLA 
RIPASSO MONTI GARBI - corvina, corvinone, rondinella, croatina, oseleta

ItalIë, Veneto
• Vol en complex met rijp rood fruit, kruiden en veel lengte. 
• Gemaakt volgens de ripasso-methode. Een deel van de wijn 
krijgt een tweede gisting op de most die is overgebleven na de 
productie van Amarone.

• Heerlijk bij stoofvlees, gegrild rood vlees, wild zoals hertenbief-
stuk of wild zwijn, pasta’s met vleessauzen en rijpe harde kazen.

Prijs € 18,65

9. EL PERDIGUERRO RESERVA - TEMPRANILLO
Spanje, Cigales
• Krachtig en aromatisch met rijp rood fruit, chocolade, vanille, 
kokos en mokka.

• De wijn rijpt 18 maanden op nieuw Europees en Amerikaans 
eiken, na botteling verblijft de wijn nog 18 maanden in de 
kelders.

• Combineert goed met rood vlees, wild en harde kazen.

Prijs € 11,25

12. LUIGI EINAUDI BARBERA
ItalIë, Piemonte
• ‘A great wine can only come from a great vineyard and great 
terroir’, vond Luigi Einaudi. Dit is nog steeds leidend bij de 
keuze van nieuwe wijngaarden door de Einaudi’s. 

• Robijnrode wijn met een volle, geconcentreerde smaak van 
rood en donker fruit, zoethout, wat aardse tonen en fluwelen 
tannines.

• Lekker bij gegrilde ossenhaas, pasta’s met stevige sauzen, pad-
denstoelen en harde kazen.

Prijs € 19,40

1. CASA SANTOS LIMA COLOSSAL RESERVA 
BRANCO – CHARDONNAY, ARINTO 
Portugal, Lisboa
• Fris en fruitig met tonen van papaja, grapefruit, appel en 
kruisbes. En wat vanille door rijping van 25% van de wijn op 
gebruikte eikenhouten vaten.

• Lekker bij pastagerechten, schelpdieren, magere vis of 
varkensvlees.

Prijs € 8,65

4. TENUTA SPINELLI ARTEMISIA PECORINO DOCG
• Veel mineraliteit en goede zuren, een fruitige smaak van 
ananas, grapefruit, en appel, en kruidige tonen van salie. 

• Heerlijk bij antipasti, pasta’s, en geroosterd wit vlees. 
• Gambero Rosso, “Tre Bicchieri” (hoogste waardering!). Eigen 
Import.

Prijs € 11,95 LIONS CLUB HILVERSUM BESTSELLER!

2. BERTICOT CUVÉE PREMIÈRE SAUVIGNON 
BLANC
Frankrijk, Sud-Ouest
• Strak en fris met een vetje in de afdronk. Aroma’s van buxus, 
citrus, grapefruit en lychee. 

• Heerlijk als aperitief, bij olijven met ansjovis en schaaldieren.
 
Prijs € 9,25

5. KURT ANGENER KIES GRÜNER VELTLINER
Oostenrijk, Kamptal
• Sprankelend en sappig met golden delicious, perzik, 
bloesemhoning en lichte kruidigheid.

• Gastronomische alleskunner.

Prijs € 12,75

3. VALLEE BLANCHE VIOGNIER
Frankrijk, Languedoc
• Volzacht, maar elegant met mango, witte bloemen en een frisse 
afdronk. 

• Lekker bij gerechten uit de Aziatische keuken, bij risotto met 
asperges of kreeft.

Prijs € 9,40 LIONS CLUB HILVERSUM BESTSELLER!

6. LOUIS JADOT MÂCON VILLAGES GRANGE 
MAGNIEN - CHARDONNAY
Frankrijk, Bourgogne
• Fris met prachtig rijp citrusfruit, abrikoos, een tikje honing en 
een licht romige afdronk.

• Heerlijk als feestelijk aperitief, maar ook perfect bij gebakken vis, 
bij gegrilde sardientjes en geitenkaas.

Prijs € 19,95

W I T T E  W I J N E N R O D E  W I J N E N
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