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Naam  

Bestelformulier 
 

 prijs aantal totaal 
BUBBELS    
Cava Marques de Terrabona € 10   
    
WITTE WIJNEN    
Juan de Juanes € 7   
Château Mezain € 9   
    
ROSE WIJNEN    
Juan de Juanes € 7   
Solval € 9   
    
RODE WIJNEN    
Juan de Juanes € 7   
Pierre Henri Ma Réserve € 9   
    
GIN    
Papillon gin € 25   

TOTAAL  
 
Het ingevulde bestelformulier mag je digitaal doorsturen naar Annemie De 
Guchteneire | annemie.dg@hotmail.com.  
Vervolgens stort je het overeenkomstig bedrag op het rekeningnummer van 
Papillon, BE45 8912 0411 5389, met vermelding van je naam en de ophaaldatum. 
 
Ophaaldata | van 10u tot 13u of op afspraak met Hans Bert | 0473 29 25 12 
maak je selectie 

� zaterdag 11 juli 
� zaterdag 8 augustus 
� zaterdag 12 september 
� op afspraak  

 
Ophaaladres | Kerkstraat 64, 9940 Sleidinge 
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Wijnfiches 

 
Cava Marques de Terrabona Brut 

 Catalonië, Spanje 

 Marques de Terrabona 
 Xarello, Macabeo, Parellada 
 Aperitiefwijn, heerlijk bij borrelhapjes, lichte visgerechten, schaal- en 

schelpdieren. 

 Lekkere droge aromatische cava met zacht kietelende belletjes. Zacht en mild 
van smaak met een toets van perzik, citroen, amandel en abrikoos.  

 
6°C - 8°C 

 10 euro 
 
Juan de Juanes | wit  

 Valencia, Spanje 

 Bodegas Anecoop 
 Macabeo, Chardonnay 
 Lekker bij visgerechten, koude vleesschotels, slaatjes en gevogelte. 

 Frisse wijn met aroma’s van bloemetjes en ananas. De smaak is vol en sappig 
met een kruidige afdronk. 

 
8°C - 10°C 

 3 jaar 

 Schroefdop 

 7 euro 
 
Château Mezain | wit  

 Bordeaux, Frankrijk 

 Bernard Despagne 
 Sauvignon Blanc 
 Heerlijk bij visgerechten (romige sausjes), kip, koude schotels en zachte kazen. 

 Wijn met een strogele kleur en aroma’s van pompelmoes. Rond en levendig 
met tonen van citrusvruchten. 

 
8°C - 10°C 

 2 tot 5 jaar 

 Kurk 

 9 euro 
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Juan de Juanes | rosé 

 Valencia, Spanje 

 Bodegas Anecoop 
 Monastrell, Cabernet Sauvignon 
 Ideaal bij slaatjes, barbecue of als aperitief. 

 Een lekkere, fruitige wijn met aroma’s van fris fruit. In de mond proef je 
toetsen van aardbei, perzik en rode bessen met in de afdronk mooie afgeronde 
tannines.  

 
8°C - 10°C 

 2 jaar 

 Schroefdop 

 7 euro 
 
Solval | rosé 

 Languedoc, Frankrijk 

 Coteaux du Castellas 
 Grenache, Cinsault 
 Smaakt goed bij exotische gerechten, barbecue, koude schotels en als aperitief. 

 Zomerse rosé met veel gerijpt fruit en een aangename frisheid in de mond en 
afdronk. 

 
8°C - 10°C 

 2 jaar 

 Schroefdop 

 9 euro 
 
Juan de Juanes | rood 

 Valencia, Spanje 

 Bodegas Anecoop 
 Garnacha, Tempranillo, Syrah 
 Ideaal bij rundsvlees, pikante gerechten en harde kazen. 

 Typische Spaanse wijn met aroma’s van braambessen. In de mond vol en 
krachtig met een lichte kruidigheid in de afdronk. 

 
16°C - 18°C 

 4 jaar 

 Schroefdop 

 7 euro 
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Pierre Henri Ma Réserve | rood 

 Pays d’Oc, Frankrijk 

 Domaine Montariol Degroote 
 Syrah, Cabernet 
 Passend bij barbecue, lam en wild. 

 Een blend met een dieprode kleur en een zachte, volle geur van gedroogd fruit. 
De Cabernet zorgt voor structuur, de Syrah voor een harmonieuze en zachte 
afdronk. 

 
16°C - 18°C 

 2 tot 4 jaar 

 Kurk 

 9 euro 
 
Papillon gin 

 Gent, België 

 Likeurstokerij D’hondt 
 Dit aperitief laat je een toontje hoger zingen! 

 Artisanale dry gin met jeneverbessen en een infusie van zorgvuldig gekozen 
kruiden. 

 
0,70 liter 

 
Hoe kouder, hoe lekkerder 

 25 euro 
 

 

 

 

 


