
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijos 

Wijnactie 

 

 

2021 
 

 

Beste speelsters en ouders,  

Beste supporters en sympathisanten, 

 

Dit jaar organiseert Sijos opnieuw een wijnactie.  

Iedereen lust wel eens een lekker glaasje wijn, 

iedereen geeft al eens een goede fles wijn als 

geschenk. 

 

De mensen van Universal Wine selecteerden voor 

ons weer een interessant aanbod van fijne en 

betaalbare wijnen. 

 

De toppers van vorig jaar, De Stier en Gran Maestro 

Appassimento, mochten natuurlijk niet ontbreken 

maar werden nu aangevuld met een nieuw gamma 

van zeer aantrekkelijke wijnen. 

 

Van alle aangeboden wijnen is nu reeds een beperkt 

aanbod beschikbaar.  Wie graag vooraf kennismaakt 

met één of meerdere soorten, vooraleer eventueel 

een grotere bestelling te plaatsen, geeft dus gerust 

een seintje naar sijosmenen@skynet.be of 

0476/340 681. 

 

Bestellen – uiterlijk zaterdag 20 november - kan via 

het bestelformulier op de keerzijde of een mailtje 

naar sijosmenen@skynet.be 

 

Alvast bedankt ! 

 

 

Aperitiefwijnen 
 

Grasecco Brut Croatië 
Land : Kroatië 

Prachtige Prosecco van de 

Kroatische witte Grasevina druif.  

Prima aperitief. Nu te genieten. 

De wijn heeft een zacht, volzoet boeket met een 

vleugje amandelbitterheid en een aangenaam milde 

zuurgraad van de graševina druif. 

 

Aperitiefwijnen 
 

Prosecco Sentio Brut 
Land : Italië 

Droge witte Prosecco van de  

Italiaanse Glera druiven. 

Sentio is een frisse, levendige 

Prosecco van een zeldzaam hoog 

niveau. 

Heerlijk als fris aperitief of bij lichte pasta's. 

 

 

 

Rosé wijn 
 

Quinta da Boa Esperanca 
Land : Portugal - 2019 

40% Castelao, 40% Touriga 

Nacional, 20% Syrah  

Heerlijk lichte rosé uit het Portugese 

Lisboa. 

Fris & minerale rosé, lichte  

zalm-roze kleur. 

Lekker bij slaatjes. Nu te genieten. 

 

 

 

 

Witte wijnen 
 

Elements Chenin blanc  
Land : Zuid-Afrika - 2020 

Aromatische fruitige witte wijn  

Huiswijn bij KLM. 

Lekkere passe-partout wijn.  

Nu te genieten. 

. 

 

 

 

 

 

 



Witte wijnen 
 

Bitacora Rueda Verdejo 
Land : Spanje - 2020 

Krachtige droge witte wijn.  

Fris met smaken van appel en citrus.  

Drink deze wijn op een temperatuur van 

8-10°C 

Uitstekend bij visgerechten.  

Nu te genieten. 

 

 

Alvi's drift Viognier 
Land : Zuid-Afrika - 2020 

Rond & bloemige witte wijn met bleke, 

strogele kleur. 

Uitstekend bij warme visgerechten.  

Tot 5 jaar te bewaren. 

 

 

 

 

Rode wijnen 
 

Elements Shiraz  
Land : Zuid-Afrika - 2020 

Sappige rode wijn met gerookte toets.  

Huiswijn bij KLM. 

Passe-partout. Nu te genieten. 

Uitstekende prijs / kwaliteit  

 

Miolo Selecao Touriga Nacional 
Land : Brazilië - 2018 

Bewaren : 3 tot 5 jaar. 

Vlezige & sappige rode wijn, gemaakt 

van de Tempranillo druif.  

Passe-partout. 

 

 

 

 

 

Gran Maestro  

Appassimento Rosso   

Land:  Italië  - 2020 

Aroma:  Rijp en zwoel  

Smaak:  Fruitig   

Gerecht: Vlees en kaas   

Bewaren:  3 tot 5 jaar   

Deze rijpe zuid-Italiaanse rode wijn werd gemaakt vd 

Primitivo & Sangiovese druiven. Zongedroogd  

'appassimento' en modern gemaakt. Gedeeltelijke rijping in 

houten vaatjes. 

 

De Stier   

Land:  Zuid-Afrika - 2017  

Aroma: Kruidig   

Smaak:  Rijp   

Gerecht:  Vlees en wild   

Bewaren:  5 tot 8 jaar  

Eigen project van Universal Wine  

in Zuid-Afrika.  

Zij selecteren en blenden hun wijn tot een harmonieus 

en origineel geheel. De zeer rijke Shiraz druiven komen 

allemaal van de eigen wijngaarden van de wijnbouwer.  

Kwaliteit troef aan een betaalbare prijs.  

Met deze stevige rode wijn viseert men vooral de grill 

restaurants en de BBQ feestjes. 

 

  

Jeanneret Cabernet/Shiraz Deco 
Land : Australië - 2017 

Prima rode wijn uit Clare Valley, Mount 

Lofty Ranges, South Australia. 

Gemaakt van Shiraz/Syrah en 

Cabernet Sauvignon 

Uitstekend bij rundvlees, lam en 

gevogelte. 

 

 

 

 

 

Bestelformulier 

 
Naam __________________________________________ 

 

bestelt hierbij :  

 

 Prijs / fles  Aantal  

Aperitiefwijn          €  flessen 

Grasecco Brut Croatië 9,00  

Prosecco Sentio Brut 11,50  

   
Rosé wijn 

 
  

Quinta da Boa Esperanca rosé 10,50  

   

Witte wijn   

Elements Chenin blanc 6,00  

Bitacora Rueda Verdejo 7,00  

Alvi’s Drift Viognier 8,50  

   

Rode wijn   

Elements Shiraz red 6,00  

Miolo Selecao 8.50  

Gran Maestro Appassimento 8.50  

De Stier 9,00  

Jeanneret Cabernet/Shiraz 11,50  

 

 

Bestelformulier terug te bezorgen via trainers of bestuur. 

Bestellen kan ook via mailtje naar sijosmenen@skynet.be  

 

UITERSTE DATUM BESTELLINGEN : ZATERDAG 20 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


