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Beste wijnliefhebber,
De laatste nieuwsbrief van 2018 die we met zomerse temperaturen en een heerlijk zonnetje hebben opgesteld.
Want wat een zomer hebben we tot nu toe gehad. Heerlijk met de lekkerste Corsicaanse witte en rosé wijnen.
In deze nieuwsbrief gaan we met de wijn en spijs tip nog even nagenieten van de zomer en hopen dat er een
mooie nazomer komt.
Op 26 augustus was het wijnfestival in Buren. Het was voor ons de eerste keer dat wij op dit gave en goed
georganiseerde festival stonden met onze wijnen. Wij hebben genoten van deze dag en hebben onze kennis
over onze wijnen en Corsica met veel wijnliefhebbers mogen delen. Wij zijn super blij met de vele positieve
reacties op onze wijnen die bij velen onbekend waren maar erg goed in de smaak vielen.
Met dit net achter de rug staat er alweer een leuk punt op onze agenda.
Namelijk de VIP avond Christmas world bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
Dit is op woensdag 17-10 en hiervoor moet u zich wel inschrijven om erbij
aanwezig te mogen zijn, maar wij kunnen u alvast vertellen dat het zeker
de moeite waard is. Wij zijn dan ook zeer vereerd dat wij dit jaar zijn uitgenodigd met onze wijnen.
Wij wensen u een fijne nazomer en hopen dat u geniet van onze mooie wijnen en de heerlijke wijn en spijs
tip van deze nieuwsbrief.
Hartelijke wijngroet, Janine en Kirsten

Maandaanbieding kelder restanten
Aanbieding.
Richting het eind van de zomer hebben wij meerdere witte wijnen
zeer aantrekkelijk geprijsd. Deze zijn nu 2 halen 1 betalen!!!
Allereerst de Casanova Blanc. Een lekkere wijn die past bij een fris en
wat zoeter gerecht en tevens door zou kunnen als dessert wijn.
Deze zijn nu 2 voor €6,30.
Dan hebben wij de Orenga de Gaffory. Een heerlijke kwaliteitsvolle en
fruitige witte wijn.
Nu 2 flessen voor €12,75
En last but not least hebben wij de Petra Bianca Bianca.
Dit is een heerlijke Biologische kwaliteitsvolle wijn.
Nu 2 flessen voor €14,95
Sla uw slag met deze heerlijke witte wijnen voor het te laat is.
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Wijn en spijs tip
Frisse tonijnsalade.
Heerlijk op een broodje of toast.
Ingrediënten voor 4 personen:
1 rode ui
1 kleine rode appel
2 blikjes tonijn in olie
1 eetlepel ketchup
3 eetlepels mayonaise
Snufje zout en peper
Enkele takjes Bieslook
50 gram ijsbergsla fijn gesneden.
Bereiding:
Laat de tonijn uitlekken. Snipper de ui, snij
de appel in kleine blokjes en snij de bieslook fijn. Meng de mayonaise en ketchup
met een snufje zout en peper. Voeg daarna
de ui, appel, tonijn en bieslook toe en meng
alles goed door elkaar.
Eet smakelijk!
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