toscaanse
wijndegustatie
zaterdag 29 maart 2014
zondag 30 maart 2014
toonzaal bmw garage meerschman
ter kameren, zottegem

de voorzitter
en de leden van kiwanis club zottegem
hebben het genoegen u uit te nodigen op de

toscaanse
wijndegustatie
zaterdag 29 maart 2014 van 13.00 tot 17.30 uur
zondag 30 maart 2014 van 11.00 uur tot 17.30 uur
in de toonzaal van bmw garage meerschman
ter kameren, zottegem.

degustatie met mogelijkheid tot aankoop
van oerdegelijke, betaalbare italiaanse wijnen.
betaling en levering ter plaatse.
inkom: 10 euro
kaarten verkrijgbaar bij de leden en in het clublokaal restaurant de k.

Met Italiaanse flair hebben DeWine – il vino per passione, Toscana Tipica
en BMW Meerschman besloten om gezamenlijk Kiwanis Zottegem Egmont
te steunen in de permanente zoektocht onze filantropische doelstellingen te
realiseren. Door het grote succes in 2013 kiezen we dit jaar opnieuw voor een
tweedaagse in de stijlvolle gebouwen van de BMW garage Meerschman, te
Zottegem. Naast de grote Italiaanse wijnen, die met kennis en professionalisme door DeWine en onze leden voorgesteld worden, doen
we terug beroep op een dynamische partner: Toscana Tipica, die
zich focust op de typische regionale smaken van de Toscaanse
gastronomie.
Ervaren sommeliers, producenten en gepassioneerde medewerkers nodigen U uit op een fantastische reis door
verscheidene Italiaanse wijnstreken, de ontdekking van
nieuwe smaken, aroma’s en andere verrassingen: een
aanlokkelijke ontdekking van bijzondere, kwaliteitsvolle
Italiaanse producten. Dit jaar fixeren we ons eveneens op
zoete wijnen en Grappa.

TOSCANA

Momenteel is de meest gebruikte variëteit de nobele
Sangiovese druif, dikwijls in combinatie met kleine
hoeveelheden Cabernet Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo en andere druivensoorten. Die leveren prachtige wijnen op waaronder Brunello di Montalcino en
natuurlijk de beroemde Chianti en Chianti Classico.
Proeft de wijnen van Fattoria La Lecciaia, een top producent van Brunello di Montalcino, de verfijnde wijnen
van Fattoria La Torre uit Montecarlo. Een bijzondere
ontdekking is de Fattoria Mantelassi met de fantastische
Morellino di Scansano en Fattoria del Cerro met de grote
Nobile di Montepulciano klassieker.
Monte Bernardi, producent van de Chianti Classico in
Panzano in Chianti, zal net als op vorige editie persoonlijk
aanwezig zijn om zijn heerlijke wijnen aan te bevelen.

PIEMONTE

Wereldberoemde wijnen zoals de Roero Arneis, Barbera, Barbaresco
en… Barolo hebben het uitzonderlijke kenmerk dat ze nog steeds geproduceerd worden op relatief kleine familie domeinen. DeWine laat
U kiezen tussen vier verschillende huizen: Angelo Negro, Villa Giada,
Cascina Massara Burlotto en Silvano Nizza.

UMBRIA

Een karakteristieke regio met een historische traditie, de enige regio
zonder kustlijn, noch grenzend aan een buurland. Het Trasimeno meer
en de Tevere rivier omringd door groene, glooiende hellingen die ons de
unieke Sagrantino di Montefalco (de Barolo van centraal Italië!) leveren.
Wij selecteerden topproducent Colpetrone.

Alto Adige

In de Italiaanse Alpen produceert men naast uitzonderlijke wijnen ook
de beste Grappa. Geniet van de toppers geleverd door Tenuta Hofstätter,
voornamelijk de Pinot Nero en Gewürztraminer spreken tot de verbeelding.

Veneto

Eén der beroemdste wijnen uit de Veneto regio is de wereldvermaarde
Prosecco. Wij laten U genieten van de bruisende Progetti Divini!

FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Heterogene en charmante landschappen waar wijnbouwers het als een
natuurlijke roeping aanzien om excellente wijnen te produceren. Ontdek
enkele van de beste witte wijnen ter wereld en specifieke rode wijnen…
een verrassing!
Cantina Produttori Cormòns zal persoonlijk aanwezig zijn op ons weekend met schitterende wijnen: Friulano, Ribolla Gialla, Chardonnay, Sauvignon en de traditionele rode wijn Schioppettino!

Toscana Tipica

Op deze stand kunt U niet allen proeven van verscheidene Toscaanse
specialiteiten, zoals: olijven, kaas, charcuterie en olijfolie maar kunt U
ook alle producten aankopen.
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